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In mijn jeugd was een van m’n dierbaarste
boeken ‘Uit het leven van Edison', waarin
de schrijver J. Stamperius de hier volgen
de herinnering aan zijn kinderjaren op
haalde:
‘...toen ik voor de eerste maal een fono
graaf zag en hoorde. Het was in het jaar
1879, dus nu alweer heel wat jaren gele
den. Iemand had van Edison een fonograaftoestel uit Amerika laten overkomen
en vertoonde dit op verschillende plaatsen
in ons land, 't Was een heel koude winter
avond; maar ’t publiek had de kou getrot
seerd en was in groot aantal opgekomen
om het wondervolle instrument te leren
kennen.
Daar zaten wij dus, in lange rijen, een hele
zaal vol.
Vooraan stond op een verhevenheid een
tafeltje en daarop iets dat met een zwarte
doek was bedekt. Dit was zeker de fono
graaf. ’t Was geen groot instrument, dat
kon men al dadelijk zien. Daar verscheen
de vreemde heer, de eigenaar van het toe
stel. Hij maakte zwijgend een buiging en
nam meteen den zwarten doek weg.
Wat wij zagen, stelde velen teleur. Wat
zag die fonograaf er eenvoudig uit! Hij be
stond hoofdzakelijk uit een dikke rol of
cilinder, waarvoor in het midden een soort
mondstuk geplaatst was. Verder zagen wij
nog eenige raderen met een zwaar ge
wicht, blijkbaar een uurwerk, maar zonder
wijzers. En meer niet. Moest dit instrument
zulk een bijzondere toovermacht bezitten?
Nu, we zouden zien.
De heer sprak nog altijd geen woord. Hij
draaide wat aan het toestel, verschoof het
een en ander en wond het uurwerk op.
Toen begon er beweging in het instrument
te komen. Door het uurwerk begon de dik
ke rol langzaam rond te draaien.
Toen ging de heer recht voor het tafeltje
staan, boog zich voorover en met den
mond voor de opening van het mondstuk
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Bladtin-fonograaf
sprak hij: ‘De fonograaf, dames en heeren,
heet u allen hartelijk welkom!’ Nu drukte
hij op een knopje en het uurwerk stond stil.
Daarop schoof hij den cilinder, die een
eind vooruitgedraaid was, terug en bracht
toen het uurwerk weer in beweging. De rol

draaide evenals te voren weer langzaam
rond.
Wij zaten allen in gespannen verwachting.
En daar opeens begon het. Uit den fono
graaf kwamen de woorden, volkomen dui
delijk en verstaanbaar:
‘De fonograaf, dames en heeren, heet u
allen hartelijk welkom!'
De menschen keken elkander aan, begon
nen te lachen en daarop klonk een dave
rend handgeklap door de zaal.
Dat was dus de fonograaf van Edison, de
spraak-schrijver, die precies kon nazeggen
wat hem voorgezegd was. De klank was
zuiver en duidelijk en men kon goed de
zelfde stem herkennen; alleen klonk het
geluid wat fijner en scherper en eenigszmsalsvan iemand, die door de neus praat.
En niet maar éénmaal kon de fonograaf
het gesprokene nazeggen! O neen, zoo
dikwijls men maar wou. De heer draaide
den cilinder nog eens terug, bracht het
uurwerk in beweging en dezelfde woorden
van zooeven klonken op dezelfde wijze
door de zaal.
Sommigen meenden al, dat de fonograaf
niets anders zeggen kon dan dien groet;
maar dat bleek in den loop van den avond
wel anders.
Nu ging de heer het toestel verklaren en
uitleggen.
Eerst sprak hij over de wijze waarop het
geluid ontstaat.
Wanneer we een sterken draad of dun
touwtje met het eene eind tusschen de
tanden nemen en met de hand den draad
sterk spannen, en we geven dan met de
andere hand een rukje in het midden van
den draad, dan zien we dat deze snel heen
en weer gaat, in trillende beweging komt.
En tegelijk hooren we iets, een fijnen toon.
Hoe ontstaat dat geluid? Door de trilling
of heen en weer gaande beweging van den
draad. Wanneer de violist met den strijk
stok over de snaren van zijn viool strijkt,
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geraken die in trilling en maken geluid.
Wie op de piano speelt, drukt de witte
toetsen omlaag: daaraan zitten kleine hou
ten hamertjes, die tegen de stalen snaren
slaan, welke binnen in de piano gespannen
zijn. Dan gaan deze snaren aan het trillen
en geven geluid.

Maar o'ök’bTf'het spreTéh'tr’ït er iets. In de
keel hebben wij kleine spiertjes en banden
zitten, die stembanden heeten. Als wij
spreken, laten wij die stembanden trillen;
niet door er met hamertjes tegen te slaan,
maar door de lucht, die uit onze longen
komt, er langs te laten strijken. Die trillen
de stembanden geven het geluid, dat wij
spreken of zingen noemen.
Maar hoe hooren wij nu? Wanneer onze
stembanden trillen, of een viool- of pianosnaar of iets anders trilt, dan geraakt daar
door de lucht in beweging. De luchtdeel
tjes, die alle voorwerpen omringen, gaan
trillen; het eene luchtdeeltje deelt die
beweging aan het andere mee. tot einde
lijk ook de luchtdeeltjes, die zich in ons
oor bevinden, aan het trillen geraken. Nu
is de gehoorbuis afgesloten door een dun
vliesje. dat trommelvlies heet. Door de
beweging der luchtdeeltjes gaat ook het
trommelvlies trillen en daardoor alweer
de kleine beentjes, die daarachter zitten;
en zo hooren wij het geluid. Evenals het
trommelvlies in ons oor dat doet, kunnen
ook andere vliezen in trilling geraken.
De heer nam het mondstuk van het instru
ment in de handen en liet ons zien, dat van
binnen voor de opening een uiterst dun
plaatje of vliesje zat. Wanneer nu iemand
voor het mondstuk spreekt of zingt, ge
raakt het plaatje in trillende beweging.
Van achteren tegen het plaatje zat een dun
stiftje of puntje, dat op en neer ging als hef
plaatje trilde.
Nu liet de spreker ons de dikke rol of
cilinder zien.
Deze was van koper, waarover een laagje
bladtin was geplakt. Wij zagen, dat het
bladtin menige putjes vertoonde. Toen de
heer zooeven voor het mondstuk sprak,
was het plaatje gaan trillen, het stiftje ging
op en neer en duwde putjes in het bladtin
op de koperen rol.
Dat was bij het spreken gebeurd. Maar nu
verder?
‘Door mijn klanken is het plaatje gaan tril
len,’ zei de spreker. ‘Kunnen wij nu door
een ander middel het plaatje nog eens aan
het trillen brengen en wel precies op de
zelfde manier, dan zal het plaatje daardoor
dezelfde klanken laten hooren, als er eerst
vóór gesproken waren.’
‘Dat kan de fonograaf doen. Ik heb den
cilinder teruggeschoven en het mondstuk
er weer vlak tegenaan gezet. Gaat nu de
cilinder draaien, dan duwen de putjes in
6
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het bladtin het stiftje op en neer, het stiftje
brengt het plaatje in beweging, dit gaat
weer trillen evenals de eerste maal en laat
nu dezelfde klanken hooren, die ik eerst
gesproken had.’
Zoo was de verklaring van den fonograaf.
Door het spreken trilde het plaatje en
daardoor duwde de stift putjes in het blad
tin op de cilinder. Daarna geschiedde juist
het omgekeerde: de putjes in het bladtin
duwden de stift op en neer, deze bracht
het plaatje in trilling en het plaatje deed
thans het geluid hooren.
Wij begrepen het wel zoowat; maar de
meesten verlangden den fonograaf zelf
weer eens te hooren. De heer bracht nieuw
bladtin op den cilinder. Toen nam hij een
trompet, blies een deuntje voor het mond
stuk en toen de cilinder teruggedraaid
was, hoorden wij hetzelfde deuntje uit den
fonograaf komen.
De uitlegger vroeg daarna, of iemand een
liedje wou zingen. Een van de aanwezigen
stond op, ging naar het tafeltje, snoot zijn
neus, hoestte eens en zong toen met een

zware stem een aandoénlijk liedje. Maar
ach, toen hij een eindje op weg was, ge
raakte hij van de wijs, hij zong valsch en
hield eindelijk midden in een regel op.
Verlegen ging hij naar zijn plaats terug.
Toen ging de fonograaf aan den gang. De
cilinder begon te draaien en daar hoorden
wij eerst een geluid, of binnen in het kleine
instrument iemand zijn neus snoot, daarna
hoestte de fonograaf en toen kwam het
lied voor den dag. Maar even treurig als de
zanger, moest natuurlijk de fonograaf het
er afbrengen. Hij geraakte bij den derden
regel van de wijs, het klonk al valscher en
leelijker en daar ineens hield het op. Wat
lachten wij allen en hoe beschaamd was
de zanger!
Nog meer proeven werden afgelegd en
daarbij vertelde de spreker wat Edison
dacht van de foeRomsf van zijn uitvinding.
Hij zei, dat Edison er niet aan twijfelde, of
de fonograaf zal eenmaal worden toege
past en voor allerlei doeleinden gebruikt.
Op groote kantoren, waar de directeur
menigmaal de brieven, die geschreven
moeten worden, aan de klerken moeten
voorzeggen, zal de fonograaf dienst doen.
De direkteur zal voor de fonograaf spre
ken, wat hij te zeggen heeft en dan het
instrument aan zijn klerk geven, die op zijn
gemak het werktuig zal laten oververtellen,
wat de patroon gesproken heeft.
Men zal den fonograaf meenemen naar
vreemde gewesten, waar volken wonen
wier taal men niet kent. Ontdekkingsreizi
gers laten zulke wilden voor het mondstuk
spreken en zenden daarna den cilinder
naar geleerden, welke met den fonograaf

die vreemde taal bestudeeren zullen.
Zangers en zangeressen met schoone
stemmen (hierbij keek de heer even naar
de zanger van zooeven) zullen liederen
zingen voor het instrument en men zal in
den muziekwinkel fonograafrollen kunnen
koopen, die weer in het toestel geplaatst,
het lied zoo dikwijls doen hooren als men
maar wil.
Ook zal er, meent Edison, een tijd komen,
waarin de menschen niet meer uitsluitend
elkaar brieven schrijven; in plaats van een
geschreven stuk papier zal men elkander
fonograafrollen zenden, waarvoor men
eerst gesproken heeft, wat men anders in
een brief geschreven zou hebben. Welk
een genot zal dat zijn, aldus de stem van
geliefde afwezigen te hooren!
Een alleraardigste toepassing van zijn uit
vinding heeft Edison bedacht, waarin alle
meisjes pleizier zullen hebben. Hij heeft
een poppenfabriek opgericht... verbeeld
je, zoo’n geleerde uitvinder bemoeit zich
met poppen!
Ja, maar het zijn geen gewone poppetjes,
die hij maken laat. De poppen van Edison
spreken, en mooi ook!
Hoe dat mogelijk is? Op deze wijze. In het
lijf van elke pop zit een kleine fonograaf
verborgen, waarvoor vooraf iets gespro
ken is. Dat kan de fonograaf natuurlijk na
zeggen, zoo dikwijls men wil; en dan
komt het geluid uit het poppenlijf en
schijnt het, of de pop zelf spreekt.
Wat zou elk meisje wel graag een pop van
Edison willen hebben! Zoo’n mooie, grote
pop, die een klein versje opzeggen kan,
zoo dikwijls men het verkiest te hooren; of

die zoodra men aan een knopje draait, dat
achter op de rug zit, met een fijn stemme
tje uitroept: Ja, mamaatje, ik zal heel zoet
zijn en niet huilen, als ik naar bed moet!
’t Is haast niet te gelooven en toch is het
werkelijk waar!
Zoo sprak de heer nog langen tijd en wij
werden niet moe naar hem te luisteren. Af
en toe liet hij den fonograaf weer spreken.
Eindelijk was het uur van heengaan geko
men en vroeg de spreker, of iemand voor
’t laatst nog iets in den fonograaf zeggen
wilde.
Toen stond ik op, ging naar het tafeltje en
sprak vóór het mondstuk:
‘Wij brengen hulde aan Edison, den man
van wilskracht en genie, den uitvinder van
den schoonen fonograaf!’
Toen het instrument deze woorden her
haalde, ging een storm van toejuichingen
in de zaal op. De hulde, door mij uitgespro
ken, vond weerklank in alle harten. Daarop
gingen wij allen hoogst voldaan door den
kouden winternacht naar huis.’
Tot zo ver de destijds zo populaire schrij
ver J. Stamperius in zijn boek ‘Uit het leven
van Edison' Wat die sprekende poppen
betreft, daarin is Stamperius abuis, want
die kwamen pas rond 1890 op de markt.

In 1877, bij de verschijning van dit boek
honderd jaar geleden, vond de Amerikaan
Thomas Alva Edison de fonograaf, de voor
loper van de grammofoon, uit en daarmee
werd het voor ’t eerst mogelijk de mense
lijke stem, instrumentale muziek en andere
geluiden duurzaam vast te leggen en her
haaldelijk op elk gewenst tijdstip weer ten

Edison
gehore te brengen. Met zijn even simpele
als geniale uitvinding legde Edison de
grondslag voor wat wel eens ‘the industry
of human happiness’ wordt genoemd, een
nauwelijks overdreven benaming voor de
financieel zo machtige grammofoonpla
tenindustrie, want hoeveel vreugde én
geluk ontlenen niet miljoenen mensen aan
de mogelijkheid in hun eigen huis naar hun
geliefde muziek, uitgevoerd door hun fa
voriete artiesten, te kunnen luisteren?
Op het moment dat ik dit schrijf draait op
mijn Thorens platenspeler zo’n zwarte
schijf, no. 6775012 van de Philips Seonserie, tast een onder een microscoop ellip
tisch geslepen diamantstift een ragfijne,
zowel verticaal als horizontaal slingerende
groef af en toveren een Stanton 681EE
magnetodynamisch element, een Quad
2x45 watt versterker en twee Kef Concerto
boxen, elk met drie luidsprekers, daaruit
in stereo-hifi de klanken van de barokviool, waarop Jaap Schröder adembene
mend ingetogen, gevoelig en zuiver het
adagio uit de cassation KV 63 van Mozart
speelt. Wat zich eeuwenlang beperkte tot
een kleine, bevoorrechte groep - het ge
nieten van concerten op hoog niveau ligt nu binnen het bereik van ieder die
over een platenspeler beschikt, dankzij
het Wonder van de grammofoon!
Waaruit is de uitvinding van de fonograaf
voortgekomen? Hoe kwam Edison tot zijn
uitvinding? Wat voor man was die op jeug
dige leeftijd al legendarische Edison
eigenlijk? En hoe ver was in dat jaar 1877
de ontwikkeling van de techniek?
In mechanische constructies was men
zeer ver gevorderd. Wie met een sterk ver
grotende loupe het binnenwerk van de
kleinste horloges uit die tijd bekijkt, staat
verstomd van de verregaande precisie,’
waarmee al die fijne tandradertjes zijn
afgewerkt. Ook waren er in dat jaar 1877
al machtige stoomlocomotieven, die met
gemak 120 km/uur reden. Stoomschepen

7

met vermogens van duizenden paardekrachten doorkliefden de oceanen. Daar
mee vergeleken was het wegverkeer nog
zeer achterlijk, want behoudens een enke
le loodzware fiets met een zeer hoog voor
wiel en een klein achterwiel geschiedde
dat nog geheel met paard en wagen. Toch
was al meer dan tien jaar eerder de explo
siemotor uitgevonden en had Siegfried
Marcus in 1875 een zeer bruikbaar auto
mobiel met een benzinemotor met carbu
rateur en magneto-elektrische onsteking,
en wormwiel-overbrenging van het stuur
wiel naar de voorwielen geconstrueerd.
De tijd was er nog niet rijp voor.
Zeer ingewikkelde en ingenieuze machi
nes, aangedreven door stoomkracht, wer
den op grote schaal toegepast in de tex
tielindustrie en drukkerijen. In het huis
houden speelden machines nog geen
belangrijke rol, maar er waren al met de
hand aangedreven wasmachines, koffieen vleesmolens, rolvegers, mangels en
brei- en naaimachines. Voor huisverlichting was men aangewezen op petroleum
lampen, kaarsen en gaslicht met een open
vlam.
Grote verwachtingen koesterden vooruit
ziende lieden rond 1877 van de wonder
kracht elektriciteit waarmee men toen al
zonder tijdverlies over afstanden van dui
zenden kilometers, bijvoorbeeld tussen
Engeland en Amerika, kon telegraferen.
Reeds meer dan 2500 jaar geleden had
men in Griekenland opgemerkt dat als
men sieraden van barnsteen oppoetste,
deze fossiele hars stofjes en lichte vezels
kon ‘aantrekken’ - in het Grieks ‘elkein’ vandaar de benaming ‘elektron’ voor barn
steen. Het was de Engelsman William
Gilbert die dit verschijnsel in de zestiende
eeuw grondig bestudeerde en er naar het
Griekse woord voor barnsteen de naam
‘elektriciteit’ aan gaf. Gilbert ontdekte dat
ook met andere stoffen, zoals glas en
zwavel, elektriciteit kon worden opgewekt
en het duurde niet lang of men ging wrijvings-elektriseermachines
construeren,
die vooral een geliefd speelgoed werden
van sommige rijke mensen in die tijd.
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Telegraaf van Von Sommering
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In het midden van de achttiende eeuw ont
dekte men experimenteel dat het door
middel van elektriciteit en via metalen
draden mogelijk was op kilometersafstand
en zonder enig tijdverlies vonken en ande
re verschijnselen op te wekken. Dit leidde
vanzelf tot de gedachtengang dat met
elektriciteit berichten konden worden
overgebracht. Zo werden al meer dan 200
jaar geleden de eerste elektrische telegra
fen geconstrueerd zoals die van Lesage in
Genève met 24 leidingen en evenveel
vlierpitballetjes - voor elke letter één - die
door elektrische ladingen werden aange
trokken. Door de onmogelijkheid lange
leidingen afdoende te isoleren, zijn deze
telegraafsystemen nooit tot praktische
toepassing gekomen.
Omstreeks 1800 kwam men tot een nieuwe
methode om elektriciteit op te wekken.
Geïnspireerd door Galvani’s experimen
ten met kikkerpoten lukte het de Italiaan
Volta met een zuur, waarin een plaat koper
en een plaat zink waren gedompeld, een

Wijzertelegraaf van Wheatstone
bruikbare stroombron te ontwikkelen,
waaruit de batterij voortkwam. Met deze
‘galvanische elektriciteit’ kon men water
in zuurstof en waterstof ontleden. De daar
bij optredende gasbelletjes leidden in
1809 tot de hier afgebeelde telegraaf van
Von Sommering.
De jaren twintig van de vorige eeuw lever
den de koolspitsen-booglamp en de elek
tromagneet op, de jaren dertig de eerste
nog zeer primitieve dynamo’s en elektro
motoren. In het jaar van de uitvinding van
de fonograaf, 1877, beschikte men al over
voortreffelijke dynamo’s en elektromoto
ren, maar pas in de jaren tachtig kwam
men tot de produktie en toepassing van
elektrische energie op grotere schaal. De
krachtigste stimulans daartoe was de
elektrische gloeilamp die Edison in 1879
ontwikkelde en die tot de bouw van
elektriciteitscentrales leidde.
Het was de elektromagneet die in de jaren
dertig tot de eerste bruikbare telegrafen
leidde. Zo demonstreerden in 1837 in
Engeland Wheatstone en in Amerika de
kunstschilder Morse met sukses hun tele
graafsystemen. Toch duurde het tot het
midden van de eeuw eer er schot kwam in
de aanleg van telegraaflijnen. Bedroeg de
gezamenlijke lengte van alle telegraaflij
nen in de wereld in 1849 slechts 3800
kilometer, in 1860 was dat al zo’n 100.000
kilometer, 21/2 rnaal de omtrek van de
aarde!
Om de vaak kostbare en kwetsbare tele
graaflijnen efficiënter te kunnen benutten,
ging men in de loop der jaren zoeken
naar methoden om over één draad - de
andere geleidingsdraad vormde de aar
de - verscheidene berichten gelijktijdig
over te seinen: de multiplex-telegrafie.
Experimenten om met mechanische mid
delen de snelheid, waarmee de seinen in
de Morsecode van strepen en punten el
kaar opvolgden, aanzienlijk op te voeren
zodat per tijdseenheid over één lijn meer
berichten konden worden overgeseind,
gaven in het voorjaar van 1877 Edison de
eerste impuls tot het uitvinden van de
fonograaf. Het was de telefoon, die Edison
de tweede, beslissende impuls gaf.
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Het telegraaftoestel van Morse. Links het principe ervan. Rechts het eerste model, waarbij deze
kunstschilder gebruik maakte van een schildersezel. De voortbeweging van het papieren lint door
het schrijfapparaat geschiedt door een omlaagzakkend gewicht. Rechts onder: Morse's eerste
seinsleutel.

Toch is de fonograaf niet uit de telegraaf,
noch uit de telefoon voortgekomen; boven
dien kwam aan de fonograaf geen elektri
citeit te pas.

Zodra was gebleken hoezeer men kon
profiteren van het vermogen van de elek
triciteit om door een simpele koperdraad
mededelingen, omgezet in de punten en
strepen van de Morse-code, in een fractie
van een seconde over duizenden kilo
meters afstand te transporteren, drong
zich de vraag op: is het mogelijk met die
zelfde wonderkracht, elektriciteit, de tril
lingen van de menselijke stem over te
brengen?
De eerste, die daarin slaagde was mis
schien de Italiaan Antonio Meucci in
havanna - ‘misschien’ omdat er niet vol
doende bewijzen voor bestaan en veel op
latere getuigenverklaringen berust. Meuc
ci was regisseur in een theater en genas
ziekten met behulp van elektriciteit, wat
toen nogal in de mode was. In 1849 zou hij
op zekere dag hebben gemerkt dat uit een
van de apparaten, die hij voor dit doel
gebruikte, heel zacht de stem van een
patiënt die hij behandelde, weerklonk.
Uit een onderzoek naar de oorzaak hier
van zou een telefoon zijn voortgekomen,
die bestond uit een metalen beker met
daarin zorgvuldig geïsoleerd een zeer dun
ovaal blaadje koper. Een dergelijke beker
werd zowel aan de spreekzijde als aan de
luisterkant toegepast. Een koperdraad
verbond de beide blaadjes koper, een
andere koperdraad de metalen bekers en
die beide draden waren verbonden met
een stroombron met een hoge spanning.
Een wrijvings-elektriseermachine? Als
het ene koperblaadje door spreken in tril
ling kwam, ging het andere in hetzelfde
ritme trillen zodat het geluid van het oor
spronkelijk spreken werd voortgebracht.
Hoe dat mogelijk was? Zo’n metalen beker
met een daarvan geïsoleerd blaadje koper
vormt een condensator, waarvan de capa
citeit in snelle afwisseling verandert als
door spreken het blaadje in trilling raakt
en dat heeft tot gevolg dat in de beker aan
de luisterzijde de aantrekkingskracht tus-

sen het koperen blaadje en de beker
overeenkomstig verandert en het blaadje
in dezelfde trilling raakt en het oorspron
kelijke geluid weergeeft.
Die twee bekers vormden een condensator-microfoon en een condensatorluidspreker. Merkwaardig is dat deze
waarschijnlijk oudste typen microfoon en
luidspreker, waarmee Edison en ook ande
ren intensief hebben geëxperimenteerd,
maar door de extreem hoge eisen, waar
aan de isolatie van de leidingen moest
voldoen voor het telefoonverkeer onbruik
baar waren, in onze eeuw tot uiterste per
fectie leidden. De condensator-microfoon
wordt op grote schaal toegepast en de
condensator-luidspreker, die nu elektro
statische luidspreker wordt genoemd, is
vooral door zijn glasheldere, transparante
weergave van de hoogste tonen én het
middenregister, het neusje van de zalm op
hifi-gebied!
Volgens getuigenverklaringen was Meuc

ci in 1852 in staat van de werkplaats in de
kelder van zijn huis naar de derde ver
dieping, waar zijn vrouw ziek lag, duidelijk
verstaanbaar te telefoneren. Als dit waar
is - wat ik betwijfel - een voor die tijd
waarlijk grandioze, maar technisch toch
niet onmogelijke prestatie!
Geen twijfel bestaat er over de publikatie
onder de titel ‘Téléphonie électrique’ van
de Franse tel eg raaf beambte Charles Bourseul in het blad /’lllustration de Paris van
26augustus1854, die de volgende passage
bevat: ‘Als iemand tegen een plaatje
spreekt, dat beweeglijk genoeg is om geen
trillingen van de stem verloren te doen
gaan en als door de trillingen van dat
plaatje de stroomkring van een batterij
afwisselend geopend en gesloten wordt,
dan is het mogelijk een tweede, op een
zekere afstand in de stroomkring opgeno
men plaatje precies dezelfde trillingen te
laten uitvoeren.'
Bourseul heeft deze zo juiste gedachten
gang nooit verwezenlijkt. De man, die dat
wel deed was de Duitse leraar Philipp
Reis. Deze demonstreerde op 26 oktober
1861 voor de Natuurkundige Vereniging
in Frankfort over een afstand van honderd
meter zijn telefoon met een elektromag
netische weergever.
Reis’ microfoon was een houten kistje met
een hoorn, die uitmondde in een strak ge
spannen vlies van de dunne darm van een
varken, waarop een dun strookje platinablik was geplakt. Daartegen drukte een
scherp contactpuntje van een V-vormig
strookje platinablik, dat aan het kistje was
bevestigd. De weergever bestond uit een
breinaald, die omgeven werd door een
spoel van geïsoleerd koperdraad zonder
daarmee in aanraking te komen, en die
rustte op twee houten kammen, vastge
lijmd op een sigarenkistje.
Met een batterij als stroombron vormden
de spoel, de 100 meter lange leidingen
van koperdraad en de beide stroken plati
nablik via het contactpuntje een stroom
kring, die verbroken en gesloten werd in
het ritme van de geluidstrillingen als door

Reis' telefoon. Links de microfoon, rechts de weergever, waarvoor een sigarenkistje en een brei
naald waren gebruikt.
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bijvoorbeeld spreken het vlies in trilling
raakte. Door de snel opeenvolgende
stroomstootjes ontstond in de spoel een
magnetisch veld, dat in hetzelfde ritme
sterker en zwakker werd, waardoor de
breinaald in trilling raakte. Versterkt door
de houten deksel van het sigarenkistje
konden die trillingen het oorspronkelijk
geluid weergeven.
Dit lukte het best als Reis voor de micro
foon op zijn viool speelde. Het gesproken
woord kwam echter niet verstaanbaar over
doordat de microfoon alleen trillingsge
tallen en geen geluidsterkteveranderingen kon doorgeven en de menselijke
spraak nu eenmaal bestaat uit een inge
wikkeld samenspel van die twee. Reis’
telefoon was dan ook niet praktisch bruik
baar.
Het was de doofstommenleraar Alexander
Graham Bell, die er wel in slaagde een
bruikbare telefoon te construeren - in 1876.
Als iemand in de wieg was gelegd om iets
groots te presteren op het gebied van de
menselijke spraak, was het deze in 1847 in
Edinburg geboren Alexander Graham Bell,
want zowel zijn grootvader als zijn vader
waren spraakleraar en grote pioniers op
het gebied van spraakonderricht aan
doofstomme kinderen.
Als assistent van zijn vader, die hoogleraar
aan de universiteit van Londen werd, leer
de de jonge Bell de grote Wheatstone ken
nen, uitvinder van de wijzertelegraaf,
die een verbeterde vorm had geconstru
eerd van een mechanische inrichting die
de menselijke stem nabootste, in de acht
tiende eeuw ontworpen en beschreven
door de baron Van Kempelen. Diens boek
leenden de Bells van Wheatstone en in
Edinburg bouwden zij zelf zo’n spreek
machine, compleet met longen. Kort daar
op raakte de jonge Bell gefascineerd door
Helmholtz’ elektrische stemvork en begon
hij zich ijverig te verdiepen in de geluidsen elektriciteitsleer.
In 1870, toen hij 23 jaar was, emigreerde
Alexander Graham Bell met zijn familie
naar Canada en een jaar later aanvaardde
hij een betrekking als doofstommenleraar
te Boston in de Verenigde Staten. Daar
maakte hij kennis met de rijke advocaat
Gardiner Hubbard, die geïnteresseerd
was in telegrafie en octrooikwesties op
dit gebied behandelde, en wiens toen
veertienjarige dochter Mabel tengevolge
van roodvonk al negen jaar doof was.
Mabel werd Bells leerlinge.
En daarmee waren alle stukken voorhan
den, waarmee het schaakspel dat in de
telefoon zou resulteren, gespeeld kon
worden, inclusief een belangrijke bron van
inspiratie, want Bell werd verliefd op het
dove meisje. Maar wie zou het spel op
gang brengen?
Dat was de Western Union telegraafmaatschappij, die veel geld over had voor het
beste systeem van gelijktijdig overseinen
van verschillende telegrammen langs één
lijn, dus multiplextelegrafie. Bell besloot
hiernaar te gaan zoeken. Het onderwerp
boeide hem, het geld kon hij best gebrui
ken en hij had een voortreffelijk idee: de
toepassing van verschillende gestemde
stemvorken die elektromagnetisch in
trilling werden gebracht.
Bell wist dat als een toon van een bepaalde
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toonhoogte in de nabijheid van verschil
lend gestemde stemvorken klonk, alleen
de stemvork, die op diezelfde toonhoogte
was afgestemd, begon te trillen - door
resonantie. Stuurde hij door een draad een
pulserende stroom met een bepaald tril
lingsgetal naar een aantal verschillend
gestemde stemvorken, dan zou maar één
stemvork daarvan in trilling raken: die
welke op hetzelfde trillingsgetal was af
gestemd.
Als hij nu door eenzelfde draad gelijktijdig
pulserende stromen met verschillende
trillingsgetallen naar een reeks verschil
lend gestemde elektromagnetische stem
vorken zond, dan, zo redeneerde én ver
wachtte hij, zouden die aan de ontvangstzijde vanzelf worden ‘uitgesorteerd’.
Iedere stemvork reageerde immers slechts
op één bepaald trillingsgetal. In principe
moest Bell met wat hij zijn ‘harmonische
telegraaf’, zoals hij het noemde, over één
telegraaflijn gelijktijdig evenveel tele
grammen kunnen verzenden als er ver
schillende noten in de muziek waren en
dat zou een enorme besparing bij de ex
ploitatie van telegraaflijnen betekenen!
Is het juist in een boek, dat over de fono
graaf en grammofoon gaat, de uitvinding
van de telefoon te behandelen? Ik geloof
van wel, op verschillende gronden. Het is
mijns inziens belangrijk te weten uit welk
technologisch milieu de fonograaf is voort
gekomen. Technisch is er een grote ver
wantschap, want bij beide gaat het om het
opnemen en weergeven van geluidstrillingen door middel van membranen. De
hoofdpersonen zijn in bepaalde opzichten
beide, Bell en Edison, en toen hun uit
vinding er eenmaal was, hebben die twee
vergelijkbare moeilijkheden ondervonden.
Bell had de fonograaf kunnen uitvinden en
Edison heeft eigenlijk de eerste echt goed
bruikbare telefoon geconstrueerd. Een
sterk verbeterde vorm van de Edisonfonograaf werd, zoals we later zullen zien,
mogelijk door een geldprijs die Bell voor
zijn telefoon van Frankrijk ontving, terwijl
ook de ontwikkeling van de grammofoon

van een uitvinding op het gebied van de
telefoon. En zo is er nog meer verwant
schap tussen de telefoon en de fonograaf,
en tussen Edison en Bell in hetzelfde jaar
1847 geboren, beide in sterke mate auto
didact en in staat met weinig slaap tien
tallen uren door te werken, maar ook afge
zien daarvan wil ik de lezer het ware ver
haal over de conceptie en geboorte van
de telefoon, die in ons dagelijks leven
zo’n belangrijke rol speelt en waarover
zoveel onjuiste legenden in omloop zijn,
niet onthouden.
In het najaar van 1873 begon Bell zijn
experimenten op het terrein van de ‘har
monische telegraaf’ met elektromagneti
sche stemvorken, waarbij zijn onderzoek
zich al spoedig uitstrekte tot aan grenzen de
gebieden. Door zijn vak en roeping - doof
stommenonderwijs - was hij er ook op uit
spraak zichtbaar te maken. Daartoe con
strueerde hij een ‘phonautograaf’ zoals de
Fransman Léon Scott de Martinville al in
1857 had ontworpen en die later in dit boek
wordt beschreven. Een stift, verbonden
met een membraan dat door spreken in
trilling werd gebracht, grifte daarbij in de
dunne laag roet op een draaiende en te
vens zijwaarts bewegende cylinder een
door de trillingen heen en weer slingerend
geluidsspoor. Mogelijk zouden doven
kunnen leren zoiets te ‘lezen’.
Bell beredeneerde dat als die stift door de
cylinderwand heen kon snijden een op dat
spoor gerichte straal perslucht, ‘een pot
lood van lucht', zoals hij het noemde, het
geregistreerde geluid opnieuw zou kun
nen voortbrengen. Had hij dat ‘potlood
van lucht' vervangen door een stift met
een membraan en zo'n spieetvormig ge
luidsspoor door een groef, dan had Bell
enkele jaren eerder dan Edison de fono
graaf uitgevonden!
Met zuiver mechanische middelen kon
Bell de geluidsgolven van de menselijke
spraak zichtbaar maken, in 1874 constru
eerde hij zelfs heel macaber zo’n phonau
tograaf met daarin het oor van een dode.
Bell vroeg zich af of dit zichtbaar maken
van de spraak ook kon langs elektrische
weg. Daarvoor zou het nodig zijn een soort
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elektrisch oor te construeren, dat geluidstriIlingen omzette in elektrische trillingen.
Dit overwegend kwam hij natuurlijk auto
matisch tot die andere gedachtengang:
zou ’t mogelijk zijn met elektriciteit de
menselijke stem over te brengen?
Bell besefte dat hij daarmee op een ge
vaarlijk zijspoor kwam en dat hij zichzelf
moest dwingen voort te gaan met de har
monische telegraaf. In deze vorm van
multiplextelegrafie had hij immers al zo
veel tijd en geld gestoken! Hij had drin
gend geld nodig om dat onderzoek voort
te zetten!
In oktober 1874, toen Bell bij de familie
Hubbard op de thee was genodigd en op
verzoek van mevrouw Hubbard wat piano
had gespeeld, vroeg hij de rijke advocaat
of deze wist dat een piano elke daarin ge
zongen toon beantwoordt als men de
rechter pedaal indrukt. Bell deed dit, zong
tonen met verschillende toonhoogte en de
piano reageerde zoals hij had voorspeld:
bij iedere gezongen toon kwam het stel
snaren, dat op dezelfde toonhoogte was
afgestemd, in trilling - de andere snaren
niet. Daarop vroeg Bell aan Hubbard of
deze wist dat hetzelfde principe bij de
telegrafie kon worden toegepast.
Als een echt Amerikaans zakenman vroeg
Hubbard onmiddellijk of daar geld in zat.
Bell legde daarop uit dat volgens dit be
ginsel vele telegrammen gelijktijdig over
éèn draad konden worden geseind en dat
dit voor de telegraafmaatschappijen een
enorme besparing zou opleveren. Hoe
goed Hubbard begreep waarom het ging
bleek toen hij zijn vrouw bij het gesprek
betrok en na een kritische opmerking van
haar kant Bell geen gelegenheid gaf daar
op in te gaan, maar, wijzend op de piano,
zei: ‘begrijp je niet dat er maar één lucht
is, zodat er ook maar één draad nodig is?’
Hubbard met zijn interesse in de telegraafbusiness was zo enthousiast over Bells
idee dat hij bereid was in ruil voor een
deel in de opbrengst daarvan geld te ste
ken in het onderzoek. Dat was voor Bell,
die nogal gebukt ging onder zijn zware,
verantwoordelijke taak als leraar en daar
naast zulke moeizame, meestal teleurstel
lende onderzoekingen deed, nachten lang,
en bovendien moest proberen Elisha Gray,
die soortgelijke experimenten deed, vóór
te blijven, voorlopig één zorg minder.
Bells laboratorium was op de zolder van
het huis van de instrumentmaker Charles
Williams, die telegraafinstrumenten, elek
trische bellen en alarmtoestellen maakte.
Drie jaar tevoren had hier de jonge Edison
een tijdlang gewerkt. Op de zeer hete
tweede juni van het jaar 1875, toen Bell
met Thomas Watson, die hem assisteerde,
op die zolder experimenteerde met drie
seingevers, die door één draadleiding
waren verbonden met drie daarop afge
stemde ontvangtoestellen in een ander
zoldervertrek, trad er een kleine storing
op die van vérstrekkende betekenis zou
worden.
Bell had de seinsleutel van één seingever
ingedrukt en de daarop afgestemde ont
vanger in het andere vertrek reageerde
daarop prompt en luid. Bij het indrukken
van de seinsleutel van de tweede sein
gever was gehoorzaam de daarop afge
stemde ontvanger in actie gekomen. Maar

toen Bell de seinsleutel van de derde
seingever indrukte, gebeurde er niets.
Dat kwam wel meer voor. De oorzaak was
meestal dat de stalen veer bij de pool van
de elektromagneet in de ontvanger niet op
de juiste lengte was afgesteld en dus niet
goed was afgestemd, of zo dicht bij de
pool zat dat hij er door achtergebleven
(remanent) magnetisme aan vast was blij
ven kleven. In dat laatste geval was de
remedie eenvoudig: de veer lostrekken.
Bell riep Watson, die in het aangrenzende
vertrek was, toe dat te doen. En wachtte...
Toen hoorde Bell vlak bij zich een geluid,
dat hem van kleur deed verschieten: een
korte, snel uitstervende zoemtoon. Behal
ve de drie seingevers stonden bij Bell ook
nog drie afgestemde ontvangers, die vol
komen identiek waren aan het drietal in
het andere vertrek en daarmee in serie
waren geschakeld. De ontvanger bij Bell,
die het tweelingbroertje was van de ont
vanger, die dienst had geweigerd en op
hetzelfde trillingsgetal was afgestemd,
daar was die korte, snel uitstervende
zoemtoon uit voortgekomen! Maar hoe
kon dat? De gelijkstroom was op dat mo
ment geheel uitgeschakeld geweest! Toch
had de stalen veer van die ontvanger even
snel heen en weer getrild...
Bell rende naar Watson om na te gaan wat
die precies had gedaan. Heel eenvoudig:
niets anders dan de vastgekleefde veer
losgetrokken van de magneetpool en
daarna losgelaten...
Bell vroeg Watson datzelfde nog enkele
malen te doen en rende terug om het
wonder opnieuw te beleven...
Watson duwde de veerkrachtige stalen
veer tegen de magneetpool zodat deze
weer bleef vastkleven, opnieuw trok hij de
veer los... en onmiddellijk daarop uitte
Bell een juichkreet, want: wederom klonk
uit de ontvanger, die hem stond, diezelfde
snel uitstervende zoemtoon, en nog eens
en nog eens...

Dit was een historisch moment, een mijl
paal in de geschiedenis van de telecom
municatie, want Bell begreep terstond
waardoor dit verschijnsel werd veroor
zaakt en wat nog belangrijker was: dat
deze ontdekking hem in staat zou stellen
zijn stoutste droom te verwezenlijken - de
telefoon!
De losgelaten en door zijn veerkracht nog
even snel heen en weer trillende stalen
veer, die nog enigszins magnetisch was,
veroorzaakte een snel van sterkte wisse
lend magnetisch veld, waardoor in de
draadspoel van de elektromagneet even
snel wisselende stroompjes werden opge
wekt. Deze deden de elektromagneet van
de ontvanger, die bij Bell stond, even snel
wisselend van sterkte veranderen. En dat
had tot gevolg dat de stalen veer daarvan
in een overeenkomstige trilling raakte en
geluid voortbracht.
Nadat de schakeling enigszins was veran
derd en de seingevers en de gelijkstroombron geheel waren uitgeschakeld, begon
Watson van elk van de drie ontvangers in
zijn vertrek de veer beurtelings vast te
kleven en los te plukken, waardoor de
veren in de ontvangtoestellen bij Bell in
verschillende toonhoogten de snel uit
stervende zoemtoon lieten horen. Letter
lijk en figuurlijk klonk dit Bell als muziek
in de oren!
Toen bedacht Bell nog een ander experi
ment. Terwijl Watson in het andere vertrek
één van de veren beurtelings vastkleefde
en losplukte, dempte Bell de daarop afge
stemde veer geheel af en hield hij zijn oor
bij een van de twee andere veren, deze
met zijn vinger enigszins afdempend om
de eigen, natuurlijke vibratie daarvan te
onderdrukken. Daaruit hoorde hij tot zijn
diepe vreugde heel zacht het echte geluid
van de uittrillende veer, waarmee Watson
bezig was, met het karakteristieke timbre
van een enigszins gespannen en daarna

Watson en Bell met de ‘Centennial'-telefoon in het laboratorium in Bells woning, Exeter Place te
Boston. De uil aan de wand is geschilderd door Mabel, als een symbolisch geschenk voor haar
aanstaande man.
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losgelaten stalen veer!
Hoewel Bell buiten gehoorsafstand was
van wat er in het andere vertrek gebeurde.
hoorde hij hetzelfde wat Watson hoorde:
het geluid van een uittrillende stalen veer.
De geluidstrillingen daarvan hadden zich
in het vertrek van Watson door de lucht
voortgeplant en hadden een andere veer
bij Watson in trilling gebracht, die als een
elektrisch oor, als een microfoon, de
stroompjes hadden opgewekt. Hierdoor
was de veer, waar Bell zacht zijn vinger
tegen hield, in trilling geraakt en had het
zelfde geluid voortgebracht!
Dit zo geslaagde experiment was nog veel
belangrijker dan het vorige, want wat met
het geluid van die trillende veer kon was
natuurlijk ook mogelijk met de menselijke
stem, zodat Bell er nu nog veel zekerder
van was dat hij de telefoon, die de mense
lijke stem sneller dan de bliksem over
grote afstanden zou overbrengen, van
hersenschim tot even fantastische werke
lijkheid zou maken!
Weg was alle loomheid door de verzengen
de hitte op de zolder, verdwenen was de
vermoeidheid waaronder hij wekenlang
had geleden - Bell pakte potlood en papier
en begon energiek te schetsen. Een hoorn
met een dun vlies als membraan, dat werd
verbonden met een stalen veer bij de pool
van een elektromagneet - dat werd de
microfoon. Dezelfde constructie voor de
weergever! Door die membranen, zo ver
wachtte Bell, zou het effect dermate ver
sterkt worden dat overbrenging van
spraak mogelijk zou zijn. Watson, die in
strumentmaker was, ging meteen aan de
slag - twee dagen later was hij klaar.
Zou het werken?

De eerste telefoon functioneerde enigs
zins, maar niet verstaanbaar. Teleurstel
lend was ook dat de membranen scheur
den. Een tweede poging moest bijna een
maand worden uitgesteld. Op 1 juli werd
een proef met verbeterde apparatuur ge
nomen. Het resultaat was beter, bij zingen
was de melodie duidelijk te volgen, maar
gesproken of gezongen woorden waren
nog altijd niet verstaanbaar en dat was
zeer ontmoedigend. Wat echter nog erger
was; Hubbard, die in de ontwikkeling van
de harmonische telegraaf geld had gesto
ken, zag niets in die telefoon en eiste van
Bell dat deze zich op de multiplextelegrafie concentreerde. En als Bell iets tot
elke prijs wilde vermijden, was dat een
conflict met Hubbard, de vader van Mabel,
want...
Bell had zojuist vernomen dat Mabel, die
nog altijd zijn leerlinge was, voor geruime
tijd naar Nantucket zou gaan, zodat hij
haar maandenlang niet zou zien. Daarover
diep wanhopig schreef hij aan mevrouw
Hubbard: ‘Ik heb ontdekt dat mijn interesse
in mijn leerlinge is gerijpt tot een veel
dieper gevoel. Ik ben haar gaan liefheb
ben...’ De Hubbards, die de toen 28-jarige
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Bell erg mochten, vonden hun 17-jarige
dochter nog veel te jong, zelfs voor zo’n
bekentenis, en zij eisten van Bell dat hij
zou beloven Mabel niets van zijn gevoe
lens te laten blijken.
Bell stemde daarin toe, maar had hier
tijdens Mabels afwezigheid zoveel moeite
mee en werd hierdoor zo wanhopig en
depressief, dat de Hubbards hem toeston
den Mabel op 26 augustus te ontmoeten,
de dag die hij in zijn dagboek beschreef
als ‘de gelukkigste dag van mijn leven’
hoewel hij geenszins haar ja-woord had
gekregen. Maar er was hoop...
Daarmee waren de spanningen echter
niet voorbij. Bell diende een octrooi-aanvrage in voor zijn harmonische telegraaf
en ook, tegen de wil van Hubbard, voor
zijn telefoon, al werkte die nog niet ver
staanbaar. Onmiddellijk daarop stortte
hij zich weer volop in het doofstommen
onderwijs met nieuwe methoden, die in
vakkringen veel erkenning vonden. Hub
bard, de zakenman, dreef de zaak toen op
de spits door Bell voor de keus te stellen:
doofstommenonderwijs, óf de harmoni
sche telegraaf perfectioneren en Mabel,
waarbij hij zich bereid toonde in Bells
levensonderhoud te voorzien.
Bell was woedend en viel opnieuw ten
prooi aan diepe wanhoop. Het was Mabel
die de situatie redde. Toen Bell 25 novem
ber 1875 op haar achttiende verjaardag,
tevens Thanksgivingday, kwam, verraste
ze hem met de mededeling dat als hij
wilde, ze zich als zijn verloofde zou be
schouwen. Bell was in de zevende hemel.
Met de octrooi-aanvrage wilde het aan
vankelijk niet erg vlotten omdat er kapers
op de kust waren waaronder Elisha Gray
en Edison, maar nadat Bell daarover
maandenlang in spanning had verkeerd,
werd het octrooi hem op 7 maart 1876 toch
verleend, het United States Patent No.
174 465, dat het meest omstreden, maar
ook het meest waardevolle octrooi dat ooit
was verleend, zou worden.
Hoewel dit octrooi naast de harmonische

No. 174.465.

telegraaf een zuiver elektromagnetische
telefoon, ‘speaking telegraph’ genaamd,
betrof, begon Bell op 8 maart in het be
scheiden laboratorium in zijn kleine wo
ning, Exter Place in Boston, te experimen
teren met een geheel ander type microfoon,
want verstaanbaarheid van het gesproken
woord had hij nog altijd niet bereikt: een
bakje met aangezuurd water, waarin hij
eerst een stemvork en daarna een metalen
bel liet klinken. Diezelfde dag schetste
Bell een microfoon, bestaande uit een
membraan, waaraan een naald was be
vestigd, die in een bakje met aangezuurd
water stak. Die naald en een stuk lood in
de vloeistof werden in serie geschakeld
met een gelijkstroombron en een elektro
magnetische ontvanger. Werd het mem
braan door geluidsgolven in trilling ge
bracht, dan ging de naald afwisselend
dieper en minder diep in de geleidende
vloeistof, waardoor overeenkomstig de
weerstand veranderde.
Deze vloeistofmicrofoon leidde niet tot
verstaanbaarheid, maar was toch een stap
in de goede richting. De volgende dag vrijdag 10 maart 1876 - hadden Bell en
Watson een verbeterd type voltooid met
een platina naald, een koperen pijpje als
vaste elektrode en een geluidversterkende spreekbuis. De vloeistof bestond uit
water met een scheutje zwavelzuur. Twee
draden leidden van het laboratorium naar
Bells slaapkamer waar Watson de elek
tromagnetische ontvanger, dus de weer
gever, tegen zijn oor drukte. Alle tussen
deuren werden gesloten zodat al 'het
rechtstreekse geluid werd tegengehou
den. Over wat er toen gebeurde schreef
Bell in zijn aantekeningenboek:
‘Ik schreeuwde in M [het mondstuk] de
volgende zin: ‘Mr. Watson - Come here / want to see you.’ Tot mijn vreugde kwam
hij en verklaarde dat hij gehoord en ver
staan had wat ik zei. Ik vroeg hem de
woorden te herhalen. Hij antwoordde:
'You said - Mr. Watson - come here - I
want to see you.’

A. G. BELL.
TELEGRAPHY.
Pitented Mirch 7, 1876.
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Harmonische telegraaf en telefoon in Bells
octrooischrift

Vloeistofmicrofoon zoals Bell deze schetste in
een brief aan zijn ouders
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De overwinning was behaald. Eindelijk
sprak de telefoon verstaanbare taal! Nu
ging het er om de overwinning te behalen
op al die mensen, die zouden menen dat
de telefoon een stuk speelgoed was. Nu
was het zaak de telefoon de wereld te doen
veroveren!
Een unieke gelegenheid om de telefoon
bij het publiek bekend te maken bood de
‘Centennial Exhibition’, de reusachtige
tentoonstelling in Philadelphia, waarmee
in de zomer van 1876 de Verenigde Staten
hun 100-jarige onafhankelijkheid vierden.
Dankzij de voorspraak van Hubbard kreeg

Bell daar een paar tafels om zijn apparaten
te tonen en te demonstreren. Maar wat
stellig een van de grootste wonderen van
de negentiende eeuw was, werd zo be
scheiden gepresenteerd dat de drommen
mensen er onverschillig aan voorbij gin
gen.
Bell begreep best dat de microfoon met
variabele weerstand, zoals zijn vloeistofmicrofoon en later de koolmicrofoon de
toekomst had omdat de energie daarvoor
aan krachtige batterijen kon worden ont
leend, terwijl de elektromagnetische tele
foon nooit meer energie kon opbrengen

dan die van de trillende luchtdeeltjes bij
het membraan. Toch was hij na tal van
experimenten naar die elektromagneti
sche telefoon teruggekeerd en kreeg
daarmee een redelijke verstaanbaarheid.
Dit type demonstreerde hij dan ook bij
voorkeur op de ‘Centennial’. Er werd
echter geen aandacht aan geschonken,
ook niet door de kranten of het gezag
hebbende tijdschrift de Scientific Ameri
can. Zijn toekomstige schoonvader Hub
bard zag ook niets in de telefoon en had
zelfs Mabel overgehaald Bell te zeggen
dat ze pas mochten trouwen als de har-
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monische telegraaf gereed was voor ex
ploitatie. Bell schreef toen aan Mabel
‘daarmee brak je bijna mijn hart... ik wil
met je trouwen, lieveling, omdat ik je
liefheb...en ik wil dat jij mij om dezelfde
redenen wilt trouwen.
Naast dit soort spanningen drukte zwaar
op Bell het doofstommenonderwijs, dat hij
trouw wilde blijven, en het kostte dan ook
grote moeite hem naar Philadelphia, naar
de tentoonstelling, te krijgen op de dag
waarop een speciale commissie de tech
nische inzendingen op hun mérites zou
beoordelen. Het was Mabel, die Bell daar
toe tenslotte overhaalde.
Die zondag, 25 juni 1876, was het snikheet
in het kolossale glazen tentoonstellings
gebouw, toen de jury en een groot aantal
vooraanstaande geleerden, waaronder de
beroemde Sir William Thomson, in rijtui
gen arriveerden. Onder het gezelschap,
dat uit ongeveer vijftig personen bestond,
was ook Dom Pedro, de keizer van Brazi
lië, die kort tevoren eens les van Bell in het
Doofstommen-lnstituut had bijgewoond.
Publiek was er wegens de zondag niet.
Het notabele gezelschap maakte een rond
gang en verbleef zo lang in de indrukwek
kende stand, die Elisha Gray dankzij de
Western Union telegraafmaatschappij had
verkregen, dat het er niet naar uitzag dat
men nog tijd en energie had om nog bij
Bell te komen kijken. De hitte was bijna
onverdraaglijk. Het was waarschijnlijk aan
die keizer van Brazilië, die zeer onder de
indruk van Bells doofstommenonderwijs
was gekomen, te danken dat het gezel
schap tenslotte toch Bells bescheiden
inzending bezocht.
Bell demonstreerde eerst zijn harmoni
sche telegraaf en legde uit hoeveel goed
koper en eenvoudiger die was dan wat
Elisha Gray zojuist had getoond, en richtte
vervolgens de aandacht op de telefoon.
Hij liet het gezelschap over aan de zorgen
van Hubbard en verwijderde zich naar de
verste vleugel van het gebouw, waar hij in
de microfoon begon te zingen. Toen de
grote Sir William Thomson was gaan zitten
en de telefoonweergever aan zijn oor
bracht en die stem-zonder-lichaam hoor
de zingen, was hij als aan de grond gena
geld. Daarna volgden spookachtig ijl,
maar toch verrassend duidelijk de woor
den ‘Do you understand what I say?’
Thomson schoot overeind en riep ‘Yes: do
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Rechts:

Bells ontvanger op de ‘Centenmal’

Boven:

de daarbij gebruikte microfoon

you understand what I say?’ Onmiddellijk
daarop: ‘Where is Mr. Bell? I must see
Mr. Bell!’ Hubbard wilde Bell gaan halen,
maar Sir Thomson rende hem voorbij en
kwam ademloos bij de jonge uitvinder om
hem te zeggen dat hij hem gehoord had.
En of hij alsjeblieft door wilde gaan met
zingen en spreken. Waarop Thomson
terugholde om nog meer van het wonder te
horen.
Na Thomson was de beurt aan keizer Dom
Pedro. Door Thomsons enthousiaste reac
ties was hij op het een en ander voorbe
reid, maar ook hij was perplex en riep
even later uit ‘I hear! I hear!’, het door Bell
uitgesproken citaat uit Hamlet ‘to be or
not to be’ herhalend. Waarop ook Dom
Pedro helemaal niet zoals het een keizer
betaamt naar Bell holde om hem zijn hulde
te betuigen. De een na de ander, die het
hoorde, kwam diep onder de indruk en de
wetenschappelijke commissie wenste Bell
tenslotte van harte geluk met zijn ‘won
derbaarlijke uitvinding’.
Zo vond Bell voor het eerst erkenning,
maar hoe geestdriftig enkele wetenschap
pelijke tijdschriften er weldra ook over
schreven, de grote zakenmensen en indu
striëlen, wier houding het to be or not to be
van de telefoon zouden bepalen, zagen
het nut ervan niet in, hielden de telefoon
voor een aardig stukje technisch speel
goed en weigerden te geloven dat het
zakenleven er nut van kon hebben en dat
er grotere afstanden mee konden worden
overbrugd.
Om deze misverstanden uit de weg te
ruimen organiseerde Bell een reeks open
bare demonstraties, eerst over enkele
kilometers, en op 12 februari 1877 tussen
zijn woning, Exeter Place in Boston, en de
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Lyceum Hall in Salem, een afstand van 27
kilometer. Dankzij een pakkende adver
tentie waren bij voorverkoop al alle plaat
sen uitverkocht en moesten velen teleur
gesteld huiswaarts keren.
Tot wanhoop van Mabel, die aanwezig
was, bleef het podium tot twintig minuten
na de vastgestelde aanvangstijd leeg. Ze
voelde het stampen van voeten en wandel
stokken van het ongeduldige publiek.
Toen verscheen Bell die een bruine doos
met een hoorntje op een voetstuk plaatste.
De telegraaflijn, die hij had moeten lenen,
was wat laat beschikbaar gekomen. Bell
begon zijn demonstratie met een pulse
rende stroom uit Boston, die een lage
muzikale toon voortbracht. Dat leverde al
meteen een daverend applaus op. Toen
volgden enkele melodieën, ‘Auld Lang
Syne’ en ‘Yankee Doodle’. Het kostte Bell
moeite het in vervoering geraakte publiek
tot bedaren te krijgen om zijn voordracht
over het ontstaan en de werking van de
telefoon te houden. Daarna klonk uit de
bruine doos ‘Hoy! Hoy’! de stem van
Watson, en sprak Bell enkele woorden
tegen Watson. ‘Toen ik mijn mond tegen
het instrument hield,’ schreef Bell de vol
gende dag, ‘leek het alsof er een elektri
sche schok door het publiek ging, want
voor het eerst besefte het wat er bedoeld
werd met een telefoon.’
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Deze demonstratie in de Lyceum Hall in
Salem was een daverend sukses en ont
ketende een stroom van geestdriftige
krantenartikelen. Bell gaf nog veel meer
van dergelijke demonstraties, waarbij ook
allerlei muziek werd overgebracht - vier
jaar later werden in Parijs regelmatig
telefoonconcerten gegeven, stereofonisch
zelfs! - en daarmee verdiende hij voor ’t
eerst wat geld met zijn telefoon. Roman
tisch als hij was kocht hij daarvoor een
zilveren model van zijn telefoon voor
Mabel. Hubbard had inmiddels de Wes
tern Union telegraafmaatschappij voor
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honderdduizend dollar alle rechten op de
telefoon aangeboden, maar daar was
directeur Orton niet op ingegaan. Er wordt
beweerd dat Orton bij die gelegenheid de
telefoon een stuk speelgoed zonder enig
zakelijk nut had genoemd. Dat zal wel niet
waar zijn. Mogelijk zag Orton in de tele
foon iets dat een kortstondige rage kon
worden, maar waarschijnlijk is dat hij er
wel toekomst in zag en dat het hem goed
koper leek in eigen beheer een telefoon
systeem te ontwikkelen. Een vaststaand
feit is dat Orton daarvoor Edison al aan
het werk had gezet. Die honderdduizend
dollar, daar had Orton echter een koopje
aan gehad en deze verkeerde beslissing
zou hem dan ook duur te staan komen.
Hoe ging het intussen met Bells ‘harmo
nische telegraaf’ waarop hij octrooi had
verkregen? Dit systeem van multiplextelegrafie met verschillend afgestemde elek
tromagnetische
stemvorken,
waaraan
Bell, Edison, Gray en tal van anderen zo

hardnekkig gewerkt hebben, is door hin
derlijke bijverschijnselen tientallen jaren
lang voor de praktijk onbruikbaar geble
ven en is pas in de twintigste eeuw door
toepassing van elektronenbuizen verwe
zenlijkt - op zeer grote schaal zelfs.
Mede om in de toenemende vraag naar
telefoontoestellen te kunnen voorzien werd
op 9 juli 1877 met bescheiden middelen
de Bell Telephone Company opgericht.
Hubbard werd daarvan de beheerder. Bell
voelde er niets voor zich bezig te houden
met de zakelijke kant van zo’n onderne
ming. Op 1 augustus 1877 waren er al 778
telefoons in gebruik, maar het zou tot 21
februari 1878 duren eer de eerste voor
loper van onze telefoongids in gebruik zou
komen toen in New Haven, Connecticut,
het eerste telefoonkantoor ter wereld
werd geopend.
Op 11 juli 1877 waren Bell en Mabel ge
trouwd - het begin van een lang en geluk
kig huwelijk - en op 4 augustus had het
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jonge paar zich ingescheept voor Enge
land. Dankzij de lof van de grote Sir
William Thomson, die de telefoon ‘the
most wonderful thing' had genoemd, werd
Bell vanaf het moment dat hij in Engeland
voet aan wal zette als een beroemdheid
beschouwd en ontving hij meer uitnodi
gingen voor lezingen dan hij kon aan
nemen. Bell gaf ook tal van demonstraties,
van het diepst in een steenkoolmijn in
Newcastle en ook van de bodem van de
Theems. Daarin ging hij zelf met een duikershelm omlaag; toen hij weer boven
kwam waren zijn ogen met bloed door
lopen.
Bell kreeg dankzij zijn telefoon zelfs toe
gang tot koningin Victoria, die het appa
raat in haar dagboek als most extraordinary’ beschreef. Bij deze audiëntie
zondigde Bell ernstig tegen het protocol
toen koningin Victoria een andere kant op
keek en hij haar hand pakte om haar het
instrument aan te bieden. Dat was voor
hem een gewoontegebaar - zo trok hij
immers vaak de aandacht van Mabel om
dat ze doof was! Gelukkig liep het goed af
en schijnt Victoria zelfs te hebben ge
glimlacht. Mabel was bij dit alles niet aan
wezig; terwijl ze notabene speciaal naar
Parijs was gegaan om zich een bij deze
plechtigheid passende mantel aan te
schaffen, was ze helemaal niet uitge
nodigd!
Achttien maanden bleven Bell en zijn
jonge bruid in Engeland en in die tijd
kwam in Amerika de telefoon tot snelle
ontwikkeling. Steeds meer zakenlieden
begonnen in te zien dat ze met hun tijd
meegingen als ze hun zaken per telefoon
deden. En menige familie, die voor ‘mo
dern’ wilde doorgaan, vond dat het een
goede indruk maakte als men iemand
telefonisch voor een theevisite uitnodigde.
Velen ook schaften zich zo’n apparaat aan
om in geval van nood snel de dokter, de
politie of de brandweer te kunnen berei
ken. En zo groeide de kleine Bell Telephone Company in 1878 voorspoedig.
Maar toen kwamen er gevaarlijke kapers
op de kust.
Terwijl Bell in Engeland nogal wat zake
lijke suksessen boekte, ontving hij uit
Amerika alarmerende berichten over de
Western Union, die zich van zijn octrooi
niets aantrok en op grote schaal telefoon
toestellen begon te fabriceren en te instal
leren. Daarmee ontstond een voor Bell
gevaarlijke situatie, want wat zou zijn toch
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nog zo bescheiden onderneming tegen die
enorme macht met zijn miljoenenkapitaal
kunnen beginnen? De Western Union zou
ongetwijfeld alles op alles zetten om zijn
jonge onderneming in de grond te boren.
Tot overmaat van ramp waren er tal van
uitvinders opgedoken, die beweerden eer
der dan Bell de telefoon te hebben uitge
vonden en die nu, ijverig gesteund door
de Western Union, de geldigheid van Bells
octrooi gingen betwisten. Beschikte hij
wel over voldoende bewijsmateriaal nu
hij de knapste en best betaalde advocaten
van de Verenigde Staten tegenover zich
kreeg?
Hij en Mabel reisden met hun pasgeboren
kind onmiddellijk terug naar Amerika,
waar de situatie met de dag ernstiger
werd. Want nu zijn positie inzake de gel
digheid van zijn octrooi twijfelachtig werd,
zagen tal van kleine ondernemingen hun
kans schoon ook telefoontoestellen te
gaan produceren.
Het werd een omvangrijk en ingewikkeld
proces - het eerste van de meer dan zes
honderd processen, die Bell om het eigen
domsrecht op zijn telefoon moest voeren processen waarin de verklaringen van
getuigen, deskundigen en advocaten in
druk tienduizenden pagina's besloegen
en waarbij het om astronomische bedra
gen ging. Want dat werd al spoedig inge
zien: in financieel opzicht was Bells oc
trooi het meest waardevolle dat ooit was
verleend en door de snelle expansie van
het telefoonnet zouden hiermee op den
duur honderden miljoenen dollars ge
moeid zijn!
Het werd dan ook een zeer spannende
strijd - een strijd die vele jaren zou duren
en waarin van Bell het uiterste werd ge
vergd, maar waarin hij tenslotte glansrijk
de overwinning behaalde. Met de Western
Union kwam Bell al in november 1879 tot
een voor hem gunstige overeenkomst, die
inhield dat hij alle telefoonoctrooien van
de Western Union verwierf voor 20% van
zijn winst gedurende 17 jaren en dat deze

maatschappij niet aan het telefoonverkeer
zou deelnemen.
Had Bell enkele jaren lang nauwelijks iets
verdiend aan zijn telefoon, toen deze zich
stormachtig begon te ontwikkelen en er
^teeds meer telefooncentrales kwamen,
was hij binnen weinige jaren miljonair.
Aan die snelle expansie nam Bell nauwe
lijks deel. Van een armoedig doofstom
menleraar was hij de bezitter van het
meest waardevolle octrooi van de negen
tiende eeuw geworden - rijkdom en roem
vloeiden hem overvloedig toe. Bell liet
zich er echter niet door verblinden. Met de
voldoening de mensheid een uiterst nuttig
communicatiemiddel te hebben geschon
ken, keerde hij terug naar de doofstomme
kinderen om die te onderwijzen. Innig
geluk vond hij in de huiselijke kring bij
Mabel en zijn kinderen.
Soms begon echter zijn uitvindersgeest
weer te werken en verkende hij in zijn
laboratorium nieuwe nog onbekende ge
bieden. Zo ontwikkelde hij de fotofoon,
waarbij het gesproken woord door middei
van lichtstralen en een selenium-fotocel
werd overgebracht, en bedacht hij een
methode om in het lichaam van president
Garfield. op wie een aanslag was ge-

oude heer tot zijn trouwste medewerker te
zeggen hebben? Wat voor toespraak had
hij voorbereid? Toen het grote moment
was aangebroken, schitterden er pret
lichtjes in zijn ogen. Deze: ‘Mr. Watson come here! - I want to see you!’
Maar Watson kwam niet, want hij was
meer dan 4000 kilometer - bijna een week
reizen per trein - van Bell verwijderd.
Mams*.. May 24, 1X75.
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pleegd, een kogel op te sporen. Bell ver
loor deze wedloop met de dood, maar
voor de komst van de röntgenstralen redde
hij met deze methode verscheidene men
senlevens. Wat Bell ontzettend speet was
dat hij de fonograaf niet had uitgevonden
zoals Edison het diep betreurde dat hij niet
de eerste met de telefoon was geweest!
Jarenlang hield Bell zich bezig met de
luchtvaart en bouwde hij heel wonderlijke
reuzenvliegers en vliegtuigen. Hij riep
verscheidene wetenschappelijke instellin
gen in het leven, steunde jonge natuur
kundigen en maakte de National Geographic Magazine tot een sukses. Later
verhuisde hij met zijn gezin naar een boer
derij in Nieuw Schotland, waar hij zich op
de schapenteelt ging toeleggen en kans
zag schapen te fokken die meestal twee
lingen wierpen. Al in 1880 was hij zo be
roemd dat toen hij per trein reisde en deze
onderweg bleef steken, de conducteur
hem vroeg: ‘Bent u niet de uitvinder van
de telefoon? Ach, hebt u er soms toevallig
een bij u? Want de locomotief is kapot en
het dichtsbijzijnde station is 19 kilometer
hier vandaan.
25 januari 1915 werd een historische da
tum in de geschiedenis van het Ameri
kaanse telefoonverkeer, want toen werden
dankzij elektronische versterkerbuizen de
kusten van de Atlantische en van de Stille
Oceaan telefonisch met elkaar verbonden.
President Wilson opende de telefoonlijn
naar San Francisco met een toespraak in
het Witte Huis in Washington. Daarna
richtten de persfotografen hun camera’s
op een oude heer met een witte baard, die
in New York voor een primitief uitziend
apparaat zat, dat tot in de kleinste details
overeen kwam met de telefoon die in 1876
op de Centennial in Philadelphia was ge
bruikt. Het was Bell, gereed om zijn oude
vriend en assistent Watson in San Fran
cisco toe te spreken.
De aanwezige journalisten verkeerden in
hevige spanning. Wat zou die beroemde
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Mabel en Alexander Bell met hun kinderen

Thomas Alva Edison werd geboren op 11
februari 1847 en stierf op 18 oktober 1931.
In de 85 jaar van zijn leven heeft hij 74 jaar
gewerkt en aangezien zijn opvatting over
de 8-urige werkdag inhield dat hij acht
uur voor de middag en acht uur na de mid
dag aan de arbeid was, kan men hier van
een ongewoon werkzaam leven spreken.
In dat leven deed hij honderden uitvin
dingen, die het aanzien van onze wereld
ingrijpend hebben veranderd.
Zijn wieg stond in Milan, Ohio. Toen hij
zeven jaar was verhuisde het gezin naar
Port Huron in Michigan en zo bracht hij
zijn jeugd door in het noord-oosten van de
Verenigde Staten, nabij de grote meren en
de grens van Canada. Zijn vader was een
stoere, weinig ontwikkelde handelaar in
hout, graan en levensmiddelen, en tevens
timmerman, die om wat bij te verdienen
naast zijn huis in Port Huron een 35 meter
hoge uitzichttoren bouwde. ‘Al’, zoals
Edison als kind werd genoemd, verspreid
de strooibiljetten om bezoekers naar de
top van de toren te lokken en incasseerde
het entreegeld. Vaak stond de jongen op
het hoogste platform en zocht hij met een
oude telescoop de horizon af, als een
Columbus die de wereld wil verkennen.
Al was een nakomertje en erg op zichzelf
aangewezen. Als klein kind was hij veel
ziek en pas toen hij acht was, ging hij
voor 't eerst naar school. Maar de conven
tionele onderwijsmethoden pasten niet bij
dit toch uiterst leergierige kind en na drie
maanden werd hij als ‘dom’ en ‘onhandel
baar’ voorgoed naar huis gestuurd. Zijn
moeder die onderwijzeres was geweest,
ging hem toen zelf les geven. Zodra Al
voldoende kon lezen, nam ze boeken over
wereldgeschiedenis met hem door. En
weldra ook werken van de klassieke
schrijvers en boeken over natuurweten
schap.
Toen Al tien was en met klusjes enig geld
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had verdiend, kocht hij bij de plaatselijke
drogist wat chemicaliën, hij wist wat
metaaldraad en onderdelen van klokken
en machines te bemachtigen en daarmee
begon hij, aan de hand van enkele boeken,
te experimenteren. Om voor zijn hobby
voldoende geld te verdienen zaagde hij
met een afgedankte cirkelzaag brandhout,
dat hij in de omgeving verkocht. Het met
de hand draaien van de cirkelzaag ver
veelde hem. Daarom construeerde hij
voor de aandrijving daarvan een stoom
machine, die goed werkte tot de ketel
sprong en er brand ontstond. Met behulp
van de buren werd het brandje spoedig
geblust en Al kreeg alleen een berisping
om zijn ‘crazy ideas’.
Kort daarop werd Al midden in de nacht
te hulp geroepen bij een dochter van de
plaatselijke hotelhouder, die door een val
op het ijs bewusteloos was geraakt en
ondanks de pogingen van de arts niet
bijkwam. Men wist dat Al als enige in het
stadje over elektrische batterijen beschik
te. Die batterijen werden naar het hotel
overgebracht, Al en een nicht van het
meisje pakten ieder een pool van de in
serie geschakelde batterijen en masseer
den toen op aanwijzingen van de dokter
met hun vrije hand het lichaam en hoofd
van het meisje. Na geruime tijd, toen Al
zachtjes over haar voorhoofd streek,
opende het meisje de ogen. Dit voorval
verschafte Al een zekere reputatie en
nadien werd hij met zijn batterijen meer
malen bij zieken te hulp geroepen. Als de
mensen het konden betalen, rekende hij
daar wat geld voor.
Om voor de aanschaf van spullen voor

zijn laboratorium voldoende geld te ver
dienen, begon Al op 11-jarige leeftijd
groente te kweken, die hij met een paard
en wagen uitventte. Het zaakje floreerde,
maar het werk hing Al reeds spoedig de
keel uit en hij nam als partner een jongen
die het werk van hem overnam. In die tijd
kreeg Port Huron een spoorwegverbin
ding met Detroit - voor Al een ideale
gelegenheid zijn horizon te verruimen.
Hij solliciteerde bij de Grand Trunk Railroad en kreeg een baantje als rijdende
krantenjongen die tevens versnaperingen
verkocht. En daarmee ging inderdaad een
geheel nieuwe wereld voor hem open:
een wereld van sissende, houtverslindende
stoomlocomotieven, van werkplaatsen
met daverende machines, van telegraaf
stations met hun geheimzinnigeseinapparaten en van de openbare leeszaal in
Detroit, waar de trein tussen heen- en
terugreis vele uren lang stopte. Zestig
duizend boeken waren in die bibliotheek
en daarvan ging hij er honderden lezen,
heel systematisch!
Het werd een druk bestaan voor de 12jarige Thomas Alva Edison: elke ochtend,
ook zondags, om zes uur uit de veren, om
zeven uur vertrok zijn trein naar Detroit en
pas omstreeks half tien in de avond sprong
hij uit de terugkerende trein op een speci
aal voor dat doel opgeworpen hoop zand
bij zijn ouderlijk huis. Daartussen lag dan
een dag vol uiteenlopende activiteiten.
Kranten en tijdschriften, sandwiches,
snoep, pinda’s en fruit verkopen. Voor
zichzelf, maar vooral ook voor anderen
inkopen en verkopen. Dikke studieboeken
doorwerken en die in Detroit omruilen
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De 'Weekly Herald', die krantenjongen Edison zelf schreef, zette, opmaakte, drukte en verkocht

B-

voor andere. Natuurkunde- en scheikundeproeven doen in een hoekje van een
goederenwagon, dat hij dankzij de vrien
delijke conducteur als laboratorium had
mogen inrichten: 's werelds eerste rijdendende
laboratorium.
Die activiteiten
breidden zich voortdurend uit. Steeds
meer mensen vertrouwden die kordate
jongen hun zaken toe en toen de Ameri
kaanse burgeroorlog uitbrak en de reizi
gers hongerden naar het laatste nieuws
van de fronten, organiseerde hij samen
met een krant en de telegrafisten langs de
spoorlijn, een systeem waarbij met krijt
op borden op de verschillende stations
een kort bulletin werd geschreven, ge
volgd door de mededeling dat kranten
met uitvoerig nieuws in aantocht waren.
Als dan de trein een station binnenreed,
verdrongen de mensen elkaar om van de
jonge Edison kranten te kopen. Door zijn
grote omzet werd Al de beste maatjes met
de redactie, zetterij en drukkerij van die
krant, de Detroit Free Press en daar leer
de hij zo veel dat hij weldra zijn eigen
krant ging maken!
Hij kocht een klein drukpersje, waarmee
een hotel menu’s had gedrukt en instal
leerde dat in de goederenwagon waarin
zich ook zijn laboratorium bevond, van de
Detroit Press kreeg hij voldoende enigs
zins afgesleten letters, hij kocht papier en
drukinkt, verzamelde op alle stations de
plaatselijke nieuwtjes en schreef, redi
geerde, zette, drukte en verkocht zijn
eigen blad: de Weekly Herald, de eerste
en enige krant ter wereld, die in een rij
dende trein werd gedrukt. Per week
verkocht hij er soms zo’n zevenhonderd!
De nu 14-jarige Edison was best tevreden
met zijn veelzijdig rijdend bestaan, maar
door een ongelukkig voorval nam dit in
1862 een ontijdig einde. De trein reed wat
snel over een verbogen stuk rails, door de
schok viel in Edisons rijdend laboratorium
een fles met onder water gedompelde
fosfor om, de fles brak, de aan de lucht
blootgestelde fosfor vatte spontaan vlam
en er brak brand uit in de goederenwagon,
die door conducteur Stephenson spoedig
geblust werd. De jonge Edison was op dat
moment elders in de trein, maar op het
eerstvolgende station zette de conducteur
hem de trein uit, met zijn drukpers, letter
kast, chemicaliën en andere spullen.
Vaak wordt beweerd dat de woedende
conducteur Edison bij die gelegenheid zo
hardhandig een oorvijg zou hebben gege
ven, dat Edison er zijn leven lang slecht
horend door bleef, maar dat is niet waar.
Edisons slechthorendheid hing samen
met roodvonk in zijn prille jeugd en moge
lijk met een ruk aan zijn oor toen een
andere conducteur hem om hem te helpen
in een al rijdende trein trok. Edison heeft
zijn slechthorendheid nooit betreurd. Vaak
heeft hij verklaard dat hij zich daardoor
beter kon concentreren en zeker heeft
deze kwaal hem niet verhinderd het in
strument uit te vinden, dat hij zelf nooit
met maximale duidelijkheid zou kunnen
horen: de fonograaf.
Hoe dan ook, de dagen van het rijdend
laboratorium en de rijdende drukkerij
waren voorbij. De jonge Edison kon zijn
baantje behouden, zijn vader timmerde
beneden in de uitzichttoren een laborato19

riumruimte voor hem, daar kon hij ook zijn
Weekly Herald drukken, maar de aardig
heid was er af. Hij wilde wat anders: hij
wilde telegrafist worden.
Enige tijd tevoren had hij het zoontje
Jimmy van de stationschef Mackenzie van
een wisse dood gered door met gevaar
voor zijn eigen leven het kind vlak voor
een losgeraakte rijdende wagon weg te
halen. Uit dankbaarheid had de dolgeluk
kige vader Edison aangeboden hem te
leren telegraferen. Edison kwam er enige
tijd in huis, leerde zeer snel alle kneepjes
van dit vak, verdween enkele dagen op
geheimzinnige wijze en verraste bij zijn
terugkeer Mackenzie met een perfect
afgewerkte seinsleutel en morse-schrijfapparatuur, die hij eigenhandig had ge
maakt.
Er was in die tijd grote vraag naar tele
grafisten; alleen al in de noordelijke legers
waren er zo'n vijftienhonderd in dienst.
Het kostte de jonge Edison dan ook weinig
moeite een baan als telegrafist te krijgen.
Hij begon in zijn woonplaats Port Huron.
Hier loste hij in de strenge winter een
probleem op waar anderen niet uitkwa
men. Door de hevige ijsgang was de
telegraafkabel over de rivier naar Canada
beschadigd, reparatie was door het krui
ende ijs onmogelijk en daarmee was al het
telegraafverkeer tussen dit deel van de
Verenigde Staten en het aangrenzend
gebied in Canada verbroken - tot veler
wanhoop. De jonge Edison verschafte uit
komst. Hij vroeg een stoomlocomotief en
seinde herhaaldelijk in korte en lange
stoten van de stoomfluit naar het plaatsje
Sarnia aan de Canadese oever: ‘Sarnia,
hoort gij mij?’ Enige tijd later antwoordde
de stoomfluit van een Canadese locomo
tief in de morse-code: ‘Ja, wij horen u!’
En zo konden, dankzij Edisons vinding
rijkheid, de telegrammen die zich aan
weerszijden van de vele honderden me
ters brede rivier hadden opgestapeld, per
stoomfluit worden overgeseind.
Het is waarschijnlijk dat Edison aan dit
sukses zijn benoeming tot nachttelegrafist
in het Canadese spoorwegknooppunt
Strafford Junction dankte, een gemakke
lijk baantje want ’s nachts was er weinig
telegraafverkeer. Overdag experimen
teerde hij in zijn kosthuis, in het telegraaf
station dus ’s avonds en ’s nachts, stu
deerde en... sliep hij. Dat slapen was in
die functie natuurlijk streng verboden en
daarom moest hij elk uur het cijfer zes
overseinen als bewijs dat hij wakker was.
Edison voorzag een klok van een wiel met
inkepingen en enkele contactveren en
daardoor werd elk uur het gewenste sig
naal automatisch overgeseind, zodat hij
rustig zijn dutjes kon doen. Bij een con
trole liep hij echter tegen de lamp, waar
voor hij een stevige reprimande kreeg.
Enige tijd later maakte hij een fout, waar
door twee goederentreinen bijna op elkaar
liepen. Daarmee was de maat vol - hij
werd ontslagen.
In de jaren die volgden trok de jonge
Edison als telegrafist van stad tot stad,
zwierf hij van de ene staat naar de andere,
duizenden kilometers afleggend, te dy
namisch levend om ergens rust te kunnen
vinden. Toch leidde hij een Spartaans
bestaan. Waar hij terecht kwam huurde hij
20

een goedkope kamer, die hij vulde met
boeken, technische spullen en chemica
liën. In zijn studeren en experimenteren
was hij energiek en onvermoeibaar, maar
in routinewerk faalde hij en daardoor
verloor hij steeds weer zijn baantje. Toch
was hij een verbazingwekkend goed tele
grafist.
Toen hij een baan kreeg in Boston, wilde
de daar aanwezige telegrafisten die nieu
weling met zijn uiterlijk van een landloper
een hak zetten. Met de beste en snelste
telegrafist van New York spraken ze af dat
die op top-snelheid zijn strepen en punten
zou overseinen. Edison nam ze met gemak
op, urenlang en zonder een enkele misser,
en telegrafeerde, toen opzettelijk slordig
en onsamenhangend werd geseind, naar
New York: ‘Jongeman, als je moe wordt,
sein dan met je andere voet!’
In Boston kreeg Edison een hoekje in de
werkplaats van de instrumentmaker Char
les Williams, die telegraafinstrumenten,
elektrische bellen en alarmtoestellen con
strueerde en die later Graham Bell zou
helpen. Hier begon Edison, die zijn baan
had opgegeven, systematisch naar verbe
teringen in de telegraaftechniek te zoeken
en weldra kwam hij tot echte uitvindingen.
Zijn eerste octrooi verkreeg hij op 21jarige leeftijd op een apparaat om bij
stemmingen, bijvoorbeeld in het Ameri
kaanse Congres, automatisch de stem
men voor en tegen te tellen en te registre
ren. Bij een demonstratie daarvan voor
een commissie van het Amerikaanse Con
gres bleek dat als men in het politieke le
ven ergens geen behoefte aan had het een
apparaat was dat snel en feilloos stem

men stelde. Nogal ontmoedigd ontwierp
Edison een duplextelegraaf voor gelijk
tijdig over één draad in beide richtingen
seinen, maar door een ongelukkige sa
menloop van omstandigheden mislukte
een demonstratie van dit toch goed func-
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Edisons eerste octrooi: stemmenteller

tionerende apparaat. Toen kort daarop
zijn geld opraakte en bij proeven om vol
gens een ander procédé dan Nobel had
toegepast met nitroglycerine dynamiet
te maken een ontploffing ontstond, leen
de hij van vrienden enkele dollars en nam
hij de nachtboot naar New York om daar
een nieuw leven te beginnen.
Met nauwelijks een dollar op zak wendde
hij zich in New York tot een oude kennis,
Franklin L. Pope, die hem een slaapplaats
bezorgde in de kelder van de Gold Indica
tor Company, waarvan hij de chef-technicus was. Deze onderneming beschikte
over een gecompliceerde, met de telegraaf
verwante apparatuur - ontwikkeld door de
directeur Dr. S.S. Laws - die de toen zo

Boven: generaal Lefferts, onder: model stem
menteller

belangrijke marktwaarde van het goud
doorgaf aan elektromagnetische koersaanwijzers, die in de kantoren van onge
veer driehonderd geabonneerden stonden
opgesteld. Appels en goedkope koffie
nuttigend bestudeerde Edison twee dagen
lang die ingewikkelde apparatuur, zich
afvragend hoe die vereenvoudigd en ver
beterd kon worden.
Op de derde dag kwam heel het gecom
pliceerde mechanisme onverwachts tot
stilstand en weinige minuten later storm
den vele tientallen loopjongens het kan
toor binnen om te melden dat de koersaanwijzer het niet deed, namens hun baas
onmiddellijke reparatie eisend. In de
nabije Wall Street, het centrum van de
geldhandel, waar onder de speculanten
steeds een goudkoorts woedde, ontstond
een paniek en in die chaotische situatie
kon noch de chef-technicus Pope, noch
de ontwerper Dr. Laws, kon geen enkele
technicus van de Gold Indicator Company
de zaak weer op gang brengen.
Temidden van al het tumult bood de jonge
Edison aan de fout op te sporen en te
verhelpen. Binnen enkele minuten ont
dekte hij dat een contactveer was gebro
ken en tussen twee tandraderen was
geraakt. Men smeekte hem het euvel te
verhelpen en in verbluffend korte tijd
voerde Edison de reparatie uit. Het hart
van Wall Street, dat een poos had stilgesttan, klopte weer! Zeer onder de indruk
van het optreden van die armoedig geklede
jongeman nam Dr. Laws Edison mee naar
zijn privékantoor en toen hij vernam dat
hij werkeloos was, bood hij hem een be
trekking als assistent van Pope aan. Niet
lang daarna nam Pope ontslag om voor
zichzelf te beginnen en mocht Edison zijn
functie overnemen. De kort tevoren nog
zo berooide Edison kreeg het voor die tijd
vorstelijke salaris van driehonderd dollar
per maand.
De Gold Indicator Company had een zware
concurrent in de Gold and Stock Telegraph
Company, waarvan generaal Lefferts de
directeur was. Die concurrent werkte met

een toestel dat koersen in gewone cijfers
en letters op een papierstrook drukte en
Edisons belangrijkste taak was een instru
ment te ontwerpen dat hetzelfde presteer
de. Daarin slaagde hij glansrijk, maar
toen de nieuwe apparaten in gebruik
werden genomen, kocht Lefferts de Gold
Indicator Company op zodat er van con
currentie geen sprake meer was. Edison
kon zijn baan behouden, maar ondanks de
zekerheid van een vaste baan en het hoge
salaris gaf hij er de voorkeur aan ontslag
te nemen. Lefferts had kort tevoren zijn
zaak verkocht aan de steeds machtiger
wordende Western Union telegraafmaatschappij, waar hij een directeursfunctie
kreeg, en met alles wat hij van plan was op
het gebied der telegrafie uit te vinden
voelde Edison er niets voor in dienst van
de grote slokop Western Union te komen.
Hij wilde voor zichzelf beginnen, voorlopig
samen met Pope. Ze vormde de ‘Pope,
Edison and Company’.
Om geld uit te sparen nam Edison zijn
intrek in Pope’s huis. Die winter stond hij
elke ochtend om zes uur op, liep na het
ontbijt naar de trein, spoorde naar Jersey
City waar de werkplaats was, arbeidde
daar tot na middernacht en keerde dan
per trein terug om enkele uren nachtrust
te genieten. Het duurde niet lang of Lefferts
merkte dat de nieuwe combinatie vruch
ten begon af te werpen die zelfs voor de
machtige Western Union gevaarlijk kon
den worden. Daartoe behoorden vereen
voudigde telegraaftoestellen, die zeer
geschikt waren voor verbindingen tussen
particulieren en kantoren, en een sterk
verbeterde koersaanwijzer. De huurprijs
daarvan, inclusief de aansluiting op een
centrale, lag aanzienlijk lager dan wat de
Western Union voor dezelfde dienstverle
ning rekende. Om het gevaar af te wenden
voor de nieuwe combinatie te sterk werd,
besloot Lefferts ‘Pope, Edison and Com
pany’ uit te kopen. Voor vijftienduizend
dollar, waarvan Edison er vijfduizend zou
ontvangen, werden ze het eens. Edison
begon meer geld te maken dan hij ooit
had durven dromen.
En dit was nog maar het begin, want
Lefferts had zijn les geleerd en begreep
dat hij die Edison, in wie hij het geniale
onderkende, scherp in de gaten moest
houden. Zijn Western Union was er in
geslaagd de knapste uitvinders van de
Verenigde Staten zoals Elisha Gray en
D.E. Hughes aan zich te binden, dat dit
koppige jongmens dit weigerde was nog
geen reden hem niet af en toe eens een
verzoek te doen. Bepaalde koersaanwijzers hadden soms de nare gewoonte op
hol te slaan en dan de vreemdste combi
naties van cijfers en letters op de papier
strook te laten verschijnen. Dit gaf een
hoop narigheid, want dan moest personeel
naar het betreffende kantoor worden ge
zonden om daar de koersaanwijzer weer
tot synchroonlopen met het zendapparaat
in de centrale te brengen. Lefferts vroeg
Edison of hij dit probleem kon oplossen.
Binnen drie weken demonstreerde Edison
zijn systeem waarmee vanuit de centrale
op hol geslagen koersaanwijzers automa
tisch weer synchroon werden gemaakt.
Men was verbluft over de eenvoud ervan.
Edison stelde nog enkele andere verbete-
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ringen voor. Lefferts vroeg hoeveel Edison
rium in en daar begon hij, voor zover de
ervoor wilde hebben. Edison had voor
tijd dat toeliet, het uitvinden aan de lopen
zichzelf vastgesteld dat wat hij gevonden
de band, in twee jaar resulterend in niet
had best drieduizend dollar waard was.
minder dan 73 octrooien, voornamelijk op
En misschien zelfs wel vijfduizend dollar.
het gebied van koersaanwijzers, drukmeMaar zo’n hoog bedrag durfde hij niet te
chanismen, synchronisatiesystemen, re
noemen. In zijn onzekerheid hierover
lais, en multiplex- en sneltelegrafie. Voor
vroeg hij generaal Lefferts hem een bod te
het eerst begon hij aantekeningen te ma
doen.
ken van al wat zijn inventieve brein voort
Lefferts vroeg of hij genoegen kon nemen
bracht. Op de eerste pagina van zijn
met veertigduizend dollar. Het duizelde
notitieboek schreef hij: ‘Dit wordt een
Edison. Veertigduizend dollar! Drie dagen
dagelijks verslag van opgewelde ideeën,
later kreeg hij een chèque voor dat
waarvan sommige geprobeerd, sommige
bedrag. Hij wist er niet goed raad mee,
geschetst en beschreven, en sommige
vertrouwde dat stuk papier niet en pas na
nooit geprobeerd, geschetst of beschre
veel geharrewar werd dit bedrag hem op
ven zijn.’ Op een volgende bladzij schreef
een bank, waar men dit groentje er tussen
hij bij schetsen van een multiplextelegraaf
wilde nemen, uitbetaald in enkele duizen
‘Uitgevonden door en voor mijzelf en niet
den biljetten van $10 en $20. Met zijn
voor de een of andere kleingeestige kapi
zakken uitpuilend van al dat papiergeld
talist.’ In de loop van Edisons leven zouden
nam hij de veerboot en trein naar zijn
die notitieboeken uitgroeien tot vele tien
Mary Stilwell, 16 jaar
duizenden pagina’s.
kosthuis in Newark, onderweg doodsbe
nauwd dat men hem van zijn fortuin zou
Temidden van al die drukke werkzaam
beroven. De hele nacht waakte hij over
heden ontbrak de idylle niet. Edison was
haar op onhandige wijze het hof, wist haar
nu een geacht fabrikant en een man in
zijn schat, de volgende morgen, na bij
voor zich te winnen en vroeg haar vader
bonus, die wel eens deftig gekleed in een
generaal Lefferts advies te hebben inge
toestemming voor een huwelijk. Die vond
Prince-Albert-jas en een hoge hoed op
wonnen, opende hij een bankrekening.
haar daarvoor nog te jong - Mary was pas
door de straten ging. Toch woonde hij nog
Zo stond in het jaar 1871 de toen 24-jarige
zestien - en wilde dat ze een jaar wachtten.
in een gemeubileerde kamer in Newark en
Edison, een jaar tevoren nog een armoed
Het verhaal gaat dat Edison haar de morhad hij geen eigen huis, noch een vrouw.
zaaier, aan het hoofd van een kapitaal van
se-code leerde zodat hij, in de salon van
Op zekere dag trof hij bij de ingang van
45 000 dollar, naar de huidige maatstaf
haar ouderlijk huis met haar hand in hand
zijn fabriek twee zusjes, die daar schuil
driekwart miljoen gulden. Daarmee kon
zittend, door kloppen in de palm van de
den voor de regen: Mary en Alice Stilwell.
hij zijn grootste ideaal - een eigen zaak hand vertrouwelijk met haar kon conver
Edison werd op slag verliefd op Mary, die
seren.
verwezenlijken en kon het uitvinden aan
hij, om haar in zijn nabijheid te hebben,
Edison hoefde geen jaar te wachten, op
de lopende band beginnen!
een baantje in zijn fabriek gaf. Hij maakte
Edison huurde de bovenste verdieping
kerstdag 1871 trouwden ze. Na een feestevan een gebouw in Newark, bestelde ma
chines en gereedschappen, en nam per
soneel aan. Daartoe behoorden enkele
mannen die voor lange tijd zijn trouwste
medewerkers zouden zijn: de rustige
jonge Engelsman Charles Batchelor, de
Zwitserse klokkenmaker John Kruesi, die
later de eerste fonograaf zou construeren
en de 21-jarige John Ott. Toen die sollici
teerde, wees Edison op een hoopje losse
onderdelen en vroeg Ott of hij die machine
op gang kon brengen. ‘Als ’t me niet lukt,
hoeft u me niet te betalen’ antwoordde Ott.
Het lukte hem perfect. Blijf maar zitten,
ik neem u graag aan’ zei Edison. Veertig
jaar later zat John Ott nog in Edisons
team en was hij een van de knapste des
kundigen op het gebied van fonografische
technieken.
Voorlopig was er werk genoeg voor Edi
sons fabriekje, want generaal Lefferts, die
zeer wel wist wat hij deed, had 1200
verbeterde koersaanwijzers bij Edison
besteld, een order van een half miljoen
dollar. Al spoedig werd er in twee ploegen
gewerkt, elke ploeg twaalf uur. In beide
ploegen was Edison ploegbaas, hard mee
werkend, zich per etmaal slechts enkele
uren slaap gunnend. Hij eiste veel van zijn
medewerkers, maar de meesten droegen
hem op handen en hadden alles voor hem
over. Eens, toen bij een spoedorder de
gereedgekomen instrumenten een onver
klaarbare afwijking vertoonden, sloot hij
zichzelf met zes van zijn beste medewekers op met de mededeling dat men pas
naar huis kon gaan als de fout was gevon
den. Dat vergde zestig uur zonder slaap
Het 1871 model van Edisons ‘Universal Printer’, een sterk verbeterde koersaanwijzer, vervaardigd
en met slechts weinig voedsel. Zulke
in Edisons eigen fabriek te Newark. Hiermee konden beurskoersen worden ontvangen en uitge
zonden. De toetsen waren dezelfde als van een schrijfmachine. De koersen werden in letters en
dingen accepteerde men van hem.
cijfers op een voortbewegend papieren lint afgedrukt
Eén vertrek richtte Edison als laborato-
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lijke lunch bracht Edison zijn bruid naar
het mooie huis met acht kamers, dat hij
gekocht had, daarna moest hij nog even
naar zijn laboratorium. Tegen midder
nacht, zo zegt men, werd hij daar door een
medewerker ontdekt, die hem eraan moest
herinneren dat hij die dag getrouwd was.
Waar of niet is dit verhaal kenmerkend
voor dit huwelijk: Edison hield veel van
deze lieve, zachte jonge vrouw, was een
hartelijk huisvader en kon wild stoeien
met z’n kinderen - de eerste twee werden
ter ere van de telegrafie in de huiselijke
kring ‘Dash’ en ‘Dot’, dus ‘Streep’ en
‘Punt’ genoemd, maar hij werd zo door
zijn werk in beslag genomen dat hij op
zeer ongeregelde uren thuis kwam en
soms dagenlang niet kwam opdagen. Dan
sliep hij op een bank in zijn laboratorium.
Op zekere dag had Edison het grote ge
noegen professor Morse, de toen zeer
bejaarde uitvinder van de meest gebruikte
elektromagnetische telegraaf en tevens

de ontwerper van het morse-alfabet te
ontmoeten. Dat was bij de demonstratie
van een nieuw type elektromotor, waarin
verscheidene industriëlen fel geïnteres
seerd waren. En geen wonder, want toen
de uitvinder ervan de motor met twee
kleine batterijen verbond, bleek de motor
sterk genoeg te zijn voor het zagen van
hout. Morse riep uit dat hij dankbaar was
dat het hem vergund was dit nog in zijn
leven te aanschouwen. Maar Edison liet
zich minder gemakkelijk overtuigen. Hij
uitte zijn twijfel tegenover generaal Lef
ferts, die ook aanwezig was, en stelde
voor een onderzoek in te stellen. Daarbij
kwam het bedrog aan het daglicht: van
onder de grond kwam in de motor een
zeer lange drijfriem, die was verbonden
met een stoommachine!
Multiplextelegrafie
en
sneltelegrafie,
waardoor de telegraaflijnen efficiënter
konden worden gebruikt, die boden Edison
voorlopig de beste kansen. Aan de zend-

zijde kon de seinsnelheid worden ver
hoogd door de strepen en punten van de
morse-code in de vorm van perforaties in
een bewegende papierstrook vast te leg
gen. Door die papierstrook met verhoogde
snelheid door verende contacten af te
laten tasten, kon aan de zendtijd een snel
heid van tweehonderd woorden per mi
nuut, zes maal zo snel als het seinen met
een seinsleutel, worden gehaald. De van
inkt voorziene elektromagnetische schrijf
stift aan de ontvangzijde kon zo’n hoge
snelheid niet bijbenen. Dat kon wel met
een in Engeland ontwikkeld systeem,
waarbij chemisch geprepareerd papier
werd gebruikt dat onder invloed van een
elektrische stroom duidelijk zichtbaar
verkleurde. Met een elektrische pen ver
kreeg men dan de strepen en punten.
Maar beide systemen vertoonden vele
onvolkomenheden.
Na vele experimenten, waaronder enkele
duizenden op scheikundig gebied, slaag
de Edison er in beide systemen in sterke
mate te verbeteren en kwam hij tussen
New York en Washington tot de enorme
snelheid van duizend woorden per mi
nuut! Mogelijk geïnspireerd door het
bezoek van een zekere Sholes, die als
eerste een bruikbare schrijfmachine had
geconstrueerd en die hij veel hulp en
waardevolle adviezen had gegeven, ont
wikkelde Edison bovendien een soort
schrijfmachine, waarmee iemand zonder
kennis van het morse-alfabet zo’n papierband van perforaties kon voorzien door
simpelweg toetsen, gemarkeerd door de
letters, cijfers en leestekens, in te drukken.
Om zijn systeem bij de Britse Posterijen
ingang te doen vinden, scheepte Edison
zich in april 1873 in voor Engeland en gaf
daar geslaagde demonstraties tussen
Liverpool en Londen. Maar de Engelsen
waren het meest geïnteresseerd in de toe
passing van deze uiterst snelle telegrafie
voor de zo kostbare onderzeese kabels.
In Greenwich lag onder water opgeslagen
een kabel van 3500 kilometer lengte, be
stemd voor een telegraafverbinding met
Brazilië. Daarmee moest hij de bruikbaar
heid van zijn systeem bewijzen. Het resul
taat verlamde Edison van schrik. Een door
die kabel overgeseinde punt, die norma
liter aan de ontvangzijde als een streepje
van nauwelijks een millimeter werd opge
tekend, werd een streep van negen meter
lengte! Twee weken lang werden de
proefnemingen dag en nacht voortgezet
en de hoogste snelheid die hij daarbij
bereikte was... twee woorden per minuut!
Onvoldoende bekendheid met het ver
schijnsel der zelfinductie, die bij zo’n
opgerolde kabel enorm is, deed Edison
falen en onverrichterzake terugkeren naar
de Verenigde Staten, waar hem nog meer
rampspoed wachtte. Zijn jonge vrouw
trof hij totaal overstuur aan, want tijdens
zijn afwezigheid hadden schuleisers ge
probeerd zowel op zijn huis als op zijn
fabriek beslag te laten leggen. Terwijl van
elk laboratoriumexperiment notities wer
den gemaakt, hield Edison er niets op na
dat op een boekhouding leek - alleen de
aantallen der werkuren werden bijgehou
den - en het werken aan allerlei uitvin
dingen, het eindeloze experimenteren en
'We gaan niet naar huis eer we de fout hebben gevonden! Rechts de op de linker pagina afgehet ontwikkelen van nieuwe apparatuur
beelde koersaanwijzer, waarvan generaal Lefferts er 1200 had besteld
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zonder dat daar voldoende bestellingen
veel. Toen Western Union het octrooi
Door de stroom werd het papier gladder
op waren gevolgd, hadden meer geld op
hierop had verworven en daardoor de
en dit effect was nog sterker als de pen
geslokt dan door de winst op de produktie
activiteiten van een andere telegraafmet vochtige kalk werd ingewreven. Door
kon worden goedgemaakt. Slechts met
maatschappij voor zeventien jaar dreigde
bij een dergelijke combinatie een door
grote moeite kon Edison een faillisement
lam te leggen, wendde de directie daarvan
een elektromotortje ronddraaiend schijfje
voorkomen.
zich in uiterste nood tot Edison en deed
kalk toe te passen, verkreeg Edison een
Het gebeurde spoorde Edison aan nog
een dringend beroep op hem uit te vinden
perfekt werkend relais zonder elektro
harder aan de slag te gaan. Helaas ver
wat een onmogelijkheid leek: een relais
magneet. Deze ‘elektromotorograaf’, die
keerde het hele land in die tijd in een
zonder elektromagneet!
ook voor morse-schrijftoestellen kon wor
diepe economische depressie en waren
Edison herinnerde zich dat het chemisch
den gebruikt, redde de telegraafmaatde telegraafmaatschappijen, die onder
geprepareerde papier, dat hij bij het auto
schappij van de ondergang. Edison kon er
ling in een hevige strijd om octrooien
matisch schrijfapparaat van zijn sneltele
honderdduizend dollar voor krijgen, maar
waren gewikkeld, huiverig om geld in
graaf gebruikte, in vochtige toestand met
prefereerde, voorzichtig geworden, zes
nieuwigheden te investeren. Voorlopig
minder wrijving, dus sneller langs de
duizend dollar per jaar gedurende zeven
kon Edison het enigszins redden met de
schrijfpen bewoog als door de schrijfpen
tien jaar.
fabricage van apparaten, waarmee parti
en het papier een elektrische stroom liep.
Uitgaande van hetzelfde principe van een
culieren bij brand, inbraak of plotselinge
ziekte een centrale konden waarschuwen,
maar zijn financiële situatie bleef zorge
lijk.
Edisons 1000-woorden-per-minuut sneltelegraaf durfde men nog niet aan. Begin
1874 was tussen Washington en New York
een wedstrijd georganiseerd tussen die
sneltelegraaf en het oude systeem met
gewone seinsleutels. Daarbij was een
11.130 woorden tellende boodschap van
de Amerikaanse president overgeseind.
Bij Edisons sneltelegraaf waren
in
Washington tien klerken nodig om die
boodschap in de papierband te perforeren
en twee telegrafisten om het zendapparaat
te bedienen, terwijl in New York dertien
man voor het uitschrijven van de ontvan
gen tekst in touw waren. De hele operatie
werd in de recordtijd van 69 minuten
volbracht. Hetzelfde vereiste met het oude
systeem acht telegraaflijnen met in beide
steden acht telegrafisten en duurde 70
minuten. Weliswaar had Edison de wed
strijd met één minuut tijdsverschil gewon
nen en slechts één lijn tegenover acht
lijnen gebruikt, maar bij zijn systeem
waren negen man meer nodig geweest.
Dus handhaafde men voorlopig het oude
systeem.
Edison ging zich daarom toeleggen op
multiplextelegrafie. Daarbij bleef het werk
van de telegrafisten hetzelfde, maar wer
den de lijnen intensiever gebruikt. Van de
president-directeur van de Western Union
kreeg hij gedaan dat hij ’s nachts bepaalde
telegraaflijnen en acht telegrafisten mocht
lenen en na enkele maanden had hij een
quadruplex-telegraaf ontwikkeld, die het
over één lijn gelijktijdig overseinen van
vier telegrammen - twee in de ene en twee
in de andere richting - mogelijk maakte.
Na enige tijd begon Western Union het
quadruplex-systeem in gebruik te nemen
en bespaarde er in de loop der jaren bij de
aanleg van telegraaflijnen miljoenen dol
lars mee, maar voor Edison kwam er
aanvankelijk nauwelijks meer geld uit dan
hij nodig had om zijn schuldeisers af te
betalen.
Zo was het ook met Samuel Morse ge
gaan; voor zijn telegraaf had hij een be
scheiden jaargeld ontvangen, maar enke
len van de mannen, die zijn systeem
exploiteerden, waren daardoor multimil
jonair geworden!
Telegraafverkeer over langere afstanden
was alleen mogelijk door hier en daar in
Boven: Shole’s eerste schrijfmachine; onder Edisons automatische telegraaf, vergelijkbaar met
de leiding een relais, een gevoelige elek
de hedendaagse telex, waarbij aanslagen op de schrijfmachinetoetsen combinaties van gaatjes in
tromagnetische schakelaar op te nemen een voortbewegend papieren lint ponsten. Deze werden met hoge snelheid afgetast. Aan de ontvangzijde kwamen de boodschappen gewoon leesbaar op papier
anders verzwakten de stroomstootjes te
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ronddraaiende
kalkschijf
ontwikkelde
Edison een luidsprekende telefoon, die tot
in de verste hoeken van een kamer duide
lijk hoorbaar was. Deze luidsprekende
telefoon werd enige tijd lang in Engeland
gebruikt en had daar aanvankelijk veel
succes, maar al spoedig deden zich moei
lijkheden voor. De jonge, toen nog onbe
kende Bernard Shaw, die in het demon
streren en verkopen van deze luidspre
kende telefoon een baantje had gevonden,
schreef daarover later in zijn boek The
Irrational Knot:
‘De Amerikaanse uitvinding was veel te
vernuftig... een telefoon van een dergelij
ke geluidsterkte, die je vertrouwelijke
mededelingen door het hele huis rond
bulderde in plaats van ze te fluisteren met
iets als discretie, was geenszins dat,

Het principe van de kalkschijf-telefoon

waaraan de Engelse effectenmakelaars
behoefte hadden; de maatschappij ging
dus reeds spoedig op in the National
Telephone Company, nadat zij zich geheel
onopzettelijk een plaats had veroverd in
de geschiedenis van de literatuur door mij
van een betrekking te voorzien.’

Edisons koolmicrofoon
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Edisons geruchtmakende luidsprekende telefoon. Links de microfoon,
rechts de weergever, in 't midden de kruk die men tijdens het telefoneren
moest rondzwengelen om de kalkschijf te doen draaien. Inzet: aandrijving
van de kalkschijf met elektromotor

‘Ik ben ervan overtuigd dat ik de grond
slag voor Mr. Edisons Londense reputatie
legde; mijn enige beloning was mijn
jongensachtig plezier om de kwalijk ver
borgen ongelovigheid der bezoekers (die,
nadat zij de schorre, schrikaanjagende
uitingen der telefoon hadden gehoord, er

De bevochtiging van de roterende kalkschijf

zeker van waren dat de .P .^ mij|en van
twintig mijlen •
gens mijn bewermgen werkelijkheid met
ons verwijderd was. m
aangrenzende
een spreektrompet in het
gen,, en hun zichtbare
vertrek was verborgen)
demonstratie
onzekerheid na de <----- _et<sn neven
al of niet een fooi moeste
g------;,i ontkennende
vraagstuk waarover zij i
beslisten want ik
zin. of in het geheel met. L-----?nni8759;as°Gre
aham Bell met de enige die
metbehulp van verschillend gestemde
elektromagnetische stemvorken mu t
plextelegrafie probeerde te ver?T®ze"^k
ken en aan een telefoon werkt®‘
Hughes. Elisha Gray en Edison hielden
zich daar intensief mee bezig. In novem
ber 1875 merkte Edison dat zich bij be
paalde apparatuur schitterende vonken
vormden op plaatsen, die geen verbinding
met enige stroombron hadden. Hij deed
een uitgebreid onderzoek, maar het ver
schijnsel, dat niet door inductie kon wor
den veroorzaakt, bleef even geheimzinnig
als onverklaarbaar. In een poging de oor
zaak een passende naam te geven, sprak
Edison van aetherkracht’.
Edison was een geniale uitvinder en een
groot experimentator, hij werd ook een
voortreffelijk scheikundige en hij was als
weinig anderen vertrouwd met de praktijk
van de werktuigkunde, de elektrotechniek
en de natuurkunde, maar hij was geen
man van de theoretische wetenschap;
zijn inzicht in wiskunde en theoretische
natuurkunde was gering. Daardoor faalde
hij in het onderzoek naar die geheimzin
nige ‘aetherkracht’, daardoor ook faalde
hij in 1883 toen hij de grootste echt
wetenschappelijke ontdekking van zijn
leven deed, het zogenaamde ‘Edison
effect’, de stroomdoorgang tussen de
gloeidraad in een luchtledige gloeilamp,
als die brandde, en een in het glas aan
gebrachte elektrode. Pas in de twintigste
eeuw ontwikkelden anderen daaruit de
diode- en triode-radiobuis, waaruit de
meest complexe techniek van onze tijd
zou voortkomen, die met z’n communica
tiesatellieten, televisie, radar, computers
en nog zo veel meer het zenuwstelsel van
onze hedendaagse samenleving vormt:
de electronica. Edisons grootste gemiste
kans!
Toch voorzag Edison met profetische blik
de mogelijkheden van die ‘aetherkrachten’, waarvan later bleek dat het radio
golven waren. In het najaar van 1875
verklaarde hij in een interview: ‘De om
slachtige hulpmiddelen, die nodig zijn om
de gewone elektriciteit over te brengen
zoals telegraafpalen, isolatoren, draden
en onderzeese kabels kunnen misschien
worden weggelaten als die aetherkracht
kan worden toegepast.'
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Boven: aantekeningen en schetsen uit Edisons
laboratorium-aantekenboeken, waaruit blijkt
dat hij zich op 5 juli 1877 bezig hield met het
vastleggen in papier en in versneld tempo door
seinen van telegraafsignalen door middel van
een taperecorder en dat daarvoor in plaats van
papier ook dun koper of andere metaalfolie kan
worden gebruikt

2%. .

Edisons laboratorium te Menlo park 'n de winter
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De hierboven in facsimile afgeheelde pagina, gedateerd 18 juli 1877, uit de notitieboeken van
Edison is een belangrijk historisch document, want hierop schreef hij (in de reproductie vergroot):
‘Just tried experiment with a diaphragm having an embossing point and held against paraffin
paper moving rapidly. The spkg (speaking) vibrations are indented nicely & there is no doubt that
I shall be able to store up and reproduce automatically at any future time the human voice per
fectly.' De Nederlandse vertaling van deze zo belangrijke verklaringen van Edison vindt men op
pagina 29. Dat Edison die dag ook experimenteerde met membranen, die ter versterking van
sissende medeklinkers met elkaar verbonden waren, blijkt uit de andere aantekeningen op
deze pagina: ‘X is a rubber membrane connected to the central diaphragm at the edge being near
or between the Ups in the act of opening it gets a vibration which is communicated to the central
diaphragm and then in turns sets the outer diaphragm vibrating hence the hissing consonants
are reinforced and made to set the diaphragm in motion - we have just tried an experiment similar
to this one.'

Hoewel Edison in de loop der jaren ver
scheidene malen bijna en zelfs volledig
tot draadloze telegrafie, dus radio, kwam,
was het toch de jonge Italiaan Marconi,
die rond 1895 door het combineren van
uitvindingen en ontdekkingen van ande
ren én door eigen experimenten de
draadloze telegrafie op overtuigende
wijze wist te introduceren en met de eer
en het geld ging strijken. Ook hierbij miste
Edison een geweldige kans, evenals bij de
telefoon, waarin Graham Bell hem net
voor was. Op dit gebied nam Edison echter
snel revanche met zijn reeds genoemde
luidsprekende telefoonweergever met de
roterende kalkschijf, de invoering van de
inductieklos, die telefoneren over langere
afstanden mogelijk maakte, én met zijn
voortreffelijke koolmicrofoon, die hem
150.000 dollar over 15 jaar opleverde. Dit
type microfoon, dat niet veel verschilt van
wat in onze hedendaagse telefoontoestel
len wordt gebruikt, bracht de Western
Union vele miljoenen in het laadje.
In 1875 begon het Edison zakelijk beter te
gaan, maar wat hem hinderde was dat hij
zijn aandacht moest verdelen over de fa
briek en het laboratorium. Hij kon niet
tegelijkertijd fabrikant en uitvinder zijn.
Bovendien vond hij het leven in Newark te
druk, te jachtig. Daarom zocht hij naar een
rustige landelijke omgeving, waar hij zich
ongestoord aan onderzoek, experimenten
en het uitvinden kon wijden. Die vond hij
veertig kilometer van New York in het
gehucht Menlo Park.
Daar, temidden van lieflijke weilanden en
bosjes, bouwden zijn vader en werklieden
iets dat op een reusachtige boerenwoning
met schuur leek, dertig meter lang en tien
meter breed. Weldra kwamen met paar
den getrokken vrachtwagens aan met gro
te hoeveelheden laboratorium-instrumenten, chemicaliën, boeken, technische
materialen, gereedschappen en machines,
waaronder een 80 pk stoommachine en
een installatie voor gaslicht. Dit alles kreeg
zijn plaats in wat allerminst een boeren
woning met schuur werd, maar ’s werelds
eerste industriële research-laboratorium,
iets totaal nieuws en als zodanig al een
formidabele uitvinding.
Hier, in de afzondering van het platteland,
zou ‘de tovenaar van Menlo Park’, zoals
Edison al spoedig in de kranten genoemd
zou worden, de wereld verrijken met een
niet aflatende stroom van uitvindingen.
Soms werkte hij aan tientallen uitvindin
gen tegelijk en daarin deelden vol toewij
ding en enthousiasme zijn trouwe mede
werkers Batchelor, Kruesi en Ott, alsmede
een dozijn andere knappe instrument
makers. Wat bezielde deze mannen dagen
en nachten achtereen te werken, vaak in
rukken van zestig uur? De inspiratie, die
van de even joviale als inventieve Edison
uitging; de uitdaging het schijnbaar onmo
gelijke toch mogelijk te maken en de
spanning of dit zou lukken; de wonder
baarlijke teamgeest en zeker ook het
steeds weer nieuwe en verrassende van
deze ontdekkingsreis in de technologie dit alles fascineerde de mannen.
In 1877, toen Edison dertig jaar werd,
experimenteerde hij met methoden om
ontvangen telegraafsignalen zodanig vast
te leggen dat ze automatisch weer konden
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worden uitgezonden, iets waarover hij als
piepjong telegrafist in Canada al had na
gedacht. Op 3 februari van dat gedenk
waardige jaar 1877 verkreeg hij octrooi op
een telegraaf-’recorder -en-’repeater’, die
morseseinen met een snelheid van 200
woorden per minuut automatisch kon op
nemen en laten herhalen, dus weergeven.
Het apparaat bevatte een geparaffineerde
kartonnen schijf op een ronddraaiend
plateau, vergelijkbaar met een grammo
foonplaat op een draaitafel. Daarover
reikte een metalen arm - als bij een pickup - met aan zijn uiteinde een elektro
magneet, niet met een schrijfstift zoals bij
een morse-schrijfapparaat, maar met een
naald die in het geparaffineerde karton,
overeenkomstig de morseseinen, putjes
en streepjes in-reliëf drukte - in een spi
raalvormige groef, zoals bij een grammo
foonplaat.
Aldus werden de binnengekomen morse
seinen vastgelegd. Om ze weer uit te

zenden, werd de kartonnen schijf op een
tweede plateau gelegd, waarvan de arm
eindigde in een miniatuur seinsleutel met
een naald, die de ronddraaiende spiraal
vormige groef aftastte en door de putjes
en streepjes in-reliëf op en neer ging zodat
overeenkomstig de vastgelegde morse
seinen de stroom gesloten en verbroken
werd. Bij een andere uitvoering van deze
apparatuur was de kartonnen schijf ver
vangen door een voortbewegend lint van
geparaffineerd papier,een papieren ‘tape’,
waarin de strepen en punten van de morse
seinen werden gedrukt: een ‘taperecor
der'! Niet magnetisch, maar mechanisch.
Toen hij zo’n taperecorder, voor weergave
ingericht, met uitzonderlijk hoge snelheid
liet draaien - per ongeluk of opzettelijk,
dat is niet bekend - viel het Edison op dat
de met de naald verbonden bladveer, door
de seinen-in-reliëf in uiterst snelle trilling
geraakt, een geluid gaf dat veel van de
menselijke stem weghad.

Edison was in die zomer van 1877, bijna
een jaar nadat Graham Bell zijn telefoon
had gedemonstreerd, ook intensief bezig
met telefoons, microfoons, de menselijke
stem, hoe die membranen in trilling kon
brengen en ook hoe elektromagnetisch in
trilling gebrachte membranen de mense
lijke stem konden weergeven. Het is daar
om niet verwonderlijk dat hij op zekere
dag bij zo’n voor opname ingerichte tape
recorder de elektromagneet verving door
een membraan dat aan de naald werd be
vestigd. Terwijl hij de taperecorder op
hoge snelheid liet lopen, waarbij de naald
tegen het snel voortbewegende lint van
geparaffineerd papier drukte, riep hij zo
hard hij kon vlak bij het membraan ‘Hallo!’
Hij zette de taperecorder stop en kon
duidelijk zien hoe deze uitroep op het
papier een spoor van fijne putjes, vlak
achter elkaar, had achtergelaten. Die dag,
het was de achttiende juli van dat jaar
1877, schreef hij in zijn aantekenboek
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onder het opschrift ‘Speaking Telegraph’:
‘Probeerde zojuist een experiment met
een membraan, voorzien van een naald
waarvan ik de punt liet drukken tegen
snel voortbewegend paraffinepepier. De
trillingen van de spraak worden daar
keurig ingegroefd en er is geen twijfel dat
ik in staat zal zijn de menselijke stem vast
te leggen en op elk gewenst moment in de
toekomst automatisch en perfect weer te
geven.’
Natuurlijk volstond Edison er niet mee
‘Hallo!’ te roepen en dan alleen maar te
kijken hoe de geluidstri11ingen van zijn
stem in het papier werden gegrifd. Mis
schien viel er ook wel iets te horen van
zijn eigen stem. Hij spoelde het papieren
lint een eindje terug, liet de taperecorder
weer snel in de juiste richting draaien en
toen...
'Mijn vriend Batchelor en ik luisterden
ademloos. We hoorden duidelijk een ge
luid, dat met een sterke verbeeldings

kracht zou kunnen worden vertaald in het
oorspronkelijk ‘Hallo!’
Zo was Edison de eerste mens, die zijn
eigen stem vastlegde en opnieuw hoorde.
In de literatuur hierover wordt dit eerst
op ‘hallo’ lijkende geluid, voortgebracht
door de taperecorder, de eerste kreet
genoemd van de baby, die tot de spreek
machine, de fonograaf zou uitgroeien.
Aangezien een baby bij zijn geboorte al
zeer ver ontwikkeld is en zijn eerste kreet
meestal al zeer duidelijk is, mag men die
vergelijking ietwat overdreven noemen en
is het misschien juister Edison op die
achttiende juli van het jaar 1877 te verge
lijken met een aanstaande moeder, die
voor ’t eerst leven voelt.
Hoe dan ook, het is een historisch feit dat
de fonograaf, het prototype van de gram
mofoon, zijn oorsprong vond in een tape
recorder.

Verreweg de wonderbaarlijkste afbeelding van
dit boek is deze recente foto van wat op het
eerste gezicht veel weg heeft van een moderne,
zeer professionele dubbele grammofooninstallatie met twee magnetodynamische pick-ups.
In werkelijkheid is het de door Edison begin
1877, dus vóór de uitvinding van de fonograaf
ontwikkelde 'telegraph-repeater', waarmee in
een geparaffineerd kartonnen schijf en in een
spiraalvormige groef telegraafsignalen konden
worden vastgelegd en in verhoogd tempo weer
gegeven. De handvaten uiterst links en rechts
dienen om de ‘pick-up' op de juiste plaats op
de plaat te zetten. Daarbij komt automatisch
een ingenieus mechanisme in werking dat de
'pick-up-arm' met zijn zwaar toebehoren, zoals
de elektromagneet, zo perfect nauwkeurig bin
nenwaarts draait dat de groefwand van de plaat
daarvan vrijwel geen zijwaartse druk onder
vindt. Dit indrukwekkend stuk vakwerk met zijn
vele instelmogelijkheden en zijn prachtige
functionele vormgeving is ooit door Edison ‘de
vader van de fonograaf' genoemd.

Van de honderden uitvindingen, waartoe
apparaatje, waarmee een voor hen be
geheel elektrisch geschiedden, doormid
Edison kwam, was die van de fonograaf
stemde telefonische boodschap op een
del van een roterende kalkschijf zoals bij
zijn dierbaarste. Van de duizenden uit
telefoonkantoor kon worden vastgelegd
Edisons luidsprekende telefoon, of elek
vindingen, die in de loop der eeuwen zijn
en later, eventueel bij hen thuis, kon wor
tromagnetisch. Men kan zich dat laatste
gedaan, was de uitvinding van de fono den weergegeven. Voor wie wel over een
voorstellen dat de telefoonstroompjes
graaf stellig een van de meest originele.
eigen telefoon beschikte, maar niet thuis
door een elektromagneet met een stalen
Men zou hier bijna kunnen spreken van
was, kon met zo'n telefoon-'repeater’ op
bladveer, voorzien van een naald, in me
een uitvinding uit het niets. Zoiets gebeurt
het telefoonkantoor een telefonische
chanische trillingen werden omgezet zo
maar zelden. Verreweg de meeste uitvin
boodschap worden vastgelegd, die - als
dat de punt van de naald in de voortbewe
dingen komen niet zo maar uit de lucht
de betrokkene thuis was gekomen - tele
gende papierband een geluidspoor grifte.
vallen, doch zijn het resultaat van ijverig,
fonisch aan hem kon worden doorgegeven.
Door de naald het geluidspoor te laten af
doelbewust zoeken, van reduceren en de
Om het idee van zo’n telefoon-'repeater’
tasten, verkreeg men door middel van de
duceren omdat ergens behoefte aan is.
veilig te stellen, vroeg Edison op 30 juli
elektromagneet weer elektrische stroom
De telegraaf en telefoon bijvoorbeeld, die 1877 bij het British Patent Office op een
pjes, geschikt voor een telefoonlijn, en
kwamen allerminst zo maar uit de lucht voorlopige specificatie octrooi aan op een
herhaalde de repeater’ de telefonische
taperecorder, waarbij - in tegenstelling tot
gevallen. Doordehele menselijkegeschieboodschap. Dit type taperecorder moet
denis heen was er dringend behoefte aan het apparaat dat hij op die 18de juli ge
men niet verwarren met onze hedendaagse
bruikte - zowel de opname als de weergave
snellere telecommunicatie en zelfs in de
taperecorders, waarbij opname en weerklassieke oudheid was men al heel ver op
ditgebied. Reeds drieduizend jaargeleden
was het hoog op de heuvels gelegen Jeru
zalem een belangrijk telegraafstation, van
waar met brandende fakkels en via relais
stations belangrijk nieuws in korte tijd door
het hele joodse land kon worden geseind.
2500 jaar geleden voorzag koning Xerxes
Perzië van lange ketens van roepposten,
met om de paar honderd meter een man
met een luide stem, die dag en nacht
waren bemand en binnen een etmaal be
richten van en naar de verste uithoeken
van zijn uitgestrekt rijk konden overbren
gen. De Indianen en Afrikanen hadden van
oudsher hun trommeltelegrafen, in de
Napoleontische tijd werkten de Fransen
met meer dan duizend kilometers lange
ketens van wijzertelegrafen, opgesteld op
hoge punten zoals kerktorens. Met de op
komst van snelle spoorwegen groeide in
de negentiende eeuw de behoefte aan
nog snellere, van de weersomstandig
heden onafhankelijke telegrafen en daarin
voorzag de elektromagnetische telegraaf.
Aan de telefoon bestond niet zo'n behoef
te, althans daar was men zich niet bewust
van, maar toen die tot een bruikbaar appa
raat was ontwikkeld, was de mogelijkheid
tot ver-spreken te mooi om alleen maar
waar te zijn en ging men er gretig gebruik
van maken. Bij de telegraaf en ook de
telefoon had de handel enorm belang en
daardoor konden de kostbare telegraafen telefoonnetten worden gefinanciërd.
Maar de menselijke stem of muziek vast
leggen en die op elk gewenst moment te
kunnen reproduceren? Naar die mogelijk
heid had, voorzover bekend is, vóór 1877
niemand serieus gezocht, ook Edison niet.
Een telegraaf-'repeater’, dat was voor hem
een duidelijke zaak; daar was behoefte
aan. En toen hij op die 18de juli 1877 voor
’t eerst z’n stem vastlegde en, hoewel on
duidelijk, kon weergeven, dacht hij niet in
de eerste plaats aan de mogelijkheid van
een fonograaf, maar van een telefoon'repeater’, een apparaat, waarmee tele
fonische boodschappen konden worden
Uit de hier afgebeelde pagina uit de aantekenboeken van Edison blijkt dat hij al op 27 juni 1877,
vastgelegd en later weergegeven.
nog vóór het experiment waarbij hij het woord ‘Hallo’ op een papieren band vastlegde, bezig was
Edison voorzag een snelle ontwikkeling
met cylinders, tapes, die voor de voortbeweging aan de randen waren geperforeerd, zoals bij
van de telefoon en meende dat in de nabije
bioscoopfilm, zijdelingse (laterale) registratie en ook met dwarsgeleiding door middel van een
‘feedscrew’, een systeem dat hij bij zijn verbeterd type fonograaf invoerde om de snijkop of de
toekomst vele mensen, die zich geen eigen
weergever geleidelijk langs de cylinder te doen bewegen. Uit de schetsen blijkt tevens dat hij
telefoon konden veroorloven, zeer gebaat
elektromagnetische telegraafsignalen registreerde.
zouden zijn bij een eenvoudig technisch
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gave ook elektromagnetisch geschieden,
maar het geluidspoor zelf magnetisch is.
Het prototype daarvan was de ‘wirerecorder’ met staaldraad, die de Deen Poulsen
in 1898 construeerde en waarmee in dat
jaar de stem van Franz Josef I, de keizer
van Oostenrijk, zo duurzaam is vastgelegd
dat deze nog heden ten dage, met hetzelf
de apparaat, verstaanbaar kan worden
weergegeven. Maar al in 1877 heeft Edison
met de gedachte gespeeld voor de weer
gave gebruik te maken van zo’n magne
tisch spoor dat hij wilde verkrijgen door
in een taperecorder geen band van geparaffineerd papier, doch van dun bladstaal
toe te passen, dat met een gewone staafmagneet gemagnetiseerd kon worden. Bij
de weergave zouden de putjes van het
geluidspoor in die magnetische band
variaties in het magnetisch veld veroor
zaken, die dan door een elektromagneet
in veranderlijke stroompjes konden wor
den omgezet.
Het is waarschijnlijk dat Edison met zijn
taperecorder als telefoon-’repeater’ de
Western Union en mogelijk ook anderen
heeft benaderd, maar dat die er geen enke
le toekomst in zagen. En terecht, want ook
in verbeterde vorm heeft dit vernuftige
apparaat in de ontwikkeling van het tele
foonverkeer totaal geen rol gespeeld.
Maar ongetwijfeld heeft Edison er die
zomer en herfst 1877 bezeten aan doorge
werkt om te proberen bevredigende resul
taten te krijgen - dermate gefixeerd door
die telefoon-’repeater’, dat hij er de fono
graaf, die hij toen toch al in z’n hoofd had,
om verwaarloosde. Van wat hij in het na
jaar van 1877 gedaan heeft, is weinig be
kend. Hij hield de meeste van zijn proef
nemingen geheim en heeft daar later ook
weinig over meegedeeld. Toch lekte er
iets van in de buitenwereld door en had
den enkele goede vrienden van hem het
gevoel dat er iets heel bijzonders op komst
was: een vreemde, nieuwe machine...
Eind oktober schreef een van die vrienden,
generaal Ben Butler uit Washington aan
Edison: ‘Mijn beste Edison, vertel me eens
wat over je wonderbaarlijke uitvinding,
waardoor je de menselijke stem kunt vast
leggen en weergeven. Ik hoef je niet te
zeggen dat het ’t beste is dit volkomen ge
heim te houden. Dit is iets zo merkwaar
digs, dat ik er niets van begrijp...'
Een naaste medewerker van Edison, die
men in de hedendaagse terminologie zijn
chef ‘public relations’ zou kunnen noemen,
Edward H. Johnson, stuurde de redactie
van het tijdschrift de Scientific American
een brief, die op 17 november 1877 in dit
blad werd gepubliceerd, in geleid door een
redactioneel artikel met de sensationele
kop: ‘Een wonderbaarlijke uitvinding - de
mogelijkheid van onbeperkte herhaling
van gesproken woorden door middel van
automatische registratie’.
Dit artikel luidde:
‘Er wordt wel eens beweerd dat de weten
schap nooit sensationeel is; dat ze ver
standelijk is, niet emotioneel, maar het is
zeker dat niets heviger gewaarwordingen
of diepere ontroeringen teweeg zou bren
gen dan de vertrouwde stemmen van hen,
die gestorven zijn, opnieuw te horen. Dit
nu, zo verkondigt de wetenschap, is moge-
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WONDERFUL
INVENTION.
SPEECH CAPABLE OF INDEF1NITE REPETITION
FROM AUTOMATIC RECORL8.
A

It halbeen Raid that fkicncc is never sensational. that il
i*t intellectual not emotional; but ccrtuinly nothing that can
Ik conccivi-d would lx1 more likcly to crcatc the profoundest
of bcnsatioiis, to arout-e the livehest of huinan emotions,
than oncc more to heer the familiar voiecs of the dead Yet
Science now announco that tbis i* po-iblc, and can bedone.
Tbat tbe vuicc- of tbosc wbo deparfcd K-fore the invention
of tbc wonderful apparatU' dc->cribcd in the letter given
hclo* are for cv
Btilled is too obvious atrutb; but whoever lui* spoKen
whoever may speak Into the mouthpiece
<>f tbc phonograph, und whose words are recorded by il, has
the nv-urance 1h.1t bis bpecch may be reprodueed audibly in
hm owr toncs long after be bim.-clf has tumed to dust. The
pos.'ibiiity is simply hturtling
A strip of indented paper
travel» through a littlc machine, the sounds of the latter are
magnified, and nur great grandchildrcn or postcrity centurics h<-nce beur us as pl iiuly as if we were present. Speech
lui» Ix-coine, as it wvre, immortal
The possibilitie-* of the futurc are not much more wonder
ful thin thnx-of tb ■ present. The orator in Bostonspeaks,
tbc indented èlrip of paper i-. tbc tangible rcsult; but tbis
tmvels undvr a W'eond inaebin* wbieb may conncct witb
the tclephonc. Not only is the speaker bcard noir in San
Francisco for cxuinple, but by passing the strip again under
the reproducer he in.iy be beard tomorrow, or next year, or
ncxl century. Ui* speech in tbc firsl inslancc is recorded
and transmiticd simu'.taueously, and indefinile repetition is
posslblc.

The :i< w inventiou ispurcly mcchanical—no clcclricity is
involved. Il is a simple uffalr of vibratiug platcs, thrown
iuto vibration by tbc butnun voice. It is crudc yet. but tbc
principle has been found, and modifications and improvctuents are only a matter of time. 3o also are its possibililics
other than tbosc alrcady uoted. Will letter writing bc a
prorccding of the pasi’ Why not, if by simply talking into
a mouthpiece our speech h recorded on paper, and our cor
respondent can by Ibe santc paper hcar us speak. Are wc
to have a new kind of books? There is no rcason why the
orations of our modern Ciceros should not bc recorded and
delachubly bound au thul we can run tbc indented slips
through the machine, and in tbc quict nf our own apartments listen again. and as often as wc will, to the eloquent
words. Nor are we rcstricted to Hpoken words.
Music
may bc crystallizxl as wcll. Imagine an opera or an ora
torio, sung by tbc greatest living vocalists, thus rccordcd,
and capable of bcing rcpcatcd as we dcsirc.
Tbc invention. tbc credit of which is duc to Mr. Thomas
A. Edison, sbould not bcconfounded witb the one referred
to by us in a previous number, and mentioned in our corrcsp.nndcnt's letter. Tbat devicc is illustratcd on another
nagc of this issue, and is of much more complicatcd conRtruction. Mr. Edison has sent us sketches of tcveral modIfications and different arrangements of bis‘invention.
These wc sball probably publish in a futurc number.
To the Editor of the Scientific American :
Inyour journal of November 3, page 273, you made the
announcemcnl tbat Dr. Rosapclly and Professor Marey
have succecded in grapbically recording tbemovements of
the lips, of the vail of the palate, and the vibrations of the
larynx, and you propbesy that this, among other important
rc<ults, may lead possibly lo the npplication of clectricity
for tbc purposc of transferring these records to dislant
points by wirc.
this prophecy an intuition? Not only has it been
fulfilled to the letter, but stil! more marvelous results
nchii ved by Mr. Thomas A. Edison, tbe renowned electrician, of New Jersey, who hos kindly permitted me to makc
public not only the fact, but tbe modu» operandi. Mr. Edi
son in the course of a series of extended experiments in the
produclion of his speaking telcphone, lalely pcrfected, conccivcd tbc higbly bold and original idea of recording the
human voice upon a strip of paper, from which at any subscquenl time it might bc automatically re-dclivercd with all
the vocal characteristics of the original speaker accuratc-ly

reprodueed. A speech delivered into the mouthpiece of tbis
apparatus may fifty years bence—long after ibe original
speaker is dead—be reprodueed audibly to an audience with
sufficiënt fldelity to makc the voice easily recognizablc by
tbosc who were familiar with the original. As yet the apparatus is crude. but is cbaracterized by that wonderful
simplicity which seems to be a trait of all great invention
or discovcry. The subjoined illustration, although nol tbc

actual design of the apparatus as used by Mr Edison, will
betlcr serve to illustratc and make clear the prinriple upon
which be is ope'ating.
Aha speaking tube provided with a mouthpiece. C—;
X ia a metallic diapbrngm whieb responds powerfully lo
the vlbrations of the voice. In tbe center of tbc diaphragm
is sccured a small chhcl-shapcd point.
D is a drum revolved by clockwork. and serves to curry forward a conlinuous fillct uf paper, having tbroughout its length and exactly in tbc center a raised V-shaped boss, such as would
be made by passing a fillct of paper through a Morse regis
ter with the lever conslantiy depressed.
Tbc chisel point
altacbcd to tbe diaphragm rests upon the sharp edgeof the
raised boss. If now tbe paper be drawn rapidly along, all
tbe niovcments of the diaphragm will be rccordcd by the indentution of tbe chisel point into the delicate boss—it. having
no support undcrneatli. is very easily indented; to do tbis,
littlcorno power is required to opentte tbe chiscL Tbe
toucs of small amplitude will be recorded by sligbt indentations, and tbose of full amplitude by deep ones. This
fillct of paper thus rcct-ivcs a record cf tbc vocal vibrations or air waves from tbc movement of tbc diaphragm:
and if ii can bc made to contribute the same molion to a
second diaphragm, wc shall not only see tbat we bave a re
cord of the words, but sball have them rc-spoken; and if
tbat second diaphragm be that of the transmitter of a speak
ing tclephonc, wc shall have the still more marvelous per
formance of having them re-spoken and tranamitted by wire
at the same time to a distant point.
The rcproductor is very similar to the indenting appar
atus, cxccpt that a more delicate diaphragm is used. The
reproductor, B, has attaebed to its diaphragm a thread
which in turn is attached to a hair spring, H, upon tbc end
of whieb is a V-shapcd point resting upon tbe iudentations
of the boss. The passage of the indented boas underneath
tliis point cuuscs il to rise and fall with precision, thus contributing to the diaphragm themotion of the original one, and
tbcreby rendering the words again audible. Of coursc Mr.
Edison, at tbis stage of tbe invention, findssome difficulty in
reproducing the finer articulations, but he quite justified by
results obtained, from bis tirst crudc efforts, in his prcdic'ion
that he will have the apparatus in practical opcration within
a year. He has alrcady applied the principle of his speak
ing tciephone, thereby causing an electro-magne*. to operate
the indenting diaphragm, and will undoubtedly be ablc to
transmit a speech, made upon the floor of the Senatc, from
Washington to New York, record the same in New York
automatically, and by means of speaking telephoncs redeliver it in tbe editorial earof every newspaper in New York.
In view of the practical inventions alrcady contribulcd by
Mr. Edison, is there any one wbo is prepared to gninray
tbis prcdiction? I for one ain satisfied it will be fulfilled,
and that, too, at an early date.
Edward H. Johnson, Electriclan.
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lijk. Dat de stemmen van hen, die heen
de trillingen van het strottehoofd en voor
gingen vóór de uitvinding van het wonder
spelde u dat dit zou kunnen leiden tot de
baarlijke apparaat, dat in de hier volgende
mogelijkheid door middel van elektriciteit
brief wordt beschreven, voor eeuwig ver
deze registraties via een telefoonlijn naar
loren zijn, is maar al te duidelijk, doch wie verre oorden over te brengen.
ooit gesproken heeft in het mondstuk van
Berust deze voorspelling op intuïtie?
de fonograaf en wiens woorden daardoor
Want op dit gebied zijn wonderbaarlijke
zijn vastgelegd, kan er zeker van zijn dat
resultaten bereikt door Mr. Thomas A.
de woorden, die hij heeft gesproken, op
Edison, de bekende elektrotechnicus uit
nieuw in hun eigen klanken ten gehore
New Jersey die zo vriendelijk was mij
kunnen worden gebracht lang nadat hij
toestemming te geven bekend te maken
zelf reeds tot stof is vergaan.’
dat de zojuist genoemde mogelijkheid een
Deze mogelijkheid is waarlijk verbijste
feit is geworden en zelfs een werkwijze.
rend. Een strook papier schuift door een
In de loop van zijn uitgebreide experi
kleine machine, de geluiden daarvan wor
menten met de telefoon is Mr. Edison op
den versterkt en onze kleinkinderen of
het even stoutmoedige als originele idee
nakomelingen in volgende eeuwen kun
gekomen de menselijke stem vast te leg
nen ons even duidelijk horen als wanneer
gen in een strook papier, waarmee op elk
we zelf nog aanwezig waren geweest. Het
gewenst moment en met alle vocale ken
gesproken woord is hierdoor als het ware
merken van de spreker nauwkeurig en
onsterfelijk geworden.’
automatisch het door hem gesprokene
De toekomstmogelijkheden ervan zijn
kan worden weergegeven. Een toespraak,
niet minder wonderbaarlijk dan de huidige.
die voor het mondstuk van dit apparaat
Een redenaar spreekt in Boston, de door
wordt gehouden, kan vijftig jaar later - als
zijn stemgeluid ingegrifte strook papier is de spreker zelf misschien al lang dood is het tastbare resultaat. Deze strook papier worden gereproduceerd, met voldoende
beweegt door een tweede machine, ver
natuurgetrouwheid om de stem herken
bonden met een telefoonlijn. Daardoor
baar te maken voor hen, die de spreker
kan de spreker ook in bij voorbeeld San
hebben gekend. Hoewel het apparaat nog
Francisco worden gehoord, heden, mor
in een elementair stadium verkeert, wordt
gen, volgend jaar of in de volgende eeuw.
het toch al gekarakteriseerd door een een
En wat hij zegt, kan eindeloos worden
voud die het kenmerk is van alle grote
herhaald!’
uitvindingen en ontdekkingen.’
Hierna geeft Johnson in zijn brief aan de
‘De nieuwe uitvinding is zuiver mecha
Scientific American een beschrijving van
nisch - elektriciteit komt er niet aan te pas.
een acoustische, dus niet-elektromagneHet is eenvoudig een kwestie van vibre
tische taperecorder, aangedreven door
rende platen, in trilling gebracht door de
een uurwerk, en meldt hij dat Edison nog
menselijke stem. Het apparaat is nog in
moeilijkheden ondervindt bij de weergave
zijn prilste vorm, nog niet verfijnd, maar
van bepaalde klanken. Daaruit blijkt dat
nu het principe is gevonden, is de verbe
Edison ijverig heeft geëxperimenteerd
tering ervan slechts een kwestie van tijd.'
met het opnemen en weergeven van ge
‘Dat geldt ook voor de toekomstmogelijk
luid door middel van een strook gepa
heden ervan. Zal het schrijven van brieven
raffineerd papier, maar in dit stadium is er
tot het verleden gaan behoren als men
nog niets dat wijst op de conceptie van een
zijn mededelingen kan vastleggen in een
fonograaf in de zin van wat korte tijd
strook papier, die men aan degene, met
later daaronder werd verstaan. Merkwaar
wie men correspondeert, toezendt zodat
dig is overigens dat Johnson in zijn gede
deze naar onze gesproken brief kan luiste
tailleerde brief het woord ‘fonograaf’ - de
ren? Zal er een nieuwe vorm van boeken
komen? Er is geen reden waarom de rede
voeringen van onze moderne Cicero’s
niet zouden worden vastgelegd in papier
stroken, die uitneembaar worden inge
bonden zodat we die stroken door de ma
chine kunnen laten lopen om dan, in de
rust van ons eigen huis en zo vaak we
willen naar die welsprekende woorden te
luisteren. Dit alles hoeft zich niet te beper
ken tot het gesproken woord. Muziek kan
ook op deze wijze worden gekristalliseerd.
Probeer u dat eens voor te stellen: hoe
een opera of oratorium, gezongen door
onze grootste zangers, op deze wijze op
genomen, kan worden weergegeven zo
vaak en wanneer we maar willen. Deze uit
vinding nu danken we aan Mr. Thomas
A. Edison...’
Dit redactionele artikel in de Scientific
American van 17 november 1877 werd
onmiddellijk gevolgd door de brief van
Edward H. Johnson:
‘Aan de redacteur van de Scientific Ame
rican:
In uw blad van 3 november, pagina 273,
meldt u dat Dr. Rosapelly en prof. Marey
De zogenaamde ‘eerste schets' van de fono
er in zijn geslaagd grafisch te registreren
graaf, voor ’t eerst gepubliceerd in 1895
de bewegingen van de lippen, de huig en
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Griekse vorm voor ‘geluid-schrijver’ - niet
gebruikt en dat de redactie van de Scien
tific American dat wel doet, maar ook dat
zegt weinig want al op 12 augustus komt voor de eerste keer - in Edisons notitie
boeken het woord ‘fonograaf’ voor terwijl
hij het kennelijk over een taperecorder
heeft.
De eerste tekenen van wat er op komst was
doen zich voor in Edisons notitieboeken
van midden november 1877: ‘Ik stel het
gebruik van een cilinder voor... 10 groeven
per inch... de lengte van de cilinder 1 voet.
k heb was, kalk etc. geprobeerd...'
Wat er in de tweede helft van die maand
november 1877 in Edison precies is omge
gaan, is nooit duidelijk geworden. Zijn
eigen verklaringen hierover zijn vaag en
spreken elkaar tegen en ondanks uitge
breide onderzoekingen is men er nooit
achtergekomen hoe hij op 29 november
plotseling tot de meest simpele, logische
en functionele oplossing en vormgeving
kwam.
In midden november, toen hij daar in zijn
aantekeningenboek melding van maakte,
was het idee van een cilinder waarschijn
lijk niet nieuw voor hem. Er zijn aanwij
zingen dat hij in ’t begin van 1877, toen hij
een grammofoonplaatachtige schijf voor
het vastleggen van telegraafsignalen ge
bruikte, ook met een zijdelings verschui
vende draaiende cilinder heeft geëxperi
menteerd voor hij op papierstroken over
ging. Op 18 juli had hij voor ’t eerst een
geluidspoor in geparaffineerd papier ge
grift dat reproduceerbaar bleek te zijn.
Drie weken daarvoor, op 27 juni, had hij in
zijn aantekeningenboek geschreven 'in
plaats van papier kan ik voor het verkrijgen
van een spoor van indrukken ook dun
koper of een ander bladmetaal gebruiken.’
Als men van alles, waartoe Edison toen al
in staat was, kennis neemt, vraagt men
zich in verbazing af: waarom heeft Edison
zijn fonograaf niet in die zomer van 1877
uitgevonden?
Wie zich ooit enigermate in de populaire
literatuur over de geschiedenis van de

Zo zag de eerste schets er uit in 1917, met mis
leidende datum en lang na Kruesi's dood!

fonograaf heeft verdiept, zal nu waar
schijnlijk verontwaardigd uitroepen: ‘Maar
Edison heeft de fonograaf in die zomer en
wel op 12 augustus 1877 uitgevonden, dat
wordt onomstotelijk bewezen door die in
tal van boeken en tijdschriften gereprodu
ceerde ‘eerste schets van de fonograaf’,
waarbij, in Edisons eigen handschrift en
door hem ondertekend, is geschreven:
‘Kreusi (verkeerd gespelde naam van zijn
Zwitserse instrumentmaker Kruesi) make
this - Edison Aug 12/77'. Is er een beter
bewijs denkbaar? Deze facsimile-afbeelding heeft tientallen jaren lang grote ver
warring gesticht, temeer omdat men, die
datum van 12 augustus aanhoudende,
zich moet afvragen: Waarom is er dan
van deze onmiskenbaar echte fonograaf
geen melding gemaakt in de brief en het
redactionele artikel in de Scientific Ameri
can van 17 november 1877?
Deze zogenaamde ‘eerste schets van de
fonograaf’, op zo grote schaal gereprodu
ceerd, werd voor ’t eerst gepubliceerd in
1895, in een biografie over Edison en in
een tijdschriftartikel, en is - waarschijnlijk
kort daarvoor en zeker lang na 1877 - door
Edison zelf getekend toen men hem vroeg
hoe de eerste schets van de fonograaf, die
niet beschikbaar was, er had uitgezien. De
eerste keer dat deze schets werd gepubli
ceerd met de aantekening ‘Kreusi make
this - Edison Aug 12/77’ was in 1917, toen
men ter gelegenheid van het 40-jarig be
staan van de fonograaf aan Edison vroeg
er iets bij te schrijven. Kruesi heeft dit
‘Kreusi make this’ nooit gelezen, want hij
stierf in 1899.
Edison heeft zijn fonograaf niet in die
zomer van 1877 uitgevonden, ook al had
hij alle troeven ervoor in handen. Waarom
niet? Waarschijnlijk omdat hij toen nog op
een telefoon-'repeater’ mikte en daarvan
op den duur veel meer verwachtte dan
van een fonograaf. En omdat de geluids
kwaliteit van deze taperecorder zo teleur
stellend slecht bleef dat hij daar niet in
kon berusten en er maar aan door bleef

John Kruesi, die de eerste fonograaf maakte

werken. Het is tenslotte eind november
geworden. Toen gebeurde het...
Waardoor? Had hij de strijd om die weer
barstige telefoon-'repeater’ opgegeven,
inziende dat hij daarmee een verkeerde
weg was ingeslagen? Had hij kennis
genomen van een soortgelijk idee van de
Franse dichter Charles Cros, dat zoals wij
in het volgende hoofdstuk zullen ervaren
op 19 oktober 1877 in een Frans weekblad
werd beschreven? Dat weten we niet.
Wat naar mijn overtuiging een belangrijke
stimulans voor Edison is geweest, dat was
het redactionele commentaar van het zo
gezaghebbende tijdschrift de Scientific
American - het lijfblad van allen die wat
met techniek en natuurwetenschap te
maken hadden - dit redactionele commen
taar, dat zo’n waarlijk dramatisch en visio
nair toekomstbeeld gaf van - niet in de
eerste plaats van die telefoon-'repeater’,
waar Edison zo bezeten van was - maar
van de fonograaf.
In het opnieuw tot leven brengen van de
stemmen der gestorvenen, in het genieten
van opera’s en andere muziek in de huise
lijke kring, in het luisteren naar voor de
gewone sterveling onbereikbare beroem
de redenaars, daar zag die redacteur,
A.E. Beach, ongekende mogelijkheden in
en juist omdat hij, vergeleken met Edison,
in zeker opzicht een buitenstaander was,
had hij een veel juistere kijk op wat de
meeste toekomst had.

Wat zeker ook een rol kan hebben ge
speeld is dat Edison ging inzien dat hij
zich moest haasten opdat anderen - op de
mogelijkheden en principes van geluids
registratie en -weergave geattendeerd
door de publicaties in de Scientific
American van 17 november - hem niet
voor waren. Daarentegen was hij immers
nog niet voldoende beschermd door oc
trooien. Maar wat naar mijn mening de
doorslag kan hebben gegeven: dat Edison
begon te beseffen dat hij de hoge ver
wachtingen, die de brief van Johnson met
de beschrijving van de taperecorder bij
het publiek had gewekt, niet waar kon
maken en dat hem een echec dreigde, dat
zijn reputatie kon vernietigen, tenzij...
Hoe dan ook, op 29 november 1877 flitste
de vonk van inspiratie en schetste Edison
in weinige seconden wat z’n grootste en
dierbaarste uitvinding zou worden en wat
miljoenen mensen ongekende vreugden
zou geven. Het was deze ruwe schets,
deze echte eerste schets van de fono
graaf - pas kort geleden aan het licht ge
komen - die hij overhandigde aan de man
die zijn ideeën het best in hout en metaal,
in fijn instrumentmakerswerk kon omzet
ten, de trouwe Zwitserse klokkenmaker
John Kruesi. Deze ging aan de arbeid en
construeerde 's werelds eerste fonograaf.
Hoe het toen precies is toegegaan, is ook
weer door de verschillende, zeer uiteen-
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De echte ‘eerste schets' van de fonograaf, gedateerd 29 november 1877, pas kort geleden aan het
licht gekomen.
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lopende lezingen hierover niet erg duide
lijk. Edison zelf zei hierover later: 'Inplaats
van een schijf [/] te gebruiken, ontwierp ik
een kleine machine, waarin een cilinder
werd toegepast, rondom voorzien van
groeven. Daaromheen werd bladtin aan
gebracht, dat gemakkelijk de bewegingen
van een membraan opnam en vastlegde.
Er werd een schets gemaakt en op die
schets werd het stukloon $ 18 aangegeven.
De werkman die de schets kreeg was John
Kruesi. 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. Toen Kruesi bijna
klaar was met het apparaat vroeg hij waar
voor het diende. Ik vertelde ’t hem... Hij
vond het absurd.’
Op Kruesi’s vraag zou Edison laconiek
hebben geantwoord ‘de machine moet
spreken’. Kruesi zou zich achter zijn oor
hebben gekrabd om zijn ongeloof te tonen.
Er schijnen toen weddenschappen te zijn
aangegaan met als inzet een handvol of
een kistje sigaren. Toen het ding zelf was
voltooid, was het een solide werkstuk van
koper, ijzer en hout met een 9 centimeter
lange cilinder op een 30 centimeter lange,
gedeeltelijk van een schroefdraad voor
ziene as, aan één kant eindigend in een
kruk. De as draaide in twee vertikale la
gers, waarvan één van een schroefdraad
was voorzien. Daardoor schoof de cilinder,
als men hem met de kruk ronddraaide,
geleidelijk in zijwaartse richting. Het op
pervlak van de cilinder had een spiraal
vormige groef. Voorts bevatte het apparaat
twee kokers met een membraan waaraan
een naald was bevestigd. Met schroeven
kon de afstand van de naald tot de cilinder
nauwkeurig worden ingesteld.
Het was al tegen middernacht, toen Edison
zich een vel bladtin liet brengen. Hij wik
kelde dat behoedzaam om de cilinder,
bracht met de stelschroef een van de ko
kers in een dusdanige stand dat de naald
tegen het bladtin drukte, begon aan de
kruk te draaien en reciteerde met sten
torstem vlak voor de koker:
Mary had a little lamb
lts fleece was white as snow
And everywhere that Mary went
The lamb was sure to go.

Daarop bracht hij de koker, waarvoor hij
gesproken had, naar achteren, draaide
hij de as en daarmee de cilinder terug
naar het beginpunt, zette de andere koker
in de juiste stand voor weergave, zodat de
naald van het membraan daarvan tegen
het bladtin drukte en begon opnieuw de
kruk in voorwaartse richting te draaien...
En het Wonder geschiedde: uit het kleine
apparaat klonk wat iedereen onmiddellijk
herkende als de hoge stem van Thomas
A. Edison in eigen persoon en zonder
hapering herhaalde het simpele instru
ment het geliefde kinderversje woord voor
woord, reproduceerde het - duidelijk en
uitstekend verstaanbaar en veel beter dan
de telefoon-‘repeater’ het ooit gedaan had,
de klanken van zijn meesters stem. Kruesi
verschoot van kleur, vol bijgelovige schrik,
en riep in vrome termen de hemel aan. Alle
anderen waren met stomheid geslagen.
‘Ik was nog nooit in mijn leven zo van mijn
stuk gebracht,' bekende Edison later, ‘ik
was altijd bang voor dingen die, als ze
voor ’t eerst werden geprobeerd, meteen
werkten.’ Volgens Edison bleven allen,
die aanwezig waren, de hele nacht op om
te proberen door een betere instelling van

Xeirnrk,

het apparaat de geluidskwaliteit te verho
gen en om er voor te praten, te zingen,
de verschillende stemmen te testen en
dan elke keer met oneindige verbazing
en diepe voldoening te luisteren naar het
prompt terugkeren van alle geluiden.
Toch is er reden tot twijfel dat het precies
zo is gegaan als Edison en de overlevering
ons willen doen geloven. Het is hoogst
onwaarschijnlijk dat Kruesi aan die ruwe
schets voldoende heeft gehad om die
eerste fonograaf, die, zoals uit de foto’s
ervan blijkt, toch al een precisie-instrument was, te construeren. Bovendien zijn
de bovenste en de onderste schets niet in
overeenstemming met elkaar! Hoe lang
Kruesi er aan gewerkt heeft, is niet nauw
keurig bekend. ‘Dertig uur aan één stuk'
zoals meestal wordt beweerd? Stellig
niet, want uit de onlangs aan het licht ge
komen ‘time sheets’ - hier afgebeeld blijkt dat Kruesi op 4 december 13 uuraan
de fonograaf heeft gewerkt, op 5 december
eveneens 13 uur en op 6 december niet
minder dan 15 uur!
De eerste schets is gemaakt op 29 novem
ber 1877; gezien de handtekening van
Edison. Batchelor en Kruesi bij de datering

Jfeteark, Jf. J..

187

J.,

Edison & Enger,

Edison & Unger9

TIME SHEET.

TIME SHEET.
For

>W.

Week Bndlny

__ Werk Fiidlny

(//\

'7a L.14/A .

Htitunluy,

Saturdny,

/3/^L

Momltiy,

Monday,

----- iX£Z---------- - -------------

___________
Tneadtty,-

—J*-,.

c.

H'rdiiritda </,

Tuetday,

Wednrtday,------ -

Tlinrulnih-

Friday,-----------

itiutiimtgHhnntiniiin» -

De originele eerste fonograaf, die na tientallen jaren in het Science
Museum te Londen te zijn geëxposeerd is teruggekeerd in zijn geboorte
land en als een kostbaar relikwie wordt bewaard in het Edison Laboratory
National Monument, West Orange (New Yersey) V.S.
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hoeft daarover geen twijfel te bestaan. Het
door Edison genoemde stukloon van $ 18
is er overigens niet op vermeld. Charles
Batchelor schreef in zijn dagboek op 4
december: ‘Kruesi maakte vandaag de
fonograaf' en op 6 december: ‘Kruesi vol
tooide de fonograaf’. Dat is ruim een week
nadat die schets is gemaakt. We mogen
aannemen dat Kruesi er verscheidene
dagen aan heeft gewerkt, dat Edison daar
toezicht op heeft gehouden en dat de hele
gang van zaken niet zo simpel is geweest
als Edison het, mogelijk om het effect
daarvan op de publiciteit, heeft voorge
steld. Het is bekend dat Edison kort te
voren naarstig met veertien verschillende
membranen heeft geëxperimenteerd en
dat hij goed op de hoogte was van de ver
schillende eisen, die aan het membraan
met naald voor de opname en die voor de
weergave werden gesteld.
Een geheel andere versie van hoe Edison
tot de uitvinding van de fonograaf kwam,
is die welke wordt vermeld in een artikel
in de ‘New York Sun' van 1 maart 1899, ter
gelegenheid van de begrafenis van John
Kruesi, die de eerste fonograaf constru
eerde: 'Mr. Edison kwam op het idee toen
hij met een telefoonmembraan experi
menteerde. Aan dit membraan was een
scherpe punt bevestigd. Terwijl Mr. Edison
vlak voor het membraan sprak, drukten de
trillingen ervan de punt in zijn vinger. ‘Als
het membraan genoeg kracht heeft om me
in mijn vinger te prikken,' bedacht de
‘Tovenaar', ‘heeft het ook voldoende
kracht om een opname te maken, die kan
worden weergegeven.’
Ooit zal Edison deze zo simpele verklaring
wel zelf hebben gegeven en het merk
waardige is dat deze in het officiële hand
boek van de Edison Phonograph Company
anno 1900 is opgenomen, maar dit ‘finger
pricking incident’ is ook herhaaldelijk
door Edison heftig ontkend. Deze verkla
ring is volkomen tegenstrijdig met die,
welke in een artikel van Edisons hand in de
North American Review van 1888 wordt
gegeven:
‘Ik was bezig met een machine voor het
herhalen van morse-tekens, die in papier
waren gegrift en automatisch konden
worden uitgezonden door de registratie in
papier af te tasten met een naald, die ver
bonden was met een apparaat, dat de
stroomkring kon sluiten en verbreken. Bij
proeven daarmee merkte ik dat als daarbij
het papier met een grote snelheid bewoog
een geluid ontstond dat op de menselijke
stem leek. Dit bracht me er toe de naald
aan een membraan te bevestigen. Ik zag
onmiddellijk in dat daarmee het probleem
van de registratie van demenselijkespraak
zodat deze, zo vaak men wil, kan worden
herhaald, was opgelost’ - T.A. Edison.’
Hoe het allemaal precies is toegegaan,
daar zullen we nooit achterkomen omdat
alle getuigen gestorven zijn en wat hier
over destijds is geschreven, geen absolute
zekerheden geeft. Maar wat wel zeker is;
dat Edison op 7 december 1877, onmid
dellijk na die onvergetelijke nacht met
Mary en haar lammetje, de trein naar New
York heeft gepakt en zich daar naar Park
Row 87 begaf waar de redactie van de
Scientific American was gevestigd. Het
nummer van 22 december 1877 schreef
daarover:

THE TALKIMG PH0N0GBAPH.
Mr. Thomas A. Edison recently camc ir.to thisoffice, placed
n little machine on our desk, turned a crank, and the ma
chine inquired as to our bcaltb, asked how wc liked the
phonograph, iuformed us that it was very well, and bid us a
cordial good niglit. These remarks wert not only perfectie
audible to oursclves, but to a dozen or more persons gathered
aroun<l, and they were produced by the aid of no other
mechanism thnn the siraplc little contrivance cxplaincd and
illustrntcd bclow.
The principle on which the machine opcrates we recently
cxplaincd quitc fully in announcing the discovery. There
•% first, a moutb piecc, A, Fig. 1, across the inner orifice of
which is a mctal diaphrngm, and to the center of this dia
phragm is attached a'point, also of mctaL Bis a bross cylin
der supported on a shaft which is screw-threaded and turns
in a nut for u hearing, so that when the cylinder is caused to
rcvolve by tbc crank, C, it also bas a horizontal traval in
front of the moutbpiecc, A.
It will be clear thnl the point

Fig. 1.

on the metal diaphragm must, tbcrcforc. dcscribc a spir-.il
tracé over the aurface of the cylinder. On the hitter is cut a
spiralgroovc of likc pitch to thal on the shaft, and arouud
the cylinder is attached a strip of tinfoil. When sounds are
uttered in the mouthpiccc, A, the diaphragm is caused to
vibrate and the point thereon is caused to makc contacts wi; h
the tinfoil at the portion where tbe latter crosses the spiral
groove. Hcncc, tbe foil, not being there backcd by the solid
mctal of the cylinder, bccomes indented, and these indenta
tions are necessarily an exact record of the sounds which pro
duced them. •
It might bc Raid that at this point the machine hos already
become a complete phonograph or sound writcr, but it yet
remains to translate the remarks made. It should be remembered that the Marcy and Rosapclly, tbe Scolt, or tbc Barlow
apparatus, which wc recently described, procccd no further
than this. Eacli has lts own system of caligraphy, and after
it has inscribcd its pcculiar sinuous lines it is still necessary
to dccipher tbem. Perhaps tbe best device of tbis kind ever
contrivcd was tbe preparation of the human ear made by Dr.
Clarencc J. Blakc, of Boston, for Professor Bell, tbc inventor of the telepbone. Tbis was simply the car from an actual
subject, suitably mounted and baving attached to its drum a
straw, which made tracés on a blackened rotating cylinder.
Tbe difference In the tracés of the sounds uttered in the ear
was very clearly sbown.
Now there is no doubt that by
practice, and the aid of a magnifier, it would bc possible to
read phonetically Mr. Edison's record of dots and dashes
bat he saves us that trouble by litcrally making it read itscil
The distinction is the same as if, instead of pcrusing a book
oursclves. vre drop it into a machine, set the latter in motion.
and bebold ! the voice of the autbor is bcard repeuting bis
own composition.
The reading mechanism is notbing but another diaphragm
held in the tube, D, on tbe opposite side of the machine, aud
a point of metal wbich
Fig. 2
is held ngainst tbe tinfoil on the cylinder by
a delicate spring. It
raak es no differcnce as
to the vibrations produced, whct'aer a nail
moves over a file or a
file moves over a nail,
and in the present instance it is tbe file or
indented
foil strip
wbich moves, and the
metal point is caused
to vibrate as it is affec-
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ted by the passage of the indenlations. The vibrations, however, of tbis point must be precisely the same as tbose of tbe
other point wbich made the indentations, and these vibra
tions, transmitted to a second membrane, must cause the
latler to vibrate similar to the first membrane, and the result is a synthesis of tbe sounds whicb, in the beginnmg,
we saw, os it were, analyzed.
In order to cxhibit to the reader the writing of the ma
cbioe wbich is thus automatically read, we have had a cast
of a portion of the indented foil made, and from this the dots
and lines in Fig. 2 are printed in of course absolute fac
simile, excepting thal they are level instead of being raised
nbove or sunk bencath the aurface. This is a part of the
scntcnces,"Howdoyou dof” and "‘How do you likethe phonograpb?” It is a little curious that the machine pronounces
its own name with especial cleamess. The crank handle
sbown in our perspective illustration of the device does not
rigbtly belong to it, and was attached by Mr. Edison in or
der to facilitate its exbibition to us.
In order that the machine may be able exactly to reproduce given sounds, it is necessary, first, that these sounds
should be analyzed into vibrations, and these registered accurately in the manner described; and second, that their reproduction should be accomplished in the same period of
time in wbich they were made, for evidently tbis element of
time is an important factor in tbe quality and nature of the
toncs. A sound which is composed of a certain number of
vibrations per second is an octave above a sound wbich
registers only half that number of vibrations in the same
period. Consequently if the cylinder be rotated at a given
speed while registering certain toncs, it is necessary that it
should be turned at precisely that same speed while reproducing them, else tbe tones will be expressed in entirely dif
ferent notes of the scale. bigher or lower than the normal
note as tbe cylinder ij turned fastcr or slower. To attain
tbis result there must be a way of driving the cylinder,
while delivering the sound or speaking, at exactly the same
rnte as it ran while the sounds were being recorded, and
this is perhaps best done by well regulated clockwork. It
should be understood that the machine illustrated is but an
cxperimcr.tal form, and combines in itself two separate devices—the phonograph or recording apparatus, which produces the indented slip, and the receiving or talking contrivance wbich reads it. Thus in use the first machine
would producc a slip, and this would for example be sent
by mail elsewhere, together in ail cases with'information of
the velocity of rotalion of the cylinder. The recipiënt would
tbcn set tbe cylinder of his reading apparatus to rotate at
precisely the same speed, and in this way he would hear the
toncs as they were uttered.
Differences in velocity of rc-'
tation within moderate limits would by no means render
tbc machinc's talking indistinguisbable, but it would have
the curious effect of possibly converting the high-voice of a
child into tbe deep bass of a man, or ric<? reraa.
No matter how familiar a person may be with modern
machincry and its wonderful performances, or how cleor in
his mind the principle underlying this strenge device may
bc, it is impossible to listen to the mechanical speech without
bis expcricncing the idea that his senses are deceiving him.
We have bcard other talking machines. The Faber apparelus for example is a large affair as big as a parlor organ.
(t has a key board, rubber larynx and lipa, and an immense
amount of ingenious mechanism wbich combines to pro
duet something likc articulation in a single monotonous
organ note. But here is a little affair of a few pieces of
metal, set up roughly on an iron stand about a foot square,
that talks in such a way, that, even if in its present imper
fect form many words are not clcarly distinguishable, there
can be no doubt but that the inflections are those of nothing
elsc than the buman voice.
Wc have already pointedout the startling possibilit v of the
voice* of the dead being reheard through this device, and
there is no doubt but that its capabilitics are fully equal to
other results just as astoniahing. When it betomes possible
as it doubtless will, to magnify the sound, the voices of such
singers as Parepa and Tiliens will not die with them, but
will remain as long as the metal in which they may be embodied will last. The witnesa in court will find his own
testimony repeated by machine confronting him on croasexamination—the testator will repeat his last will and testa
ment into the machine so that it will be reproduced in a
way that will leave no question as to his devising capacity
or sanity. It is already possible by ingenious optical con
trivances to throw stereoscopic photogrephs of people on
sereens in full view of an audience. Add the talking pho
nograph to counterfeit their voice*, and it would be difficult
to carry tbe illusion of real presence much further.
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‘Mr. Thomas A. Edison kwam onlangs
naar dit redactiekantoor, plaatste een
kleine machine op ons bureau, draaide
aan een kruk en de machine informeerde
naar onze gezondheid, vroeg wat we van
de fonograaf vonden, deelde ons mee dat
deze het uitstekend maakte en wenste ons
op hartelijke wijze een goede avond. Deze
mededelingen waren niet alleen perfect
hoorbaar voor onszelf, maar ook voor een
dozijn of meer mensen, die zich hadden
verzameld.’
Ook dit woordelijk geciteerde begin van
het artikel in de Scientific American is
waarschijnlijk een ietwat vereenvoudigd
verslag van de werkelijke gang van zaken.
Hoofdredacteur Beach vertelde later in
een interview over die gedenkwaardige
7 december 1877:
‘Ik zat nog niet lang voor mijn bureau die
morgen, toen Mr. Edison werd aangekondigd. Hij kwam binnen en zette een pak,
dat hij bij zich had en dat hij met enige
voorzichtigheid behandelde, op mijn bu
reau neer. Terwijl hij bezig was met uit
pakken, vroeg ik hem wat het was. ‘Een
ogenblik!’ antwoordde Edison. Even later
duwde hij met een ‘ziedaar!’ een vreemd
soortig apparaat naar mij toe. Daar ik een
lange as zag met een rol aan het ene en
een kleine kruk aan het andere einde,
draaide ik natuurlijk aan die kruk, waarop
duidelijk verstaanbaar uit een soort van
hoorn de woorden ‘Goede morgen! Wat
denkt u van de fonograaf?’ naar buiten
drongen. Wanneer ik zeg dat ik verbaasd
was, dan is dat slechts een zeer armzalige
beschrijving van mijn eerste indrukken en
Edison scheen geweldig veel plezier van
zijn kleine grap te hebben. Bliksemsnel
verspreidde zich onder het personeel het
nieuws dat Edison een apparaat had mee
gebracht dat kon spreken en weldra stond
er een opgewonden schaarom mijn bureau
verzameld.
Wij sloegen de uitvinder gade terwijl hij
een velletje bladtin om het kokertje deed
en de naald instelde. In hevige spanning
volgden wij zijn handelingen, terwijl hij de
regels van het kinderversje ‘Mary had a
little lamb’ declameerde. Verwonderd luis
terden wij, toen, onmiddellijk nadat dit
was afgelopen, het apparaat weer aan de
gang werd gebracht en de zojuist verno
men woorden woordelijk herhaalde. Keer
op keer werd het instrument eerst door
mijzelf en vervolgens door mijn collega’s
bekeken en onderzocht, zowel bij het op
nemen als bij het weergeven.’
‘Het nieuws van deze merkwaardige de
monstratie lekte uit en in korte tijd werd
het kantoor bestormd door opgewonden
verslaggevers die in allerijl door de ver
schillende dagbladen waren uitgezonden
om het apparaat te onderzoeken en de
proefnemingen bij te wonen. Edison werd
twee tot drie uur door al deze mensen in
beslag genomen, doch tenslotte nam de
menigte zo’n omvang aan dat ik vreesde
dat de vloer onder het enorme gewicht
zou bezwijken en ik verzocht derhalve de
uitvinder op te houden.’
Tot zover hoofdredacteur Beach die zijn
artikel in de Scientific American, waarin
aan de hand van een duidelijke tekening
de werking van de fonograaf werd uitge
legd en zelfs een fonogram, een afbeel-

ding van de geluidsporen van ‘How do you
do?’ en ‘How do you like the phonograph?’
was opgenomen, als volgt eindigde:
‘We hebben al eerder gewezen op de ver
rassende mogelijkheid de stemmen der
doden door dit apparaat opnieuw te laten
horen en er is geen twijfel dat het apparaat
.tot nog veel meer dingen in staat is die
even verbazingwekkend zijn. De stemmen
van zangers als Parepa en Titiens zullen
niet met hen sterven, maar voortbestaan
zolang het metaal, waarin ze zijn vast
gelegd, voortbestaat. Een erflater zal er
zijn laatste wilsbeschikking en testament
mee laten vastleggen zodat er later geen
twijfel kan bestaan over zijn geestelijke
volwaardigheid ten tijde van de opname.
In rechtszaken zullen de verklaringen der
getuigen ermee kunnen worden vastge
legd en dat kan bij kruisverhoren van
groot nut zijn. Door ingenieuze optische
voorzieningen is het mogelijk geworden
op een scherm voor een groot aantal toe
schouwers stereoscopische foto’s van
mensen te projecteren. Voeg daarbij een
fonografische weergave van hun stemmen
en het zal moeilijk zijn de illusie van de
werkelijkheid nog dichter te benaderen.’
‘We shall organize the echoes!’ had ooit
de filosoof Emerson profetisch uitgeroe
pen. Welnu, Edison had dit klaargespeeld
en vond onmiddellijk erkenning. De kran
ten begroetten de fonograaf oftewel
‘spreekmachine' als ‘de grootste uitvin
ding van de eeuw' en hadden er veel meer
lof voor dan een jaar tevoren voor Bells
telefoon. Edison was natuurlijk zeer ver
heugd over dit sukses, had er een diepe
voldoening van dat hij in zijn strijd om het
schijnbaar onmogelijke mogelijk te ma
ken, zo’n schitterende overwinning had
behaald, maar het vreemde, bijna beang
stigende was dat hij intussen nauwelijks
wist wat hij met zijn uitvinding moest aan
vangen. Uitvindingen werden meestal op

bestelling gedaan, maar niemand had dit
besteld. Hoe moest dat nu met zijn fono
graaf?
De journalisten deelden niet in Edisons
frustraties en fantaseerden er lustig op
los. Zo schreef het populaire weekblad
Leslie's Weekly o.m. ‘de fonograaf
voorbestemd om de sleur van iedere dag
grondig op zijn kop te zetten,’ en voor
spelde dat Edisons uitvinding op het ge
bied van het amusement iets zou doen
ontstaan waarvan zelfs in de 1001-nachtsprookjes nooit was gedroomd.
Het is opmerkelijk dat dit soort voorspel
lingen veel dichter de realiteit benaderden
dan Edisons fantasieën, want veel verder
dan dicteermachines voor kantoren en
voorleesapparaten voor blinden reikten
die niet, terwijl journalisten een heel eind
in de richting van sprekende films dach
ten en die voorspelling van Leslie’s Week
ly voor 100°/o is uitgekomen. In het
amusement heeft Edisons uitvinding de
grootste omwenteling aller tijden voort
gebracht, de uit de fonograaf voortgeko
men grammofoon is immers verreweg het
belangrijkste medium in het ‘entertainen’
van de massa geworden. Naar de tien
duizenden grammofoonplaten, die dui
zenden radiostations dagelijks over de
hele wereld uitzenden, luisteren honder
den miljoenen mensen en zo ver hebben
de 1001-nacht-dromen inderdaad nooit
gereikt.
Op 15 december 1877 vroeg Edison octrooi
aan op zijn fonograaf, dat hem gemak
kelijk en in de recordtijd van 57 dagen
werd verleend, want in de uitgebreide
archieven van het United States Patent
Office, was niets te vinden dat er in de
verste verte op leek. In onze ogen het
meest opzienbarende is echter Edisons
Britse octrooischrift, ingediend op 24 april
1878, waarin hij, toegelicht met gedetail
leerde tekeningen, uitvoerig en vol bijzon-
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T A. EDISON.
Phonograph or Speaking Machine.

United States Patent Office.

No. 200,521.

Patented Feb.19,1878

THOMAS A. EDISON, OF MENLO 1’ARK, NEW JERSEY.

IMPROVEMENi IN PHONOGRAPH OR SPEAICINC MACHINES.
ƒ

FpcciGcatiou funning pnrl of Lellen* Patent No. 200,03D, daicd Ecbmory 19,1873; applieation Cled
December 24,1877.

To all whor.i it inay concern:
Bo it knuwu that I, Tuoliau A. I’dison, of
Mculo 1’aik, in tho coanty of MidJlcscx and
State of New Jersey, havo iuveuted nu liuprovciuent, iu Phonograph or Spcakiug Ma
chines, of wbieb the lölluwing is a spccidcation:
Tbo object of tbis inveution is to record in
jicrniaucnt cbaraclcis tho huinan voice and
other uouuds, from which cliaraclcis such
sounds may bc reprodueed nud rondcrcd nudiblo ngoin utn futuro time.
Tbo inveution consinls in arraugiugn plate,
dinpbragm, or other flexiblo body capablo of
bciug vibrated by tho human voico or other
sounus, in conjunct ion with o matcrial capablo
of rcgiulcriug tbo movements of sneb vibratiug body by embossiug or iudcntiug or altcriug ouchjnatcrial, iu such a mauucr that such
rcgislcr üïaïls will bc suflicicnt to causo a sccoud vibrating plato or body to bo sci. in motiou
by them, nud thus reprodnco tbo motions of
tho first vibrating body.
Tbo invoution further consists iu tbo vnrious
coiubinations of inccbauism to carry out iny
inveutiou.
I havo diccovcrcd, aftcr a long series of experiincnts, tbat a diapbragm or other body
capablo of boiug set in luotion by tho liuuian
voico does not give. cxccpt in raro instanccs,
superimposed vibrations, ashasheretofore been
supposed, but tbat cacli vibration is scpara'.s
nud distinct, and therefuro itbocoiucs possiblo
to record aud rcproduco tho sounds of tbo hu
inan voice.
In tbo drawinga, Figuro 1 is a vcrtical soction, illuotrating my iuvontion, nud Fig. 2 is
a plan of tho samc.
A is n cyliudor hoving a bolical indentinggroovo cut from end to end—say, toa grooves
te tbo inch. Upon tbininpineed tho matcrial
to bo indented, profcrably motnllic foil. This
drum or cylindcr is sccurcd to n sbaft, X, hov
ing at ono end n thread cut with tcu threndH
to tho iucb, the hearing F also havinga tbread
cut ui it.
L is a tube, providcd with a longitudinal
slot, and it is lutatcd by tlio clock-work nt M,
or other r.ourco of power.
The lihaft X passes into tlio tube 1», and it
is rotalcd by u pin, 2, bccurcd to tho sliuft,
and passing tbiough the slot on tbo lul>o I<,
tbc objeeL of tho long slot bcing to alluw ths
sliaft X to pass cndwi.se tbiough tho center <»r
support F by tbo ncliou of tho scrcw ou X.
At the saiuo timo tbat tho cylindcr is rotalcd
it passos towcid tho support O.
B is ibo speaking-tubo or uiouthpiccc, which
may bu of nuy desired charactor, 60 loug ns
proper uloluor holes are providcd to rc-cuforco
tbc bissing consuuauts. Devices to effecttbis
object nro showii iu my npplicatiou, Nu. 143,
filed August 28, 1877. Henco they nro not
öhown or further dcscribcil bereiu.
Upon tho ond of tho tubo or mouth-picco iu
n diapbragm. liaviug nn iudcntiug-point of
huid matcrial Eccurcd to its ccutcr, and 60 nrranged in rolation to tho cylindcr A that tho
poiut will bo oxuctly opposito tho groovo iu
tho cylindcr at uuy positiou the cylindcr may
occupy in its furv.aid rotary uiovciucnt.
Tbo speaking-tubo is orrauged upon aStand
ard, which, iu practicc, Iprovido with doviccs
for causing tho tubo to approach and rcccdo
from tbc cylindcr.
Tbo opcratiou of recording is os follows:
uwvu of tbo scrcw —
Tbo cylindcr is, by tbo actiou
iu
tlio pillar F,
F, '"bJc
wldch’*
X, placcd adjucont to tho
. ....
------- n
brings tboiudcntiug-poiutof
tbodiapbrngmO
opposito tho first groovo on tbc cylindcr, over
which is pineed ushcot of tbick metallic foil,
paper, or other yioldiug matcrial. Tbo tubo
B is Uien adjusted toward tbo cylindcr uiitil
tho iudcnting-poiut touches tho matcria. nnd
indcnts itolightly. Thoclock-workis tUcuset
ruuning, ond words opokon in tho tubo B will
causo tho diapbragm to tako up every vibra
tion, nnd these movements will bo racordod
with snrprising accunicy by iiidontntioiis iu
tbo foil-

Aftcr tlio foil on tbo cylindcr hos rcccivcd
tho required indcutafions, or passed to its
full limit toward O, it is made to return to 1:
by piopcr mcons, and the indented matcrial ia
biouglit to a position for rcpruduciugand rendening audiblo thosounds tliat had beenumdo
by the pcison speaking into the tube B.
U is ti tubo siuiilar to B, cxccpt that tho diuphrngni is oumewhat lightcr uii<l inoru sciisilive, nllhuugh tbis is uot actually ncccssary.
In ft on tof this diiiphragni is a light spring,
D, Laving a sinall pointnhorlcr and Üucrlbau
tbo indenting point on the diapbragm of B.
Thisspring andpoiut are 60arraoged as to fall
cxaetly into tbc path of all the iudentations.
Tbis spring is conncctcd to tbc diapbragm F
of C by a tbread or other substaucc capablo
of convcying tbc movements of D. Now,
wlicn the cylindcr is allowcd to rotatc, tbo
spring D is set in motiou by cacli indentation
correspcnding to its dcplh and Icngtb. Tbis
mutiuu is convcycd to tbo diapbragm eitber
by vibrations tbrough a thread or dircctly by
connccting tbo spring to tbc diapbragm F,
and theso motious bcing duo to tbo iudcutations, wbieb are an exact record of evory movcment of the first diapliragin, tho voice of the
speaker is rcproduccd cxaetly and clcarly, and
with sufficiënt volume to boheard at aomo distaucc.
Tho indented materie! may be dctochcd from
tbo machine and preserved for r.ny longtlx of
time, and by rcplacing iho foil iu r. proper
manner tho original speakeFs voico can bc re
produeed, and tbo samo may bo repeated froqucntly, as the foil is not cbanged in sbapo if
tho r.pparatus is propcrly adjusted.
Tho record, if it bo upon tin-foil, may bo
storcotypcd by mcans of tbo plaoter-of-paris
procass, nud froiu tho stereotype multiple
. copics may bomadecxpeditiously audcheaply
by casting or by pressiug tin-foil or other material upon it. Tbis is valuablo when musical
corupositious ure required for numerous ma
•
chines.
It is obvious that many forms of mcchanism
inay bo used to givo motiou to tho material to
bo iiidonted. For iustancc, a revol ving plato
may havo a volute spiral cut botb on its upper
oud lowcr surfaces, ou tho top of xvbich tho
foii or indenting muterial is laid and eccured
in a proper manner. A two-part arm is used
with tbis disk, tbo portion bencath tho disk
havi'jg a poiut in tho lowcr groovo, and tbo
portioa nbovo tbo (link carrying tbo npcaking
oud rccciving diaphragwicdoviccs, willeb arm
ie causcd, by tbo volute spiral groovo upon
tho lowcr surfaco. to swing grnduolly from
ncar tho center to tho outer circumforcnco of
tho plate os it is rovolvcd, or vico verso.
An npparalua of tliis gen era1 charactor
edapted to a inagnct that indcnts tho paper
is ohowa iu my applicution for a patent, No.
128. filed March 26, 1877; hcucc no claim is
mado hcrciu to sneb apporatus, and furthor
dcccription of tbo samo is unncccssary.
A v/ido coutiuuous roll of matcrial may bo
uscxl. tbo diapliragmic doviccs boiug rcciprocatcu by proper mechanica! dovices backward
audfurwardovertho jollas itpasses ferward;
or o mirrow strip liko that in n Murno .egistcr
may bo moved in contact with tho iudantingpoinL and from tbis tho sounds m:iy ba reproduccu. Tho inatcrial employed for thio purposo inay bo coft paper suturated or coatod
vrith paraftlno or similor iuatcria!,wi(hachcot
of
inctnl foil on tho r.urfaco thercof to rcccivo
_
(I tbo iinpreasion from tho iudenting-point.
I do not wish to confluo mysolf to reproducing sound by indentations only, as tbc trans
mitting or recording dcvico u>ay Lc in a siuuous furin, resultiug from the use of n tbread
passiug witü papcr bencath the pi-cssure rolleit» r, («co Fig. 3,) t;ucb tbread Leiug moved
lateraliy by n fork or eyc adjaccnt to the
ruller ƒ, and rccciving its motiou ü-om the diap’iragm O, with wbieb sucb fork ur eyc is conncvtcd, aud thus record tbc movcmcut of the
diapbragm by tbo imnrcssion of tho thread in
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t ho papcr to the righc and luft uf a straight | 2. Tho combination, with o diapbragm cxliiie, from wbieb indentatiou the rcceiviug- l>o8cd to sound-vibratioas, of o maving curfoco
diupkragm may reccivo its motiou aud tho o* yidding materie!—such ca metallic fóil—
sound bo reprodueed, subatantially in tho man upon wbicUmarksero mode corrcsponding to
ner I havo already ubown; or the diapliragul tho sound - vibrations, and of a charactor
may, by its motiou, givo moro or loss pressuro adapted to uscin tlio reproduction of tho sound,
to en iukiug-pen,«, Fig. 4, the point of wbieb subslantially as eet furth.
3. Tho combinatiën, with a curfhcc hoving
rests upon papcr or other matcrial moved
aloug regularly bencath tho noiut of tho ;>cn, mr.rks tbcroon corrcsponding to soand-vibratbus causiug more or loss ink to bo deposited tions, of a point rccciving motiou from such
upon tbo matcrial, according to tho greateror merks, and a diapbragm connoctod to said
lesser movcmcut of tho diapbragm. Theso point, and respondiug to tho motiou of tho
ink-niarks. serve to givo rnotion to a sccond poiut, aubstantially co sot fortli.
& In nu instrument fax- mahiug t» record of
diapbragm when tbo paper coutaining such
inarksisdrawn along beneaththe end of a lever cound-vibrations, tho combination, with tho
dkr?b»-agm
and point, of o cylindcr hoving o
restiug upon them and conncctcd to such diophragm, tbo lover aud diapbragm being moved holical groovo and mcons for ro vol ving tho
by tho friction between the point being greut- cylindcr and commuu i rating an end movcmcut
cst, or the thickness of the iuk boing greater concopending to tbo iudination of the hdicol
wlioro tbcre is a largo quautity of ink tban groovc, oubslantinlly ns col fortli.
Bigncd by mo tbis 15th day of December,
wbere thora is a small quautity. Thus tho
origiual sound-vibrations ore reprodueed upon A. D. 1877.
the sccond diapbragm.
I claim as my iuvontion—
1. Tbo metbod berein specified of reproducing tho human voice or other counds by caus
THOa A. EDISON.
iug the sound-vibrations to bo recordcd, subWitnccaca:
stautially as specified, oud obteining motiou
Geo.T. Pincknky,
from -tbat record, oubstantially es set lorth, for
CuAa. 1L Sujtu.
tho rcproduction of tho sound-vibrations.

Het eerste octrooischrift van Edisons fonograaf, ingediend op 24 december 1877
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Edison'i Improvcmcnts in Recording and Reproducing Sound».

5

A.D. 1878, uth Apdil. N° 1644.
Recording and Reproducing Sounds.

10

LETTERS PATENT to Thomas Alvn Edison, of Monlo Park, in tbe State of New
Jersey, United States of America, for the Invention of “ Lmtrovemcnts IX

Meaxs for Rkcordixg Sounds,

and ix

Reproducing sucn Sounds

from

Record."
Sealed the Gth August 1878, and dated the 24th April 1878.
kuch

PROVISION AL SPECIFICATTON lefl by tbe said Thomas Alva Edison, at tho
Office of the Commissioners of Patents on the 24th April 1878.
Thomas Alva Edlson, of Monlo Park, in tlie State of Now Jersey, United
States of America. " Improvem^nts in Means for Recording Sounds, and in
f Reproducing sucn Sounbs from such Record.”
My present improvements are for more fully dcvcloping and perfecting the dovice
heretefore invented by me, and known as the ” phonograph.”
By extensive experiment and research I havo been euubled to obtain very perfect
articulation and te produce a recc-rd in a convenient fonn for preservation.
10
The sound vibrations nrr made te movo n point that by prcference is n diamond
or other very hard suhstnncc nnd of n peculiar shnpa ’J’bo sound vibrations in
the atmesphere act upon a diajiliragm or other body capable of motion, and the
samo moves the indenting point, and acts ns a phonograph. The indented material
-m properly drsignated n phonogram, nnd it is prcfcrably metallic. Sometimes tin15 foil is used upon a grooved surface; sometimes a thin alioet or leaf of metal is
placeJ upon a piecc of paper having a -jurihcc of parafin or similar material
Sometimes tbc metallic surfaco is coppcr, and where a matrix bas been made of
steel or iron by elcctrotypc dqiosit, er olherwisc. upon the phonogram it may bc
hardened nnd esed for impresMDg u sheet or roller of meinJ, and thereby the original
20 phonogram can bc rcprndmv.1 indefinitdy ia metal that m»y bo hardened und used
lór any reasouable l-.ngth of time to utter tho scnteucc, or words, or sounds
phonetically.

Edison’» Improvcmcnts in Recording and Reproducing Sounds.
Tho instrument or portion of tho instrument that rcproduccs tho sound from tho
phonogram I tenn a " phoneL”
In order to facilitate production, use, and preservation of tho phonogram» I
employ a ring or margin of thick paper or jiasteboard, causctl to adhere to tho
foil or sheet by resinous substanco ; this is used as a gaugo in placing tho sheet in 5
tbe instrument or replacing the samo in tho phoneL I find that a disc rcvolvcd by
gearing, and a weight or spring, nnd the movement regulatcd by a fan or govornor,
is a convenient device for presenting tho surfaco to be indented to tho phonograph,
and tbe phonograph is on an arm that swings towards and from the centre of the
10
disc, and is guided by groeves or other convenient mechanism.
The phonct device takes tbe placo of the phonograph device when the sounds are
te be reproduced.
When tbe sheet of material is wrapped around a eylinder its cdges ore passed
down into aslit nnd held finnly. Eithcr the eylinder may be moved endwiso by a
■crew, or tbc phonograph or phonct doviccs be moved along tho eylinder, and where 15
the same sound is te be reproduced periodically, n» calling out tbe hours of the day
in a clock, or reproducing the sounds of animals in teys, the phonct is to be brought
to the place of beginning auteinatically.
The phonographic devices employed by me aru prefcrnbly a diaphragm of metal,
■gainst wbich tbc sound vibrntions act, Section» of rubber tube applied to the 20
surface act as dampers to prevent folso vibrations ; pieces of feit or similor yielding
material may bc used for the samo purpose, and a small delicate hoop of spring
metal between the diaphragm and the indenting point rendera the phonogram more
perfect than it would be if the diaphragm acted upon the point direct. A similor
effect is produced by a disc upon the arm that carries the poinL sajd disc being so 25
close te the diaphragm that the atinospbero will produce tbe vibrations.
It, is oflen adrontageous to uso a case between the mouth of tho speaker and the
diaphragm te gather or hold the sound, and in somo instances the head of the
speaker should be inserted into this case, up through d hole in the bottom. The
mouth-piece is sometimes slotted or perforated, and bas irregulor edges to re-inforee 30
tho hissing sounds, and sometimes o membrane of rubber or gutta pereba is fitted
te the tceth, and forms a bog between the lips and tho diaphragm.
Tbe disc upon the arm that carries the point as aforesaid may be acted upon by
a magnet, and tho current tlirough a helix from a diaphragm, or the motion of the
arm and points may serve te set up a secondary current through such helix in con- 35
■equcncc of the motion given by the phonogram to the poinL The arm carrying
the point in this lattcr case should be magnotised.
The phonogram may be produced by the direct action of. air concentrated to the
ppot by a fannel terminoting with a small hole, tbe end of the funnel being almost
in contact with the moving surface te be indented.
When the foil is perforated instead of indented it can be rolled up in tho form ofa
hora or eylinder, and revolved, and the articulation rcsalt from nir blown from the
end of a small tube passing through the perforations os they are presented in
sucocssion.
Leverage is sometimes employed between the diaphragm and the phonogram, 45
eitber te lessen or increase the motion of the phonographic action in recording, or of
the pbonetic action in speaking, and for recording quartette, trio, and other
charactcrs of singing, two, three, four, or more phonographic dcviccs are employed
upon one eylinder or plate, and the sounds will bc reproduced by corresponding
pnonets; or whero singing is convcycd through tubes to one dinphragm tbe phono- 50
graphic record will bo tbc combincd tones, and the rcproduction by tbo phonet will
Do complete and correcL
I find that an arm nt right onglcs te a diaphragm, with a point rusting upon the
phonogram, will rcproducc the tonos by the weight and levorago of the arm moving
tho diaphragm.
The phonogram may be in tho form of a disc, a sheet, an ondless belt, a eylinder,
a roller, or a belt, or strip, nud tho marks are te bo either in straight lines, spiral,
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zig-20-". or >n °ny other convcnient form, so long as tl»« apparatus is ndnptcd to
bnnging tho samc iuto contact with the phonct or speaking part of the apparatus,
and the reprodnetion of the phonogram from a matrix or copy in relicf of an originnl
phonogi-am may be made upon a bolt, roller, eylinder, platc, or other convcnient
surface.
For amusement and instrnction this phonograph is cnpable of extended use. For
instanco, a revolving cylihdor containing phonogram» of the letters of the alphabct
and phonet kcys, with coircsponding letters on thciu, can bc used in teaching tho
alphabet; and phonogram sentences, speeches, and other matters can bc sjieken by
the phonot and rcpcated by the learncr without the oyesight being callod into use.
For amusement or inslruction tho phonogram can be of a dog’s bark, a rooster’»
crow, a biid’s song, n horso’s ncigh, n lion’s roar, and tho like, and tho phonogram
eau be used in a toy nnimal with a single phonct for the rcproduction of the origioal
sound.
This phonograph or speaking mnebine applicd to a mask produce» a seniblanco of
vitality if tbc phonogram is mado to opcralc upon movcablo lips by lovers, and in
the production of sucn a phonogram a poi tion of the surface is to bc indented by
delicate levers and points, rcceiving motion from the lipsduring articulation ; thereby
n correct rcproduction of the motion of the lips is obtained.
In conncction with tho phonct it is important to avoid tho sound that usually
rcsults from the rubbing action of the phonogram upon tho poinL I ain cnablcd to
prevent this by an clcclric nction between tho point and the phonogram. In this
case the phonogram should bc of iron, and the point of steel and the parts magnetised
so as to slightly repel each other; the poiut will follow the undulalions nnd rcproduce
tho sounds by the phoneL
It is important that the (wint used fti tfiq’phonct corrcspond in slinpe to that of
tho phonograph, but slightly smaller, so as to follow the boltom of the depressions
without contact u|ion the sides.

Tho material upon which the record is made may be of metal foil, such as tin,
25 iron, copper, lead, zinc, cadmium, or a foil mado of composition of metal».
Paper or other material» may be used, the samo being coated with parafine or
other hydrocarbons, waxes, gums, or lacs, and tbe sheet so prepared may itself be
indented, or tho mntcrial, say pajier, may be mode to pass through a bath of hot
parafine and thenco between scrapors. Thin nictal foil is now placcd on the
30 material, and the sheet passed through rollers, wbich give it a beautiful smooth
surfaco. Tbe indentation can now be made in the foil, and the parafine or similar
material, and the indenting point, does nol become clogged with tbo parafine in
consequence of tbo intervening foil.
If the copper foil, or tin foil with copper surface is used, and a matrix of iron or
35 steel made by electrotypo deposit or otnerwise upon tbe phonogram, such matrix
may bo hardened nnd used for iinpressing a sheet or roller of metal as hereafter
mentioned; thereby tho original phonogram can be reproduced indofinitely in
metal that may bo hardened and used for any reosonable length of time to utter
the sentcnco or words or sounds phonetically.

5
Fig. 24 shows tho diaphragm vibrated by electro-magnetism; in this case tho
diaphragm is to be of iron, and the power of the elcctro-magnet will bo varied by n
rise and fall of olectrio current passing through tho helix of tho electro-magnet; this
rise and fall of electric tension is to bo produced by tho action of sound upon a
diaphragm and conueclions in an electric circuit.
Fig. 25 shows the method of vibrating tho indenting spring and point by the
direct action of an olectro-magnet without tho use of a diaphragm, the eloctrio
tension in tbe helix being varied by sound vibrations upon a diaghragin.
Fig. 26 shows tbo spring arm e1 conuected to ono end of a permanent magnet so
as te highly magnetizo the reproducing point; tho foil should be of iron. Whon
the point passes an indentation there will bo less attroction than wbon passing no
indentation ; this will give good articulation free from tho scraping uoise of the
point on the foil, for in this case it does not touch the foil, but is worked by
magnetic attraction.
Fig. 27 represents two instrument» in conncction with the eylinder q-, in thiscaso
tho phonet end the phonograph are separate. Tho phonograph records in the usual
roanner, but the phonct hos its diaphragm set in motion by the riso and fall of tho
lover e*. This reduces tho scraping noise of tho foil and acts by levemge, and a
sliglit tension te move the diaphragm as tho phonogram is moved boneath tho
point a
Fig. 28 shows an arrangement whereby four persons may speak simultaneously
and havo records made in separate parallel lines upon ono eylinder, nnd the phonogratn will roproduce the sounds the samo ns though it contained tho record of but
ono voice.
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Clocks inay be provided with phonogram cylindera or wbeels to call off the Loura,
to give alanns, ix.
The phonogram inay be upon a strip, sheet, belt, or roller, and it can be of o
dog’s bark, a rooster’s crow, a bird’s song, a borse’s neigb, and these can be used ia
toy animols with a siinplo phonct for reproducing tho sound.
15
In copying pbonognms, or making duplicaten, an original phonogram may
rcceive a deposit of coppcr or iron in a plating bnth ; and, if of iron, may be car
bon ized to convcrt it into steel and hardened, and tbcn tho saine should be backod
up with typo inctal, and used for iinpressing strips or piccos of metal
A bed of gutta percha, or similar material, may bo used to sustain the sheet
£0 metal wbilo being pressed. Numerous copies of tbo original phonogram can thus be
reproduced.
A piaster cast can be used for producing o copy by pressure.
The goveruor to regulato tbe speed of the instrument may be made of a pen
dulum weight 61, see Fig. 64, hung at tho lower end of a rod that is provided
25 with a univcrsal joint at 62, and tho upper end of tho rod is movod around by a
crank 63 that is rcvolvcd by tbe train of gearing. As the speed increases tho
weight will dcscribe a circlo of lurgor diameter, and thereby inorcase the
resistsneo.
The univoreal joint may be displnced by a spring wire, Fig. 65, that allowa of
30 the movemenL
A magnet 64 upon the crank arm 63, Fig. 66, may be tised te revolve the pendulum by attracting an armaturu at tho upper end of tbo pendulum rod, and
thereby avoid the friction rcsulting from the contact of the surfaces of tho pendulum
10

rod with the crank.

Voor de fijnproevers wat passages uit Edisons verbazingwekkende Britse octrooischrift van 24 april 1878
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derheden vrijwel alle denkbare variaties,
verbeteringen en werkwijzen - met uitzon
dering van stereo tot op de huidige dag
toe! - beschrijft, zoals onverslijtbare dia
mantnaalden; banden, ‘tapes’, van ver
schillende soorten; ronde schijven, dus
grammofoonplaten, in plaatsvan cilinders;
andere opnamematerialen dan bladmetaal zoals paraffine, was - tot na de Twee
de Wereldoorlog het gebruikelijke mate
riaal - rubber en lak, heden ten dage hét
opnamemateriaal; het gebruik van met ge
luid gemoduleerde, zeer sterke en smalle
luchtstromen voor de opname, en ver
sterkte weergave eveneens door middel
van sterke luchtstromen; methoden om
langs elektrolytische weg de opnamen
met een hard metaal te bedekken, zodat
matrijzen ontstaan waarmee in grote getale
duplicaten van de opnamen kunnen wor
den geperst; uitklapbare gietvormen voor
het verkrijgen van duplicaten; elektromag
netische opname en weergave, dus met
een pick-up'; en ook de mogelijkheid tot
een zuiver magnetisch geluidspoor, bij
voorbeeld op een band, dat dus bij de
weergave niet mechanisch wordt afge
tast en daardoor minder aan slijtage on
derhevig is; ja, zelfs twee, drie of meer
gescheiden
geluidsporen,
waarmee
stereofonische opname en weergave mo
gelijk zou zijn al heeft Edison daar zelf
niet naar gestreefd. Als men de meer dan
zeshonderd regels van dit Britse octrooi
schrift leest, staat men versteld over
Edisons vindingrijkheid en krijgt men de
indruk dat hij letterlijk aan alles heeft ge
dacht. Maar zijn ‘denken’ betekende nog
geen ‘doen’, zoals we op volgende blad
zijden zullen merken, althans, voorlopig
niet.

Nieuwsgierig gemaakt door de enthou
siaste krantenberichten over ‘het grootste
wonder van de negentiende eeuw’ kwamen
steeds meer mensen naar Menlo Park om
het wonder met eigen ogen te zien én
met eigen oren te horen. Van verre kwa
men ze, te voet, per boerenkar, per rijtuig
en per trein - de Pennsylvania Railroad
organiseerde zelfs speciale excursies ja, na enige tijd arriveerden zowaar in
New York met transatlantische stoom-

schepen Europeanen wier eerste vraag
op Amerikaanse bodem was hoe ze zo
snel mogelijk in Menlo Park konden ko
men. De eerste aanblik van Menlo Park
viel al die pelgrims dan wel erg tegen, want
er was geen sprake van enig park en het
handjevol huizen en het boerenschuur
achtige bouwsel, dat het laboratorium
herbergde, waren weinig indrukwekkend,
maar wat ze binnen zagen, maakte alles
goed.

Briefkaart van Edison aan stationschef Mackenzie, wiens zoontje hij ooit het leven had gered en
die hem uit dankbaarheid telegraferen had geleerd, hetgeen in sterke mate Edisons carrière had
bepaald. In deze briefkaart meldt Edison dat de fonograaf, een week tevoren gereedgekomen, een
volmaakt sukses is en biedt hij Mackenzie aan de export daarvan naar alle landen in handen te
nemen.

F I C.49.
F I G.4fl

F I G. 60
F I G. 6 I.

F I G.62

FIC.64.

F I G. 53

FIG.54.

F I C.52.
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FIG.55.

Enkele illustraties uit Edisons Britse octrooischrift, waaronder de toepassing van perslucht om tot versterkte weergave te komen en een open
klapbare gietvorm voor het maken van copieën van cylinders
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NEW JERSEY.-PROFESSOR EDISON EXHIBITING THE PIKJNOGRAPII TO VISITORS. Af HIS LABORATORY. MEMO PARK

.'isr

SCIENTIF1C INTELLIGENCE.
Edisos's Phoao<raph.— Mr. Thomas A. Edison, lbo
celebrsled electricisD, bas lovented a ulklog pbonognpb, wblch spaak» witb greal clrarness and loud
eoougb to be andlble al a d lala nee of 175 fecl. The
speech Is alao recorded by diagram» os a revolrlng dl»k,
so that tl can be stored op and read al leliure. Tbs
lostromeot is stilt In lts lolaocy, bol blds fair to becoms
a rlval of the telepbooe, panlcularly as 11 is salfrecordlng.

THE LATEST SCIENTIFIC WONDER.

Edison's Speaking Phonograph.

VJR a year or more the sclentific world bas been
1 excited from time to time by tbe discoveries of
lomas A. Edison, wbo bas made electriclty a
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special stndy. One of his flrst iuventlons was t'
automatic telegraph. which was received as quite'
a marvel. This he followed in turn with the quadruplex and aextupiex System of telcgraphy, the
carbon telephone, the stock indicator, tho electric
pen, the airsphone, and lastly and more wonderlul
tbnn all the others, tho spesking phonograph.
Althougb his discoveries embrace a far greater
range of applicatlons and Instruments, these are the
ones with which the public are best acquainted.
Mr. Edison's workshop la locatcd at Menlo Park,
on the line of the New York and Philadeiphia Huilyoad, in New Jersey.
Jcrscj Tbc building is a long wooden
structure, facing
dng to
U the easL A dozen telegraphwirea are led into it by sentry-like poles connecimg
with the maln line alongtbe railroad. The front dooi s
open directly into the office. The second i-tory is
one room, in which Mr. Edison carrics on his experiment». It is an immense laboratory, fllled with
electrical Instruments. A thousand jars of Chemi
cals are ranged agaiust the wal is. An open rock,
fllled with Jars of vitriol, stands in the middlo ot
the room. The western end of the apartment is
occupied by telepliones and otber Instruments, and
there is s smnll organ in the southweslern corner.
It was bere that onr artiat caugbt Mr. Edison in
the act of completing bis Jmprovements on the
it wonder,
wondei the apeaking phonograph. This is
latest
inBtrumet. that will record and reproduce any
an instrument
sound* pronounced
i
worde or sounds
or made witbln the
proper dlsUnce of the mouthpiece ot the appsra-

tus. This apparatus is exceedingly simplc. It consists of a eylinder four inches In diameter and ten
inches long upon a shaft. A spiral groove, like the
thread of a screw, is cut in the anrlace of the
eylinder froni end to end, and the Mine kind of n
ecrew is cut in the shaft carrying it. Over tbi*
eylinder is sccured r. sheet ot paper or tinfoil.
Immediately oppositc the eylinder, on an uprighi
arm (4), is a speaking tube, oue end of which i<
closed by a dinplirugin (I). In the centre ot the
diapbragm is a email point (2) like that of a pin,
arranged ao a-< to be exaclly oppusite the grooves
upon the eylinder. Wlien the eylinder isiset
set in motton
it rotates, and at the santé urne moves■ end'
endwise,
Mr. Edison explains very clcarly the incthod of
manipulating t h o phonograph.
“ 'I bis mouthpiece is aimpiy an
artifleial diaphragin. Turn it over
and you see this tbin disk of mctul
ut the bottoni. Whenever you
speek in the mouthpiece the vibrations of your voice Jar this disk (3),
which, as you sec, nas in ft* ccn«re
a fine steel point. Now for the
other part of tho machine. Hcre
is a brass eylinder, grooved sontcthiog like the spiral part ot a
screw, only much floer. 1 wrap a
sheet of tinfoil around the eylinder.
and shove the mouthpleco up to it
so that the tiny steel point touches
g|

.“.U.

back it camc as clear as n flfe, and in perfect time.
He rang a smail bell in tho funnel. The vibratioos
wero recorded, and, on resling tho eylinder, the
tiutinnabulatory sounds poured out soft and
rncllow. Mr. Edison coughed, sncczed and laughed
st tho mouthpiece. and the matrix rcturned tho
noises as true as a die.
Mr. Edison says the r..i
macliinery is designed for
pr.ictical usc by business men and lawyers, etc.
Hc is now making
iking a nenew machine which will havo
a plato sufficlently
v.v..tly larj,
largo to receive 500 spoken
words. Thus1 a
• man
man may
may dlctate
dlctate half a dozen letters
before leaving his office,
“ , and
and h
his clerks may write
thern out in his absence. II
" hc
‘ xhould wlsh to aay
more, he can remove thiie first plate and pnt in a

m

Op de begane grond van het heiligdom
zagen de bezoekers niet veel meer dan
een massa boeken, blauwdrukken en
technische ontwerpen, maar als ze de
trap opstommelden, vertoonden zich voor
hun verbaasde blikken honderden fles
sen en potten met chemicaliën, batterijen,
gereedschap, laboratoriumglaswerk, na
tuurkundige toestellen, kleine machines
en talloze elektrische apparaten. Daar
tussen prijkten Edisons uitvindingen van
de laatste jaren zoals zijn elektrische pen,
zijn vernuftige copieermachine, zijn aërophone - een soort megafoon met aan de
zendzijde versterking van de menselijke
stem met samengeperste lucht en met aan
de ontvangzijde reusachtige hoorns met
rubber slangen voor aansluiting op de
oren, waarmee op zee over drie kilometer
afstand gesprekken mogelijk waren - nog
weer verbeterde koersaanwijzers, duplexen multiplextelegrafen en een menigte
microfoons en telefoons. Boven hun hoofd
konden de bezoekers zich vergapen aan
de wirwar van draden, die vele van die
apparaten met elkaar verbonden. Tussen
dit alles zwierven technische handboeken,
aantekenboeken en papieren met losse
aantekeningen en schetsen. Als iemand
vroeg of dit alles niet strikt privé of zelfs
geheim was, werd er geantwoord: ‘O nee,
hier is niets privé of geheim; ieder heeft
hier de vrijheid alles te bekijken waar hij
zin in heeft en de baas vertelt hem dan
wel de rest.’
Tenslotte kwamen al die bezoekers dan
bij de baas zelf, bij de ‘professor’, zoals
velen Edison noemden, die daar verras
send jong en vrolijk met z’n ‘baby’ - zo
noemde hijzelf zijn fonograaf - achter een
vurenhouten tafel zat, zich door iedereen
liet bekijken en voor iedereen een vriende
lijk woord had. Hij had er een kinderlijk ge
noegen in al die belangstellenden zijn uit
vinding te demonstreren en onvermoei
baar reciteerde hij bakerrijmpjes, zong hij
liedjes, schaterlachte, hoestte en floot hij
in het kleine machientje en genoot hij
van de verbazing op ieders gezicht als hij
de opname afdraaide. Daarna legde hij
duidelijk en voor iedereen begrijpelijk uit
hoe de fonograaf werkte en antwoordde
hij geduldig op alle vragen. Heel beschei
den en heel ongedwongen.
Juist omdat hij zo prettig en gewoon deed,
viel hij bij iedereen in de smaak, ook bij de
journalisten, die ‘goede kopij' in hem
zagen, vooral als ze hem aantroffen met
verwarde haren en onder roet- en olievlek
ken, wat nogal eens voorkwam. Omdat hij
niet deftig of superieur deed, tegen gewone
mensen even voorkomend was als tegen
de rijken en zo’n ouderwetse gemoede
lijkheid over zich had, beantwoordde hij
geheel aan het democratisch ideaal van
veel Amerikanen in die tijd. Dat deze man
nauwelijks op school was geweest, laat
staan een universiteit had bezocht, dat
hij geheel door zelfstudie, op eigen kracht
en zonder kruiwagens de grootste uit
vinder van het land was geworden en in
zijn jonge leven al zoveel had gepresteerd,
dit alles maakte hem al spoedig tot
Amerika’s nationale held.
In die kwaliteit werd hij uitgenodigd om
op 18 april 1878 in het Smithsonian Institute te Washington zijn fonograaf te
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De 'statiefoto' van Edison met zijn fonograaf, op 18 april 1878 te Washington genomen in de studio
van de beroemde fotograaf Mathew Brady

demonstreren voor regeringspersonen
en voor de National Academy of Sciences,
voor welke gelegenheid Edison zich in
een splinternieuw ruitjespak had gesto
ken. Hier zou Edison voor het eerst met
een college van zeer geleerde heren,
echte mannen van de wetenschap, wor
den geconfronteerd en daarover voelde
hij zich weinig op zijn gemak. Zijn fono
graaf deed het woord en sprak: ‘The
speaking phonograph has the honor of
presenting itself before the American
Academy of Sciences’. Dit werd gevolgd
door opname en weergave van het ge
bruikelijke repertoire van voordrach
ten, liedjes, hoesten en fluiten. Daarna
getuigde prof. G.F. Barker van de uitzon
derlijke kwaliteiten van Edisons koolmicrofoon en inductieklos, waarmee korte
tijd tevoren over de recordafstand van
meer dan 200 kilometer was getelefo
neerd. Zodra prof. Barker uitgesproken
was, barstte een daverend applaus los en
werd Edison verzekerd dat in dat eerbied
waardige gebouw, het Smithsonian Institute, nog nooit iemand zo enthousiast
was toegejuicht.
Nog diezelfde dag werd in de studio van
de beroemde fotograaf van de Ameri
kaanse burgeroorlog, Mathew Brady,
door een neef daarvan een officiële foto

van de 31-jarige uitvinder gemaakt, gaf
Edison een serie demonstraties voor een
illuster gezelschap van senatoren en
andere beroemdheden en tegen elf uur
in de avond kwam een bode van het Witte
Huis met de boodschap: ‘President Hayes
zou het als een eer beschouwen indien
Mr. Edison onmiddellijk naar zijn verblijf
zou willen komen.'
Tegen middernacht verscheen Edison met
z’n ‘baby’ onder zijn arm in het Witte Huis,
waar hij allerhartelijkst door de president
van de Verenigde Staten werd verwel
komd. President Hayes raakte zozeer in
geestdrift toen hij de fonograaf hoorde
spreken, dat hij zich tegen half een naar
de vertrekken van zijn vrouw haastte, haar
wekte en er op aandrong dat ze opstond,
zich kleedde en naar beneden kwam om
het wonder te aanschouwen. Mrs. Hayes
wekte op haar beurt de andere dames die
bij haar te gast waren en gezamenlijk be
gaven zij zich naar beneden. Het werd
voor Edison een nacht om nooit te verge
ten en pas om half vier verliet hij het Witte
Huis. Welk een eer voor deze vroegere
krantenjongen, die nog geen tien jaar te
voren berooidnaar New York was gekomen
en nu door de hoogsten in den lande met
lof werd overladen!
Kort tevoren had het bekende weekblad
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Harper’s Weekly over de fonograaf o.m.
het volgende geschreven: ‘De telefoon,
die een tijd geleden zo’n sensatie ver
wekte door zijn mogelijkheid per tele
graaflijn de menselijke stem over te bren
gen, is nu overschaduwd door een nieuw
wonder dat fonograaf wordt genoemd.
Dit kleine instrument legt de menselijke
stem vast en herhaalt als een trouweloze
vertrouweling - wanneer men maar wil ieder geheim dat er aan is toevertrouwd.
Het kan praten, zingen, fluiten, hoesten,
niezen en elke andere acoustische pres
tatie leveren. Met charmante onpartijdig
heid kan het zich zowel uitdrukken in de
gewijde gezangen van een lyrische godin
als in het ontstellend bargoens van een
straatschooiertje.’
‘Enige dagen geleden bezocht een ver

slaggever voor Harper’s de fonograaf om,
voorzover dat voor een niet-wetenschappelijk mens mogelijk is, te weten te komen
wat de bijzondere kenmerken van het
wonderbaarlijke kleine instrument zijn.
Wat nu deze verslaggever, die een in
gewikkelde samenstelling van gewichten,
wieltjes, riemschijven, tandraderen en
hefbomen had verwacht, het meest heeft
getroffen dat is de verbluffende eenvoud
van dit instrument.’
Nog een ander fragment uit dit artikel:
‘Als we deze merkwaardige machine ver
gelijken met het ras, welks meest karak
teristieke eigenschap het heeft gestolen is de mens niet het enige dier dat spreekt?dan is het niet ongepast te stellen dat de
fonograaf voor vele vermoeiende, praat
zieke individuen een voorbeeld ter navol

ging kan zijn. Want de fonograaf spreekt
nooit als er niet eerst tegen hem is ge
sproken. Hij brengt geen oorspronkelijke
ideeën naar voren en kan daardoor het
publiek nooit vervelen met onrijpe fanta
sieën of grove speculaties, zoals heel wat
ambitieuze, maar onervaren schrijvers
wel doen.”
Ondanks alle lof en publiciteit waren er
toch nog mensen, die geloofden dat
Edison een oplichter was en dat zijn fono
graaf op buikspreken berustte. Daartoe
behoorde bisschop John Vincent, die zich
er op beroemde dat hij sneller dan wie ook
alle namen van de profeten uit de bijbel
kon opnoemen. Zelfs de knapste buikspre
ker zou hem dat niet kunnen nadoen en
daarom vond hij zichzelf de aangewezen
persoon om die oplichter Edison te ont-
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maskeren. Samen met de gezaghebben
de pedagoog en filantroop Lewis Miller
als getuige reisde hij naar Menlo Park,
daar ratelde hij in adembenemend tempo
al die moeilijke bijbelse namen op en wat
de knapste buikspreker hem niet zou
kunnen nadoen, kon die kleine fonograaf
natuurlijk met gemak! Deze vermakelijke
krachtmeting had voor Edison verstrek
kende gevolgen, want daardoor raakte
Edison bevriend met Lewis Miller en nadat
in 1884 zijn vrouw Mary was gestorven,
hertrouwde hij met Millers briljante
dochter Mina.
Welke toepassingsmogelijkheden
zag
Edison zelf in zijn fonograaf? In de North
American Rev/ew formuleerde hij die als
volgt:
1. Het schrijven van brieven en alle soor-

ten dictaten zonder de hulp van een steno
graaf;
2. Fonografische boeken, die zullen spre
ken tot blinde mensen zonder enige in
spanning hunnerzijds;
3. Het onderricht in welbespraaktheid;
4. De weergave van muziek;
5. Het familie-gedenkboek, een archief
van gezegden, herinneringen enz. van
leden van de familie met hun eigen stem-

men, en van de laatste woorden van ster
venden;
6. Speeldozen en speelgoed met muziek;
7. Klokken die in gearticuleerde taal de
tijd aankondigen voor het naar huis gaan,
voor maaltijden enz.;
8. Het leren en onderhouden van talen
door nauwkeurige weergave van de juiste
uitspraak;
9. Opvoedkundige doeleinden, zoals het
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It Talks. It Whispers. It Sings. It Laughs. It Cries.
it Records and
It Coughs.
It Whistles.
Reproduces at Pleasure all
Musical Sounds.
The flrat recorded attcmpt to make a Talking Machine waa 2600 yeara ago
though diligent eAorta have been making ever sinoe, it remained for Prof
THOMAS ALVA EDISON, of Menlo Park, New Jersey, to flnally aolve the prob
lem. and place within the reaoh of every one a machine that not only talka, but will
record aounda of all kinds, and RBPRODUCE THEM IN8TANTLY. wltl*
riDELITY and DI8TINCTNE88
The adaptation of thia wonderful invention to the practical uaea of commerce
not having, as yet. been oompleted. in all its mochauioal details, this oompany is
now prepared to offer to the public only that design or form of apparatus whlob
tins been found best adapted to lts exhibition as a novelty
THE
PARLOR SPEAKING PHONOGRAPH" is intended for use in the
psrlor or drawing room, and will hold ISO to 200 worde. The oylinder is so
arranged that the fotl can be taken off and replaoed at any future time, thereby
reproduoing the same sounds that have been imprinted upon ft. Xt speakc loud
enough to be heard in any ordinary room. We have a Limited number now ready
whloh we will sell for $10 cash, packed for shipment. with all needed appUanoee
ready for use

E. H. JOHNSON, Sec'y,

Kdiwn Speakim Ptajrapi Co.
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bewaren ten eerste van uiteenzettingen
door de leraar gegeven, opdat de leerlin
gen die ieder ogenblik weer kunnen raad
plegen, en ten tweede van lessen in spel
ling en anderszins voor het gemak van het
uit het hoofd leren;
10. Verbinding met de telefoon teneinde
dat apparaat als hulpmiddel te gebrui
ken bij de overbrenging van mededelin
gen van blijvende of onschatbare waarde
zonder dat die onmiddellijk vervluchtigen.
Ondanks die indrukwekkende opsomming,
die onmiskenbaar van een profetische
visie getuigt - want punt voor punt is later
bewaarheid - krijgt men toch de indruk
dat Edison in de fonograaf van 1878
nauwelijks meer dan een kostelijk stuk
speelgoed zag. In plaats van dag en nacht
aan de verbetering ervan te werken, werd
hij maar niet moe er de scharen pelgrims,
die Menlo Park bezochten, mee te amu
seren. Als een ervaren artiest floot hij er
populaire deuntjes voor en tapte hij mop
pen, hij luidde bellen, hoestte, nieste,
zong een duet met zichzelf en mengde
daar allerlei uitroepen doorheen zoals
hou je kop!’, ‘hoepel op als je niet beter
kunt zingen!’ en ‘help! politie! móórd!!’
of hij streelde het instrument, zeggende
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‘vertel me eens, lief fonograafje, hoe we ’t
er samen afbrengen’, waarop het ma
chientje hem allerlei verwensingen in ’t
Spaans, Duits of Latijn toesnauwde.
De eersten, die de fonograaf wel serieus
namen, waren de Engelsen, die van de
uitvinding kennis namen door een artikel
in The Times van 17 januari 1878. William
Preece, de hoofd-ingenieur van de Engel
se posterijen, liet toen onmiddellijk een
fonograaf construeren door A. Stroh, die
later naam maakte met zijn Stroh-viool,
waarbij de gebruikelijke klankkast was
vervangen door een membraan en een
hoorn. Die fonograaf demonstreerde
Preece op 1 februari voor de Royal Institution, binnen een maand beschikte hij
over drie fonografen en weldra pasten de
Engelsen de fonograaf toe in het weten
schappelijk onderzoek, o.m. in de hoop
daarmee de structuur van de medeklin
kers te ontraadselen. Onder Edisons
octrooirechten ontwikkelde de London
Stereoscopic Company een fonograaf,
aangedreven door een omlaagzakkend
gewicht - zoals bij een ouderwetse klok en voorzien van een automatische snelheidsregulateur zoals in Zwitserse speel
dozen wordt toegepast: windvaantjes, die

bij toenemende snelheid in toenemende
mate door de luchtweerstand worden af
geremd. Wat voor de Amerikanen weinig
meer dan een stuk speelgoed was, be
schouwde men in Europa als een nuttig
wetenschappelijk instrument. Dit verschil
tussen de twee culturen zou later ook bij
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Constructietekening van Edison voor een verbeterde fonograaf, aangedreven door een omlaagzakkend gewicht

THE TIMES, THURSDAY, JANUARY 17, 1878

THE PHOiVOGKAPH.
Not many weeks havo passed sinoe we we re startled by
the aunouncetnent that we could converac audibly with
each otber, altbougb bundreds of milee apart, by meao» of
so many mlies of wire witb a littioelectro magnct at cacb
end, yel we are ou tbe point of realuiug some oi tbe many
advantages promised by tbe tclephone. Auotber won
der is now promised us—on mveotion, purely mechanical in it» nature, by mians of which word»
■poken by the human loico can be, so to sprak, atored up
and reprodui -d at will over and over again, hundreds, it
*
may be thouiand», of times. What will be tbougbt of ■
piece of mechunism by mcuns of wbicb a message of any
lengtb can be »|>oken on to a plat, of metal, tbat platc sent
by post to any part of the world and the u>e»'.ago alsoIntely re-spoken m tho vcry voice of tbe ac-nder purely by
mechanica! agcncy ! AVbat, too, sball be aaid of a mcre
machine by means of which the old fsmiliar voioe cf one
«bo is no longrr with us on carth can be heard speaking
to us in tho very tones aud measure to which our ears
”erv once accus omcd !
'ibebigldy ingenious apparatus by which this wonder
>■ effected is tbe invention of Mr. Thomas A. Edison,
of Monlowe-park, New Jersey, U.S.A., the elcctrical
adviser to tho Western Union Tekgraph Compcny.
Mr. Edison is well known in tho States, and scarccly
ksa so iu England, for several valuable practical applicutions of electrical ecienee, amoug Mr. Edison’s otber lu'entions being an cxceedingly well-arranged telephune.
ïo tho present invention Mr. Edison ba-given tbe name
of tjj0 Pbooograph, and it dep. nds for lts action upon
tertain well-known laws in acomtics.
Tbc I’hoDOgraph is composed of three parts mainly—
‘Utncly, “ recciving, a recording, and a transmitting appar*tus. The rveeiving apparatus consists of a curvcd tube.
»ne end of which is fitted with a mouthpieou for tbe con’enience of sperking into it. The otber end is about
_,e- a disc or dia‘•o inches in uiameter, and is closed in with
thmgm of escecdingly thin metal, capablo of being
‘ortut sligbtly ontwards or vibratod upon gentle pres*Uro being applied to it from within the tubo. To tho
'"ntre of this diaphragm—which forms a right angle witb
‘*io horizon—is fizod ■a small blunt stoel pin, which, of
v jbratory motion of ihe diaphragrn.
'«urae, partakes of tho ’
inrried ou
ou a
a table
tablo and
and is
fitted with a
’hia arrangement is carned
is fitted

3

of
°‘ tbe
tbe»
'oice
W« U’°
a
Verbally
8nch i» tbcatparatu». an.
. trermseato bo one of tbe
imprint
impriuted upon a strip of metal. tound bas, iu fact, heenmo»t remarkable ofthe recent marvols «tscienco.
The
c°3'«rt*d into vis.Ue form, and we have now to tranrlate mvcbme
I,lieve dc*.ril-ed i» tbe first Mr. Edison ha» made,
tbat mi saige by recooveiting it into sound.
c are about, buthoisuuw
•» ■.ouslrui.tiog one to bc «et in rnotien by clockio c'f»'t. to be»r our own ' oice .pcaking from a machine work,tbe cylinder b. ing IC inches long. In the present machine,
tk.se
tbe vnriU
worde which
which hnv*
have iuBt
just full^n
f allen from
from our
our lips. To rlr»
do this
this for recordiug a long message, os »oon as one strip of tbe tin
wu require tbe th.rd port ion of Mr. Edison’» apparatus— foil is filled, it is rvuioved and roplaced by otbers until tbe
the trsnsmitter.
commumcation bis boen ccmple'.ed. In using tho machine
Tb.» cousist» cf what mar le cal led a conical metal f<>r the purpoee of correspondeuco the metal strips are rvdrum, ba> itg its largrr end open, tLe smaller ind, which is ICOved from the cylinder end sent to the person with wborn
’
V
(
aLout 2m. iu *diauuter,
Lcing evieted with paper, wL:ch
speaker desires to corrvspoad, end who must possets e
ia stretebed taut as istbeparchmvntof a drum-Leo.1. Justin raac)
:hinc simdar to tbat used by tbe Benden The person
front of tbia pajucr diaphragm is a ligbt, dat st<-el spring.
ree. hing the strips placcs thera in turu on tho cylinder of
Leid in a vertical poaltiun aud termluating in a blunt steel bis app;
paratas, upplics tho transuiittor, rwd puts tbe
i,u*ut Pr°Ject,Do from it, and correspouuiug with that <-n cylinderr iu inotion, when hc heors hls friend’s roice speaktle uiapbragm of tbe rveeiver. Tbe spring ia counecteil ing to hitu from tb» indencol mctal And hc can rvpeat the
with tbe paper diaphragm of tbe trunsmittor by means of
contents of tho missive as often os hc pleascs until hc has
works iu a screwed hearing. This end terminatcs in a
a silkcn tbread, which is placed jast su£cieotly in temioa
woru tbc metal tbrough. Tho sender can make an inhaudle, and as tbis is turued rcund tbe cylinder is not
to cause the outcr face of the disphragm to assume a
only rewlvcd, but by meuns of tbc screwed spin die is
definite number of copiea of bis communication by taking a
sligbtly convex form. This apparatus ia pis eed on the
piaster of Paris cast of the orginal strip and rubbing o ff
caused to travel i.s whole lengih in front of lbo steel point,
oppesite si Je of tbc cylinder to the re«iv»r. Haring e^t
citber backwards or furwarus.
inipr.-ssions froinit on a clean sheet of foil. It will thu*
tbc iatur apparaten back from tbe cylinder, and haring,
as we stated at the commencemeot of this
Wc now eo ibat if the pointer bo set ia the groove io by/urn-S ’he handie in a revers direction. wt tb bo socn,
tte\ó^of Uo^wh^haZ“tef7«.’elt”hcr'f«
tho cylinder at lts commenccmebt. and tho haodlc eylmdi r back to what we may Urm tbe «ro pernt, the
nlr ron
^iril talkinir
h u.
ever
or
for
a season „
only,
can bo h
heard
talking wit
with
us if
it
turned, tbe groove would bo tra.creed over the poiut transmitting apparatus is advanced toward. tbc cylinder
poii would by m.-an» of a act screw until the sUel point tests without wo so deeirc it.
trom bcgiuniug to end, or, converaely, the point
olways be prisented to the gruove. A voice speaking
insthe
absolute pressure
pressure iu
tbe first
Éret mdentation
indentation made
made by
by tbe
the pc
pont
The iuveution hts been so reccutly and so <|uickly de.
>aku
iu tbe
int
recei.er woulu produte wave, of sound which would cause of the receirer.
ccirer. W
1 now tbc bandie be turmd at the samc ' rivped into exutence by Mr. Edison tbat hc hiwself eau
nut to enter ’to greater or 'les» dep
BS jt wa, whvn the mcsaige was bóng recerded, the bardly say what its practical Tuluo is or will prove to le.
the pon
' 1 'hs into this groore,
according
to ibe degree
of intcnsi
y givin
to the
.I__._.u_a
—
---- .upreMurc
potut will follow the liuc of impr.s.ion and »iil Numerous npplications suggost tbcmselves, but beyoud
upou the diuphrugm set up ly tbc vibration» of the souud' vibrato iu p^rieds ccrr
ccrr sponding
.pending to
to tbe
tbe impres.ions
imprrt»ivu» thou-to which wo havo allud.il, it is diüicult to say with
1. Thi», of cours»', of itevlf would meun nothing . previnusly
"revinusly produced
produod on tbe foil by tbe peint
point of the
tbe re- precuioa how they would work out iu practice In cas.»
pro-uced.
lui
m
order
to
arrest
aud
pres.rve
these
»ound-pro.sur<
s,
ceiving
apparatus.
Vibration.
of
tbc
rvquuite
number
and vf deposilioos it might bo of tho higliest imporlancc to
tut in crJ
vc.eitig
Vibration»
requi.ito
a
>th being thus communicated to tbe paper diapb.ragim, havo orul evidence raecbauicully r. produced in a court
a sheet
‘lieo1 ot
ot tin-foil
‘‘“•«o'* is interposed, tho foil being inebutic aud dept
r
recoiviug
imprc.eione.
This
sheet
is
ther.
there will le produced precisely tbc same sounds tbat in of juslice. Authurs, too, may perhups bo saved the
weli
rssio: s trouble of writiug tbeir compusitious.
place»!
1 ** ’ uround tho cylindtr and its e».gee ligbtly fastened tbe fint instance! were reqnired to produce tbe impreu..'I. Thus the word» of the ipeaker
will
together by mouth-glue, formiug an endlcss band, and formed on the tin-foil.
.
Wc should add tbat we are indebud for our inforruation
held on tbe eylinuer at tbe edgee by tbe india-rubbvr be hrard iuuing from the conical dram in bis own voice, to Mr. Hei
tury Edmunds, juu., of 57, Graccchurch-strveU
a pcrevn
— i-*..
t— tule. tiuged,
.,
• v
..........
................................................................
— ....
intu tbe receiiing
recciving
riugs. _
If u
person uow
uow f--«
sp. aks
mto
however,
with
a alight metallic or mvcbauical' •tone.
wlu» has latcly raturoed from a tour of acieatidc inand ;h.
tho l_nille
lianule of the ■cylinder bo turued, it will Le If the cylinder be re vol red more slowly than when the spection iu tbe loited States and is intcresting bi>rsclf
»ceu tbat tbe vibrations
vibration» of' th<
tbe pointer will be impressed mesrsge wasbeingrecorded, tbe voioe assumes a baas tone ; »u Mr. Edison’s inventious.
upvn that portiou of tbe tin-foil,onr tbe hoUow gioovc aud it more quickly, the ——-g- •- given wtth a cbüduh treble.
reUined by it. These iuipressions will be more nr les» These varïatiocs occur according aa the ’ ibrs.tions are
deeply marked according to the modulations and inflvxions more or lees frequent.

set screw, by rmans of which it can be adjusted relatively
to the tecond part of the apparatus—the recoider. Thi» is
a bras» eylinuer, about four inches in leugth and four
.... -1.«inches in diameter, cut
witb B
a «mtinuou» V groove from
it it in effect repnscuts a
ouu and to the othor, so that
...
.
,
.
.
jarge «crew. Meosuring along this cylinder (mm ouc end
to tbe otber there ore 10 of these grooi es to tbe inch, or
about 40 in the wbole lengtb. Tbe total lengtb of this
continuous gTooic, or icrew-thrca.1, is alout 42 feet—tbat
ie to >ay, tbat would bo the lengtb of the groove if it were
stretebed out in a straight line. This cylinder is mounted
ou a horizontal axi.or stuift, carned in hearing» at cither
end, and having its circumfereutial face prcscuted to tbe
■teel point of the reoeiviug apparatus. The ehuft is p’~idcr"
longed for four iuebes or sobeyond tbe end» of the cylini
__t'
and one of the prolongstiona is cut witb a screw thread and
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Als men een cylindermachine een ‘fonograaf' en een platenmachine een ‘grammofoon' noemt, is
dit een afbeelding van de allereerste grammofoon, uitgevonden en ontworpen door Edison eind
1877. De hieronder gereproduceerde constructietekeningen ervan zijn opgenomen in Edisons
Brits octrooischrift van 24 april 1878.
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de opkomst van de grammofoonplaat
blijken: in Amerika vrijwel uitsluitend
populaire muziek, in Europa daarnaast
ook serieuze muziek.
In het Amerika van 1878 floreerde het stuk
speelgoed overigens opperbest, ook
commercieel. Op 24 april was de Edison
Speaking Phonograph Company opge
richt, die Edison $ 10.000 voor zijn octrooi
op de bladtin-fonograaf had betaald en
hem 20% van de winsten zou uitkeren.
Tot de vijf aandeelhouders daarvan be
hoorde Gerdiner Hubbard, de schoon
vader van Graham Bell en bedrijfsdirec
teur van de Bell Telephone Company,
waarmee de Edison Speaking Phonograph
Company het kantoor op 203 Broadway
in New York deelde. Deze maatschappij
was zo verstandig geen overdreven vorm
van reclame voor de fonograaf te maken.
Zeer eerlijk adverteerde men dat de won
derbaarlijke uitvinding nog niet geschikt
was voor zakelijke toepassing, maar dat
men het publiek toch niet een uitvoering
van de fonograaf wilde onthouden, die
bruikbaar was voor amusante demonstra
ties.
Er werden verscheidene honderden van
deze fonografen geconstrueerd, over het
hele land werden daarmee demonstra
ties gegeven en al gauw werd dat een
bloeiende business. Doordat een toe
gangsprijs moest worden betaald, bracht
zo’n fonograaf, die slechts tien dollar
kostte, heel wat geld in het laadje, tot
duizenden guldens per week! Dat de ge
luidskwaliteit abominabel slecht was, kon
het toegestroomde publiek weinig sche
len - het wonder uit een kleine machine
een daardoor vastgelegde stem te horen
spreken, was op zichzelf al een sensatie
om nooit te vergeten! En werd er niet be
weerd dat die fonograaf zo levensecht kon
hoesten en niezen dat dokters onder het
gehoor ervan onmiddellijk de neiging
kregen recepten te gaan schrijven?
In honderden steden en dorpen stroom
den de bezoekers in drommen toe voor
een middag of avond vol fascinerend
amusement. De mensen werden uitge
nodigd hun stem te laten vastleggen en
weergeven en dan sprak de fonograaf
Duits, Russisch, Spaans, Jiddisch of wel
ke taal men maar machtig was. De presen
tator, in New York en omgeving, soms
Edison in eigen persoon, bracht kostelijke
grapjes, redetwistte net echt met de fono
graaf, draaide opnamen van blaffende
honden, kakelende kippen en kraaiende
hanen af, vaak was een cornetspeler
geëngageerd, die ‘Yankee Doodle' speel
de, eerst gewoon, dan met de snelst
mogelijke variaties, die natuurlijk zonder
de minste hapering werden weergegeven,
eerst met normale snelheid, vervolgens te
langzaam zodat alles wel een octaaf
lager, heel plechtig en als een treurmars
klonk, en tenslotte zo snel dat de beste vir
tuoos het in de verste verte niet zou kun
nen bijhouden. Ook werden op één vel
bladtin verscheidene opnamen over el
kaar gemaakt zodat een chaotisch meng
sel van cornetmuziek, zang, gepraat en
gelach ontstond en al met al leidde dit tot
uitbundig geuite verbazing en dolle pret.
Die dolle pret duurde nog geen jaar, toen
hadden zowat alle Amerikanen, die de
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fonograaf wilden horen, hem gehoord,
waren het nieuwtje en de sensatie er af en
was de rage voorbij. De zeepbel, die
honderdduizenden in verrukking had ge
bracht, was gebarsten. Wat bleef over?
Een voor de tien doeleinden, die Edison
had opgesomd, onbruikbaar instrument,
prematuur gelanceerd. Zo’n bladtin-opname was, na enkele malen te zijn afge
speeld, versleten; de verstaanbaarheid
was zo slecht dat de weergave van het
gesproken woord nauwelijks te volgen
was als men niet bij de opname had ge
hoord wat er gezegd was. Ondanks de toe
voeging van een vliegwiel was het erg

moeilijk bij de opname en de weergave de
kruk met de juiste, constante snelheid te
draaien. Het maken van duplicaten was
niet mogelijk. En wat voor nut had de fono
graaf als dicteermachine of als leesapparaat voor blinden als de opname hoog
stens 1 a 11/2 minuut duurde?
Toch had Edison in het begin van 1878
niet alleen maar de grappenmaker en de
trotse vader van de fonograaf uitgehan
gen, hij had wel degelijk gewerkt aan de
verbetering ervan. Bovendien heeft hij
in die tijd, zoals uit onlangs aan het licht
gekomen brieven is gebleken, een platen
machine, dus een soort grammofoon -

ontwikkeld én verwezenlijkt! De bena
ming ‘grammofoon’ is van Emile Berliner,
die, zoals we in hoofdstuk V zullen erva
ren, de platenmachine tot een bruikbare
vorm heeft ontwikkeld en op den duur tot
een groot commercieel succes heeft ge
maakt, maar als we een cylindermachine
een ‘fonograaf’ en een platenmachine een
‘grammofoon’ noemen, komt Edison de
eer toe ook de ‘grammofoon' te hebben
uitgevonden! In een brief van 22 decem
ber 1877 aan Frank Foell maakte Edison
daar voor ’t eerst melding van; de hier afgebeelde schetsen zijn ontleend aan een
brief, gedateerd 11 februari 1878, van
Edison aan de geluidsdeskundige Alfred
Mayer, terwijl de tekening van deze bladtin-grammofoon in zijn geheel door dezeer
deskundige graaf du Moncel is gemaakt.
Deze authentieke afbeeldingen bewijzen
onomstotelijk dat de eerste grammofoon
niet door de overigens zo uiterst verdien
stelijke Emil Berliner, over wie we het later
uitvoerig zullen hebben, is ontwikkeld,
maar door Edison. De taperecorder, de
fonograaf én de grammofoon, alle drie
zijn het uitvindingen van Edison!
Wat bracht Edison er toe met een grammo
foon te experimenteren? Vergeleken met
de cylinder-fonograaf had deze als voor
delen dat het bevestigen van een vel blad
tin of koperfolie op een vlakke plaat veel
gemakkelijker was dan op een cylinder en
dat van zo'n vlakke schijf langs electrolytische weg matrijzen zouden kunnen
worden verkregen, waarmee duplicaten

f ~ f-U

Fragmenten uit een brief van Edison aan de geluidsdeskundige Alfred Mayer, gedateerd 11 februari 1878, waaruit de toepassing van een
veerwerkmotor en een dwarsgeleiding blijkt
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konden worden geperst - een werkwijze,
die met cylinders uiterst moeilijk zou zijn.
Wat echter een groot nadeel van zo’n
grammofoonplaat was - en altijd zou blij
ven! - dat de snelheid van de binnenste
groeven veel kleiner was dan die van de
buitenste groeven, zodat voor het registre
ren van de geluidstrillingen naar binnen
toe een steeds korter wordende groef-
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lengte beschikbaar was, waardoor de
kwaliteit van opname en weergave van
buiten naar binnen niet constant bleef,
maar geleidelijk afnam. Op de cylinder
van de fonograaf blijven de groefsnelheid en dus de geluidskwaliteit constant
en voornamelijk daarom heeft Edison tot
1910, dus meer dan dertig jaar lang, de
grammofoon genegeerden zich uitsluitend

op de fonograaf geconcentreerd. Die
eerste grammofoon van Edison anno
1878 was overigens een knap stukje werk
met zijn veerwerkmotor, voorzien van een
automatische snelheidsregelaar, afzon
derlijke snijkop en weergever, ieder met
zijn eigen arm, en een ingenieus mecha
nisme voor het verkrijgen van een spiraal
vormige groef.
Te lichtvaardig dachten velen dat de
perfectie van de fonograaf zeer nabij was.
Acteurs, zangers, staats lieden en populaire
sprekers droomden ervan dat opnamen
van hun stemmen massaal te koop waren.
Predikanten vroegen zich af of de fono
graaf hun plaats op de preekstoel zou
gaan innemen. Geïllustreerde bladen
gaven afbeeldingen van orgeldraaiers,
die hun orgel voor een fonograaf hadden
verwisseld, en van ‘happy families’, geze
ten rond de fonograaf waaruit al die
‘happiness’ voortkwam. Er waren plannen
levensgrote standbeelden van beroemd
heden met ingebouwde fonografen te laten
verrijzen, die er sprekende standbeelden
van zouden maken. Na proefnemingen
met samengeperste lucht, die ter ver
sterking van het geluid over het weergavemembraan werd geleid, had Edison voor
een grandioze 1-april-mop gezorgd door
de Scientific American van 30 maart 1878
te laten verklaren dat in de arm van het
beroemde Vrijheidsbeeld, die de toorts
vasthield, een reusachtige fonograaf met
samengeperste lucht zou worden aan
gebracht. Deze zou dan over de ganse
haven van New York de stem der vrijheid
laten schallen...
‘Dit is mijn baby, ik verwacht dat hij op
groeit tot een ‘big feller’ en dat hij me,
als ik oud ben, onderhoudt’ had Edison
van zijn fonograaf gezegd. En wat deed
hij? Hij liet zijn baby in de steek en ver
klaarde zelfs in een interview met een
journalist dat de fonograaf ‘niets anders
dan een stuk speelgoed, zonder enige
commerciële waarde’ was. In zijn dag
boek schreef hij dat hij niet van een con
currerende uitvinder verwachtte dat die
de moeite zou nemen zijn uitvinding te
stelen.
Eind voorjaar 1878, toen Edison zich erg
vermoeid en zelfs ziek voelde, nam hij een
uitnodiging aan met prof. George F. Barker
deel te nemen aan een expeditie naar
Wyoming om daar een totale zonsverduis
tering bij te wonen. Sinds zijn korte huwe
lijksreis naar de Niagara watervallen
zeven jaar tevoren had hij nooit vacantie
genomen, dus ging hij mee en reisde
daarna zelfs naar Californië, waarbij hij
als beroemd persoon toestemming kreeg
met een kussen op de veeschuif van de
locomotieven te zitten. Zo genoot hij op
avontuurlijke wijze van de voorbijglijden
de bergen en dalen.
Zijn reisgenoot professor Barker praatte
over bijna niets anders dan over elektri
sche verlichting, zich afvragend of die in
de vorm van gloeilampen mogelijk zou
zijn. Hoewel daarmee al veel was geëxpe
rimenteerd, vooral door de Engelsman
Swan, maar ook door Edison zelf, was
nog niemand er in geslaagd een bruikbare
gloeilamp te ontwikkelen. Door de ge
sprekken hierover met professor Barker
werd dit dermate een uitdaging voor

1

Edison, dat hij na zijn terugkomst in Menlo
Park alleen nog maar geïnteresseerd was
in de gloeilamp en besloot zich hiervoor
volledig in te zetten.
Na meer dan een jaar lang zenuwslopende
onderzoekingen en experimenten te heb
ben gedaan, waarbij hij het uiterste van
zichzelf en zijn medewerkers vergde,
schonk hij de mensheid op 21 oktober 1879
de eerste bruikbare gloeilamp en toen
stond hij voor de gigantische taak elektri
sche huis- en straatverlichting op grote
schaal in de praktijk te brengen. Dit bete
kende onder meer het ontwerpen en bou
wen van dynamo’s en elektriciteitscen
trales, methoden te ontwikkelen om tot

massaproductie van gloei lam pen te kom en,
en de aanleg van ondergrondse kabels,
schakelaars, fittingen, elektriciteitsmeters,
zekeringen, kortom, uit het niets een uit
gebreide, volledig op haartaak berekende
industrie uit de grond te stampen. Dat
kostte hem acht jaar van zijn leven en in
die acht jaar negeerde hij wat hij later toch
als zijn dierbaarste uitvinding beschouw
de.
Zo liet hij zijn baby in de steek, liet hij de
geweldige mogelijkheden ervan onge
bruikt. Een ontaarde vader? Ach, de gloei
lamp is voor de mensheid natuurlijk van
enorm belang geworden! Arme baby?
Gelukkig ontfermden anderen zich over

hem, als goede peetvaders zoals we zullen
zien.
In 1880 kende de Franse regering op grond
van een besluit van de Académie des
Sciences Alexander Graham Bell een prijs
toe als eerbetoon voor zijn uitvinding van
de telefoon: de Volta-prijs, waaraan een
uitkering van 20.000 dollar was verbonden.
Bell had het idealisme dit geld te gebrui
ken voor de stichting van een laborato
rium op het gebied van acoustiek. Daar,
in het Volta-laboratorium te Washington
ontfermde men zich over de in de steek
gelaten baby en zou deze uitgroeien tot
een fikse, veelbelovende knaap.
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Brief van Edison aan de geluidsdeskundige Alfred May er. die Edison
blijkbaar een fonograaf had voorgesteld waarbij de groef zijdelings heen
en weer, dus in een scherpe zigzag gaat. Het verkrijgen van een constante
groefsnelheid is dan natuurlijk we! een probleem!
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Eitra Stylus* and Diaphragms may also be had of the same
partie_
Price of Stylus', 15 cents each.

" Diaphragms. 10 cents each.
It is very rare for a Diaphragm to giveout : iin point of fact they
improve by use, and are only damaged by carel
rlessness or accident.

No other part» ever require renewal.
DESCRIPTION.

Explanation of figures in accompanying drawings

I - 1. Nu. 11) t«> the right gradually, until the line made by
the M> lo. passes directly through the centre of that made by the
. < mi,- pm, laking care always to keep sufficiënt tension upon the
upright arm, by tigblcning the centre screws, lo enable it lo just
support the weight of tbc upright al any anglc it may be placed.
Thi-, 1. to prevent any side movement of the Stylus. Now, the
regulating si rcw may Ik- turned to the left until a groove is made
of the proper depth, which is always shown by the sheet of record
foil accompanying the instrument; say about 1-32 of an inch
deep.

Care must be observed in loehing the upright into posit
ilion. It
should always be locked very rigidly to prevent the tnoi
>uth-piece
from being forced furward when the lips press upon it iin speaking, and to ensure its Roing suflicicntly forward at allI times to
cause the stylu» to make the proper depth of groove.

Management and Operation

This lockmg cam (Fig. 1, No. 14) has two adjuslments.
itself ascrew, andmay be turned further in orout,as
ut, as may be required
to bring the steel lips into the angle slots, and the slots themsclves being made at an angle, impose a grip upon the lips as they
are pressed into them.

EDISON’S

SPEAKING PHONOGRAPH

In effecting the adjustment of the Stylus, as well also as at all
times when usmg the instrument, observe carefully this

CAUTION:
1. A box to clevate the instrument toaccommodatc the fly-wheel
which is higher than the instrument proper. This box is fur
nished with a drawer for tools, etc.
а. The framework of the machine

j. Two smooth hearings for die shaft.
4- Cast-steel shaft carrying the cylinder.
5. A screw thread upon the end of the shaft, to give the instru
ment a gradual latera! motion whilst being rotated.

&

б. Heavy fly-wheel, to give a uniform motion.
portant.)

(Very im

7. The cylinder upon which the foil is placed to receive and
refroeiuct the sound.
8. A screw thread or groove corresponding to that upon the
shaft. the object of which is to rernove all tufforl from under the
foil at the frtciie point rehrre the itylui preittt upon it
Thus permnting the foil to be more readily indented by the Stylus
'
than
wou ld be posiible if the surface undemeath the foi
lil was solid.

EDISON’S

9. A slot cut across the cylinder to receive the two end» of the
foil, and a steel and rubber rod or wedge, which is
i pressed in on
the foil to huid it.

SPEAKING PHONOGRAPH.
DESCRIPTION AND INSTRUCTIONS FOR OPERATING.
The adaptation of this wonderful disco very to the practical

uses of commeree and social life not having, as yet, been compieted, in all its mechanica! details, this company is prepared to
offer to the public only that design or fora of apparatus which
has been found best adapted to lts exhibition as a novelty.

10. An adjustable arm working upon centres, held downward
by a flat steel spring, and forced upward by a cam movement, the
function of which is to hold a half nut either ini or out
of the
<
thread upon the shaft, as it may be desired to carry the
the cylinder
forward with the nut, or slip it back free of it.
11. An upright arm for holding the mouth-piece, diaphragm
and Stylus combination in proper position.
ia. Centre screws for moving the moutn-piece
:e to the right or
left, as may be required lo bring the Stylus to a position exaetly
in the eentre of a groove.
13. A screw for regulating the depth of the groove made in the
record foil by the Stylus.
14. A cam (adjustable), to lock the upright arm in position,
while a record is being made or reproduccd.

Of this class of Phonograph», we make two styles : One for the

scicntist's sanctum.

The mechamsm of each is precisely the same.

The perform-

Ir

ance differs only in these particulars:
No 1. The exhibition instrument bas a cylinder grooved with
twenty-four threads per inch.

No. >. The drawing room instrument ha» a cylinder grooved

with forty threads per inch.

This gives to No. a, the ad van lage of neariy doublé the record

ing snrtace on a cylinder of the same site.

It also adds a trifle to

the disti net ness of the articulation, and approximates more neariy
the quality of the voice.
In point of volume of sound, and in general effectiveness in

1. Diaphragm of mica—a thin f'plate which vibrate-.
in unison with the voice, or other soui,<
•undsthrown upon it.
a. A Stylus or needle-point for reet
:ording the movements of the diaphragm upon the foil, and fcr re
traversing the record thus made, and gi
;iving back to the
diaphragm its original vibratory 1movement, and consequently reproducing the sounds.

p T

,. A cushion made of rubber tubing, the functiun of
ich is to destroy the too metallic sound which is had
from direct metallic contact between the Stylus and plate.
4. A Meel spring tohold the Stylus rigidly in position, weakened
near the base so as not to exert any pressure upon the diaphragm.
5. Wax—so placed as to hold the cushion very firmly to the
plate, and also the Stylus spring firmly to the cushion, (exceedi
lingly
important).

illustrating the working of the apparatus to an assemblage of any
considerable number of people, there is no appreciable differencc

No. 1. I» all of iron, except the cylinder, which is of brass.
The iron work is all neatly yaponned and ornamented
It is
mounted upon a neal white wood box, in which is a drawer for the
small looi» and suppbes which accompany each machine

No. s. IsaJl of bras», band-filed and beautifully finished through-

out. The fly-wheel, base, etc. being of brass, the instrument is
given a rich appearance. It is mounted upon a handsome rosé-

Fig. 4A funnel for iucreasing

the reproduction.

This Letter of Instructions
7. 1 Funnel.

4. 1 Oil Can.

8. 1 piece Rubber CuJn-.-

5. « Screw-Driser

9. 1 "

"

INSTRUCTIONS FOR OPERATING.

of 1 Ja inch stuff, water light, and with heavy iron handles on the
ends. The instrument is so braced in this box as to render its

The ouuide dimensions

of ibis box, are

Length—a feet 10 inches.
Deptb — 1 foot r inches.
Total weight of instrument and box, «75 pound.*.
When properl» adjusted the Phonograph will speak loud enough

lo be distinctly heard by an audience of from three to hve thou
sand people. It is the tharoeter of the sound that makes this pos

sible, apparenlly 11 is bareiy a fourth as lood a* the original voice,
yet iu ** voice " mxy be heard at an al most equal distance.

Price of No. 1 Instrument, $
advance, balance C- O. D.

No

discounts.

No Phonograph» loaned or rented
The Record Foil especially manufactured for tbc Phonograph,
may be had of S. Bergmann i Co., 104 Wooster St-, New York.

There are thirty sheets 10 the pound.
It is put up only in 5. 10 and so pound boxea.

Not more than

box.

Boxing, 15 cents.

Ttr—. ooe-half cash in advancc, and balance C. O. D.
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1 st. To put the Foil on.
Keep the foil perfectly free from kinks, draw it firmly around
the cylinder, so that when fastened it is perfectly smooth and free
from boekles or loosencss in every part.
Let the under edge pass
over the slot just reaching the opposite edge, bul nol passing it,
press the wedge into the slot with the ends of the fingers, deep
enough to prevent the Stylus from touching it.

ï. The Dampener.

Width—1 foot 1 inches.

Price, 45 cents per pound.

The Stylus, No. a. should be shaped as shown in the drawing,
like a chisel with a short bevel, the bevel resting upon the foil

parallel with the cylinder.
No. 3, a rubber cushion made of tubing about one-quarter of ao
inch long.

The steel spring, (No. 4), which holds the Stylus,

irifle, say onc-sixteenth of an inch below the eentre of the plate,
which bas proven to be the most effective position. In cementing this cushion to the plate, and the spring to the cushion, great

The best method

,s to place a small piece of wax about half the sizeof a pea, on the

plate, touch it with a heated verew-driver or small fiat piece Of
metal, holding the cushion on with the thumb lightly at fint,
until the wax has melted and run under the cushion, then putting
some pressure on it and causing the remainingwax to form a little
bridge between the cushion and the plate, (avoid getting the wax
on the upper section of the cushion, as it must have a certain degree of elasticity across it» centre), hold the cushion down until

table.

Wax Cement.

Each instrument is packed for shipment in » neatly made box,

mz

Fig. a, shows the proper position. The diaphragm, No. 1,
should be perfectly flat and free from bucklcs.

It will be found more convenient to do this by

laking the mouth-piece from the upright, and laying it on the

for weuge.

11. 6 Prepared Stylus’

ao pound» can be sbipped safely in

depend almost wholly on the shape and position of the Stylus.

of the cushion

3. 1 Oil Stone.

in

7. Renetval, fixing and ihape of Stylui
This is by far the most important of all the details of the Phonograph. The volume of sound and the perfection of the articulation

the wax has cooled, then repeat the uperation on the other side

>. 5 pounds of special made Record Foil.

Ttnra, part payrncnt

the cylinder precisely as when making the record.

care must be had to obtain lolidify of eontaet.

the volume of sound m

damage in transit well nigh impcasible.

6. Rtfroduction 0/ the Soundi
To reproduce any sounds which have bccii recorded, return the
Stylus to the original starting point, by moving the cylinder to
the right, as providcd in Article 4. Lock the Stylus igain in

exaclly in the centre of the plate , this brings the Stylus itself, a

Each instrument is furnished with the following list of Foil,

>0. 1 "

5. To effect the teit Rtrord.
To speak to the instrument with the: greatest effect, the lips
should be placed as far into the mouth-pic
-piece as posible, consistent
with a clcar and distinct utlerancc of tl
the words. The best tones
are the deep, strong chcst tones. The
.e best in quahty is the fine
soprano of a lady or child.

i A cushion of rubber tubing, placed across the
orifice in the mouth-piece,
'Uth-piece, so that by sscrewing the mouthime, a
pressure of this cushion
piece into its frame,
apressure
cushion is had upon
ie diaphragm, thus enabling any desired
the inside of the
ibtained upon the diaphrag
tension to be obtained
diaphragm—the end
to be obtained being more perfect arliculation, and a
more natural tone

tools, etc :

6. 1 Centering Pin.

The reversal of the cylinder is effected by releasing the carrying
nut (Fig 1, No. 10), and slipping the shaft to the right, through
the smooth bearings, all the while keeping up a forword rot at ion
of the cylinder. This maintenance of the rotary movement of
the cylinder while the nut is being forced into or mthdrawn from
the thread, is importanl to facilitate the operation of the nut, and
to prevent the nut from being locked on top of the thread instead
of into it-

i. A hard rubber mouth-piece, into which the vocal
or other sounds are thrown.

wood and inlaid box, with drawer for tooi».

1

4. The Movement of the Cyhneter.
The best average rate of speed at which to r'
rotate the cylinder
is about sixly revolutions per minute
To repre
reproduce the sounds
in as near as possible their original tone, precisel
precisely the same speed
must be had in the r
reproduction as in the recording A
K uniform
umfor
speed is very impot
ortant, especially in the reproduction
iction of all
:
musical tones.

should be clamped in the holder, so as to permit the top of it to
just reach the cenlre of the cushion, which cushion is placed

Figure 3.

bet ween them.

Never rernove the carrying nut from the shaft thread until the
styh
Stylus has l»ecn withdrawn from the foil , otherwise, the Stylus is
ilrawn
aeron the grooves and is liable to be broken.
dra*

position, place the funnel (Fig 4) on the mouth-piece, and rotate

Figure ï.

genera] purposc of exhibition, and one for the drawing róom and

Never turn the instrument backward, or permit it to drop backward slightly, by checking its momentum wnh the handle
The
surest means of preventing this is to ii
invariably stop the initrument, by placing the hand upou the bal
ilance wheel inslcad of the
handle.

(Fig. 3.)

To dampen
x~npcn the vibrations o' the
the diaphragm, turn the mouthpiece •
to
t the rightThis causes the
I.
rubber tubing to put an
increased
-.d tension upon the plate. The most ready means of determining> the proper tension is ro
t sound a strong note into the
mouth-piece
■ piece while holding the finger lightly on the stylu». When
the tension
i»ion is slack the Stylus
styli will prick the finger very decidedly.
Keep turning
iug the mouth-piece
mouth-pk
to the right by small degrees, until
the movement
lent of the stylu»
stylu is perceptibly diminished. It is then
ready for use. If it is found upon
upor trial to be dampened too much,
it may be readily adjusted to the proper tension by experimenting
wuh the voice.

3. The Stylue Adjuitment.

(Fig. ».)

The first thing to do in adjusting the Stylus is 10 turn the 1regulating screw (Fig. 1, No. 13) lo the right, enough lo prevent
>t the
stylu» from touching the foil, when the mouth-piece is p
pressed
forward into position; then turn the regulating screw 10 tl
the left
gradually,, until it describes a slight line on the foil.
Now
* see to
tment of the Stylus into the eentre of the groovet upor
the adjustn
~>n the
cylinder. To do this, take the pointed iron pin (called a "et
'centre
pin"), pres
res» the pointed end upon the line described by 1the
Stylus.
,
. Tbr
jc centrc pin will cause the foil to be depressed
ressedii into
the groove nearest the line.
You will then be able 10
to see how
near the Stylus is lo its proper position. If too far to the left,
take the blunt end of thé centre pin and turn the centre screws

Ï7n

When the cushion has been thus placed it should be flat

on the boltom.
To fasten the spring to the cushion, take a piece of wax about
one-sixteenth of an inch in diameter, insert it between the spring

and the cushion, and hold the heated metal piece on the top end
of the spring until the wax has thoroughly melted, pressing itdown

firmly all the while—as soon as the wax is thoroughly melted, substitute a cool piece for the heated piece, to hold it down until the wax

has thoroughly set, then press the spring down hard with the finger,

three or four times, to restore elasticity to the cushion, takingcare

not to loosen the spring from the cushion, or the cushion from the
diaphragm.

If at any time the instrument appears 10 be less effective than
usual, examine the cement between the spring and the cushion,

and if nol very firmly held, reset it, and, nlne times out of ten,
the result will be beneficia!.

It has been thought well to be thus expliclt and elaborale in
these instructions, becausc of the fact that few have ever «een the
Phonograph, and have no data by which to judge as to whether or
no they obtain the full capacity of the instrument. If these in
structions are carefully followed, the most perfect novice will be
able to obtain the full capabililies of the Phonograph.

A good strong voice and a distinct utterance are the requisite

qualifications of a good operator.

The Edison Speaking Phonograph Go.
66 READE STREET, NEW YORK.

E. H. JOHNSON. Seeretary.
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Voor vele Fransen met hun ietwat over
dreven chauvinisme is niet Edison de uit
vinder van de fonograaf, maar Charles
Cros. Hoe zit dat?
In 1857, dus twintig jaar vóór de eerste
fonograaf, had Léon Scott de Martinville
een apparaat geconstrueerd, dat daarmee
grote gelijkenis vertoonde en ‘phonauto
graph’ werd genoemd. Het bestond uit een
met roet bedekte cylinder, waartegen een
stift drukte, die was bevestigd aan een
membraan, voorzien van een geluidconcentrerende hoorn. Als de cylinder werd
rondgedraaid en zijwaarts geschoven,
werden geluiden, die het membraan in tril
ling brachten, duidelijk zichtbaar opgete
kend als heen en weer slingerende golf
lijntjes: een grafiek van de geluidstri Hingen
en als zodanig zeer belangrijk voor weten
schappelijk onderzoek. Hierbij geschied
de de geluidsregistratie niet door een op
en neergaande beweging van de stift
zoals bij de Edison-fonograaf, waardoor
het geluidsspoor uit meer of minder diepe
putjes ging bestaan - die vertikale re
gistratie noemt men het ‘hill-and-dale’systeem - maar door een heen- en weer
gaande, dus horizontale beweging van de
stift, zodat het geluidsspoor op een slin
gerend riviertje lijkt: ‘laterale’ geluidsre
gistratie zoals bij niet-stereofonische
grammofoonplaten.
De phonautograph kon alleen maar ge
luiden registreren, niet weergeven en
wonderlijk genoeg heeft Scott de Martin
ville, die het principe van de fonograaf
zo vroeg zo dicht had benaderd, nooit aan
die mogelijkheid gedacht, zoals later zijn
collega en instrumentmaker Koenig heeft
verklaard. Dit weerhield Scott de Martin
ville er niet van kort na de bekendmaking

Jiy torch and tnunpel

Charles Cros
van Edisons uitvinding van de fonograaf
in een pamflet fel te protesteren en de
eer van het vaderschap voor zichzelf op te
eisen. Beslist ten onrechte.
Wie wel enkele maanden eerder dan Edi
son aan die mogelijkheid van weergave
heeft gedacht en daarvoor ook een op
lossing heeft gevonden, was de Franse
dichter Charles Cros, die de natuurkunde
als liefhebberij beoefende en op het idee
kwam een geluidsspoor, in een spiraallijn
verkregen op een ronddraaiende glazen
schijf bedekt met roet, door middel van

het fotogravure-procédé, zoals in drukke
rijen werd toegepast, op een stalen of
koperen plaat over te brengen. Daarin
zou dan het geluidsspoor in reliëf, in ver
diepte vorm verschijnen - blijvend en
duurzaam. Als dit geluidsspoor van een
rond draaiende metaalplaat door een naald,
bevestigd aan een membraan, werd af
getast, zou het oorspronkelijke geluid
worden weergegeven.
Op 18 april 1877 schreef Charles Cros
daarover een verhandeling, twaalf dagen
lang deed hij vruchteloze pogingen aan
geld te komen om op zijn systeem octrooi
aan te vragen, ten einde raad deponeerde
hij op 30 april 1877 zijn geschrift ‘Procédé
d'enregistrement et de reproduction des
phénonèmes pergus par l’ouïe’ goed ver
zegeld bij de Académie des Sciences te
Parijs. Op 3 december 1877, dus drie da
gen voor Kruesi Edisons eerste fonograaf
voltooide, werden op een bijeenkomst van
die Académie des Sciences die zegels
verbroken en werd de verhandeling van
Cros op diens verzoek voorgelezen. Waar
om juist toen?
Het is waarschijnlijk, niet zeker, dat Cros
eind november is gealarmeerd door be
richten of geruchten uit Amerika over
Edisons experimenten of door het artikel
van Johnson in de ‘Scientific American’
van 17 november, die al op 6 november
van de pers kwam en stellig eind novem
ber in Frankrijk beschikbaar was. Of
schoon daarin de uiteindelijke fonograaf
niet werd genoemd, alleen de taperecor
der, moet Cros, als hij dat artikel heeft
gelezen, hebben gevoeld dat Edison zeer
dicht bij de oplossing was en om de
Amerikaan voor te zijn, om de eer de
eerste te wezen en mogelijk ook om de
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octrooirechterlijke en financiële conse
quenties heeft Cros, naar mijn overtui
ging. zijn procédé in die zo officiële
Académie des Sciences op 3 december
openbaar laten maken.
Het wonderlijke is nu dat dit al eerder
was gebeurd, in het blad ‘La Semaine du
Clergé’ van 10 oktober 1877, waarin de
abt Lenoir de ideeën van Cros had be
schreven. Het is niet uitgesloten dat Edi
son daarvan kennis heeft genomen en
daardoor tot haast is aangespoord, maar
van enig plagiaat, waarvan sommigen,
voornamelijk Fransen, Edison betichtten,
kan geen sprake zijn omdat hij al op 18
juli het systeem van opname en weergave
volledig had beschreven én omdat Edi
son met zijn bladtin een veel eenvoudi
gere oplossing had gevonden voor wat
Cros door middel van het omslachtige
fotogravure-procédé wilde bereiken.
Evenals Scott de Martinville, maar met
meer reden én verdriet, betwistte ook
Charles Cros, en met hem vele vooraan
staande Fransen, Edison het vaderschap
van de fonograaf. Zoals uit het voorgaan
de overtuigend blijkt grotendeels ten on
rechte.
Volgens de graaf du Moncel die Edisons
fonograaf in Frankrijk introduceerde, heeft
Cros wel geprobeerd het apparaat, dat hem
voor ogen stond, te verwezenlijken, maar
is hij daarin niet geslaagd. Met meer geld
en technische hulp zou hem dit waar
schijnlijk wel zijn gelukt, al zou hij enorme
moeilijkheden hebben ondervonden met
dat fotogravureprocédé. Maar wie hij wel
voor was, tien jaar zelfs, dat was Emile
Berliner, die voor zijn grammofoon aan
vankelijk ongeveer hetzelfde systeem volg
de als Cros had voorgesteld en die na
moeizaam experimenteren met dat foto
gravure-procédé tot dermate teleurstel-

lende resultaten kwam dat hij op een ander
procédé overging.
Om nu tot een uitspraak te komen inzake
die kwestie van prioriteit en vaderschap
is het juist en rechtvaardig het zo te stel
len dat in de conceptie van de fonograaf
die jonge dichter Charles Cros de eer
toekomt de eerste te zijn geweest, in de
verwezenlijking ervan onbetwistbaar Edi
son.

De verhandeling, die Charles Cros op
30 april 1877 bij de Académie des Scien
ces had gedeponeerd, luidde als volgt:
‘In hoofdzaak is mijn bedoeling deze,
dat ik een trillend vlies zijn trillingen wil
laten afdrukken, en door middel van die
afdruk die trillingen weer wil meedelen
hetzij aan hetzelfde vlies hetzij aan een
ander, dat in staat is de geluiden en
geruisen weer te geven, die het gevolg
zijn van die bewegingen.’
‘Het is dus nodig gebruik te maken van
een uiterst fijne afdruk, zoals men die
verkrijgt met een fijne stift, die een met
roet bedekt oppervlak even aanraakt om
daarmee steviger afdrukken te verkrijgen
met hoogten en diepten, die bestand zijn
tegen de aanraking van een stift, die de
bewegingen moet overbrengen op het
trillend vlies.’
‘Een fijne stift is verbonden met het mid
den van een trillend vlies en eindigt in
een punt (hetzij van metaal, hetzij een
borstelhaar), die op een met roet bedekte
oppervlakte rust. De oppervlakte maakt
één geheel uit met een schijf, die rond
wentelt en zich tevens in een rechte lijn
voortbeweegt. Is het vlies in rust, dan
zal de punt een eenvoudige spiraal be
schrijven; trilt het vlies, dan zal de gete
kende spiraal gegolfd zijn en die golven
geven een nauwkeurig beeld van de tril-

lingen van het vlies, zowel wat het tril
lingsgetal als de wijdte der trilling betreft.’
‘Langs fotografische weg kan die gegolf
de spiraal vervangen worden door een lijn
van dezelfde afmetingen met hoogten en
diepten, aangebracht in een weerstandbiedende stof zoals gehard staal.’
‘Daarna verbindt men die weerstandbiedende oppervlakte met een toestel,
dat haar doet rondwentelen en verplaatst
met een snelheid, die volkomen over
eenkomt met die van het oorspronkelijke
toestel. Een metalen punt wordt door een
veer tegen het oppervlakte aangedrukt,
en de wijzer of stift, waaraan die punt is
bevestigd, is verbonden met het midden
van het vlies, dat het geluid moet vóórt
brengen. Onder die omstandigheden zal
het vlies niet meer onder de invloed van
de trillende lucht, maar van de stift, die
zich over het weerstand-biedende opper
vlakte beweegt, trillingen verkrijgen, die
in duur en tri11ingwijdte overeenkomen
met die van het oorspronkelijke vlies...
Ik houd mij thans bezig met het verwezen
lijken van dit denkbeeld.'
Daarin is Charles Cros dus nooit geslaagd;
mogelijk was hem dit wel gelukt als hij
over een laboratorium zoals van Edison
en een instrumentmaker als Kruesi had
beschikt. Enkele dagen na de opening
van het verzegelde pakket op 3 december
1877 schreef Cros, die tevergeefs had
geprobeerd enkele technici over te halen
het door hem bedachte toestel te con
strueren, aan Victor Meunier een brief,
waaruit duidelijk zijn wanhoop blijkt:
‘Zo staat het met de zaak; ik heb B. opge
zocht en ik heb alleen N. gesproken,
die ik reeds kende en met wie ik reeds in
betrekking stond naar aanleiding van
twee telegraaftoestellen, die ik heb uitge
vonden. N. deed eerst of hij mij niet
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kende, en later, alsof hij volstrekt niet
begreep wat het doel van mijn komst was.
Ik heb hem de zaak uitgelegd en hem er
aan herinnerd dat ik haar reeds enkele
maanden geleden aan B. had meege
deeld.’
‘Zijn antwoord was dat zij het te druk had
den om zich er mee bezig te houden en
dat bovendien mannen van de eerste
rang met onderzoekingen bezig waren
volkomen in dezelfde richting als de
mijne. Ik moet dus, zo zei hij, mijn onder
zoekingen zelf voortzetten en trachten
anderen vóór te zijn.’
‘Ik merkte toen op dat nog geen enkel
denkbeeld, dat met het mijne overeen
kwam, openbaar was gemaakt. Ik vroeg
hem naar de namen van die mannen van
de eerste rang (ik sta natuurlijk veel lager
omdat ik ze voor ben geweest). Hij noem
de mij een Duitse en een Italiaanse
naam.’
'Ik geloof door dit alles dat men mij graag
opzij zou willen schuiven en dat ik dus
verstandig heb gehandeld door het ver
zegelde pakket te doen openen.’
‘Het is dus weer een herhaling van de
geschiedenis der gekleurde fotografieën,
die thans door de industrie worden toe
gepast, en waarvan ik niet als de uitvinder
word beschouwd... Destijds werd mijn
uitvinding van weinig belang geacht...’
'Wel zal mij misschien op de lange duur
recht geschieden, maar men heeft hierin
weer een voorbeeld van de tyrannie van
het kapitaal over de wetenschap. Men
zegt: theorieën hangen in de lucht en
hebben geen waarde; neem proeven en
toon ons feiten. Antwoord ik “hoe kom ik
aan geld voor mijn proeven’’, dan zegt
men “dat is uw zaak". Zo gaat het in
Frankrijk.’
In 1888 stierf de 46-jarige Charles Cros,
zijn vrouw en kinderen onder behoeftige
omstandigheden achterlatend, zonder eni
ge erkenning te hebben gevonden. ‘Wel
zal mij misschien op de lange duur recht
geschieden', schreef hij in 1877. Dat is
inderdaad gebeurd. Zoals men in Neder
land voor de beste prestaties op het ge
bied van grammofoonplaten ‘Edisons’ toe
kent, zo heeft men in Frankrijk de ‘Prix
Charles Cros’ en werd in dat land het
eeuwfeest van de fonograaf en grammo
foon gevierd in april 1977, waarbij Charles
Cros, ook door de Franse regering, posthuum alle eer werd betoond die men hem
bij zijn leven heeft onthouden. Voor Cros’
literaire werken en zijn briljante ideeën
is de laatste tijd de belangstelling toege
nomen; zijn verzameld werk is onlangs
in Frankrijk opnieuw uitgegeven.

Toen het nieuws van de uitvinding van
de fonograaf bekend werd, was Graham
Bell een van de eersten, die Edison daar
mee van harte gelukwenste en via zijn
schoonvader, Gardiner Hubbard, een van
de vijf aandeelhouders van de Edison
Speaking Phonograph Company, had hij
van begin af aan de ontwikkeling ervan
met meer dan gewone belangstelling ge
volgd. In het voorjaar van 1878 hadden
Bell en Watson trouwens het fantastische
plan opgevat nog vóór Kerstmis van dat
jaar een hoop geld te verdienen door de
productie en verkoop van fonografische

gevaarlijke concurrent van de Bell Telebromtollen, die tijdens het ronddraaien
phone Company was geweest: de Western
gesproken woorden of muziek konden
Union, waarmee Bell zo'n pijnlijk proces
voortbrengen als men er een scherp
had moeten voeren. Nogmaals, we weten
gepunt potlood tegenaan drukte, maar
het niet, maar wat we wel weten is dat
Watson zag geen kans dit tijdig tech
nisch te verwezenlijken. Ongetwijfeld zal
dankzij Graham Bell tijdens de acht jaar,
waarin Edison het liet afweten, vrijwel
het Graham Bell hebben verbaasd dat
onafgebroken is doorgewerkt aan de ver
Edison die zo veelbelovende fonograaf,
betering van de fonograaf - in het labora
zodra de rage ervoor geluwd was, zo
abrupt liet vallen en alleen nog maar ge
torium in Washington, dat Graham Bell
financierde met de $ 20.000, die hij met de
ïnteresseerd was in de elektrische gloei
Volta-prijs van de Franse regering had
lamp. Schoonvader Hubbard die nogal
wat geld in die Edison Speaking Phono
ontvangen. Voor dit werk haalde Bell uit
graph Company had gestoken, zal zich er
Engeland zijn neef Chichester A. Bell,
scheikundig ingenieur, en prof. Charles
uiteraard zeer aan hebben geërgerd dat
Edison - het inventieve brein, waar alles
Summer Tainter, natuurkundige en tevens
om draaide - het op dit gebied volledig
een bekwaam instrumentmaker. Dit twee
liet afweten. Zou hij er bij zijn schoonzoon
tal verrichtte vrijwel al het onderzoek,
op hebben aangedrongen dat die het
waarbij Tainter de koers bepaalde. Gra
onderzoek zou voortzetten? Heeft Graham
ham Bell voerde het financiële en organi
Bell toen aan Edison gevraagd of hij,
satorische beleid en had af en toe een
met inachtneming van Edisons octrooi
goed idee.
Het drietal, dat zich de ‘Volta Laboratory
rechten, met de verbetering van de fono
graaf mocht doorgaan? Als Bell dit inder
Associates’ noemde, zocht eerst ter ver
daad heeft gevraagd, hoe heeft Edison
sterking van de positie van de Bell Teledan gereageerd? Onverschillig? Koel?
phone Company naar een microfoon, die
Alleen maar afwijzend? Of misschien
met de Edison koolmicrofoon kon wed
ijveren, maar slaagde daar niet in en
zelfs verontwaardigd omdat de fonograaf
concentreerde zich van toen af aan vrij
nu eenmaal zijn baby was, al had hij die de
wel geheel op de verbetering van de
rug toegekeerd?
fonograaf. Daarbij onderzochten Bell en
We weten het niet en mogen niet uit het
Tainter de meeste ideeën en werkwijzen,
oog verliezen dat Edison en Bell, die
die Edison in zijn zo uitvoerige Engelse
elkaar nooit hadden ontmoet, op het ge
octrooischrift van 1878 had vermeld en
bied van de telefoon eikaars rivalen wa
die hij maar ten dele zelf had geprobeerd.
ren. Edisons sublieme koolmicrofoon was
Zo deden ze een vergelijkend onderzoek
immers opgekocht door wat de grote,
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Een raadsel voor de lezer: wat is dit voor een apparaat, door Edison uitgevonden in 1878? De
oplossing vindt men op pagina 63.
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tussen cylinders en platen, alsmede tus
sen ‘hill-and-dale - en laterale geluidsre
gistratie. Bij dit alles werd in plaats van
bladtin een mengsel van bijenwas en
paraffine toegepast. Zij experimenteer
den langdurig met opname- en weergavetechnieken, waarbij zeer krachtige
dunne stralen water of perslucht werden
gebruikt.
Zo ontstond er bijvoorbeeld een opname
systeem, waarbij het opname-membraan
niet rechtstreeks door geluidsgolven in
de lucht tot trilling werd gebracht, maar
met een door luchttrillingen gemoduleer
de waterstraal. Om een krachtiger weer
gave te verkrijgen experimenteerden Bell
en Tainter met perslucht, gemoduleerd
door de trillingen van het weergave-membraan of rechtstreeks door terugkaatsing
van zo’n dunne straal perslucht door de
‘heuvels’ en ‘dalen’ van het voorbijschui
vende geluidsspoor. Maar ook werden
met lucht, gemoduleerd door geluidstrillingen, die uit een fijne opening spoot,
opnamen gemaakt in een tamelijk week
wasmengsel.
(No Model.)

Ja, er kwamen zelfs geluidsopnamen tot
stand door middel van stralingsenergie:
zeer dunne, sterk geconcentreerde licht
bundels, gemoduleerd door geluidstri11ingen, die de was meer of minder deden
smelten en zodoende een geluidsspoor
vormden. Het moduleren van lichtbundels
met geluid geschiedde waarschijnlijk door
bundels zonlicht of booglicht, geconcen
treerd met behulp van lenzen of holle
spiegels, te laten weerkaatsen door een
uiterst dun en licht spiegeltje, bevestigd
aan een rubbermembraan. Met ditzelfde
systeem als zender en aan de ontvangzijde een seleniumcel in het brandpunt
van een parabolische spiegel hadden
Graham Bell en Tainter in 1880 over een
afstand van 213 meter een systeem van
lichttelefonie gedemonstreerd. Veel van
hun experimenten hadden ten doel bij de
weergave een rechtstreeks mechanisch
contact met het zo kwetsbare geluids
spoor en daarmee slijtage ervan te ver
mijden. In onze tijd is dit verwezenlijkt
bij de video-platen van Philips, waarbij
de groeven waarin televisieprogramma’s

C. A. BELL & S. TAINTER.
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of films zijn vastgelegd, met een laserlichtstraal worden afgetast.
De meest uitzonderlijke prestatie van de
‘Volta Laboratory Acociates' - en mis
schien wel een van de grootste stunts in
de geschiedenis van de grammofoon was toch wel een platenmachine, waarbij
de plaat in een vertikaal vlak draaide (een
toevallige omstandigheid doordat er een
kleine draaibank van het laboratorium in
was verwerkt) en waarbij de groefsnelheid constant bleef. Zoals in het vorige
hoofdstuk reeds is vermeld, heeft de plaat,
in tegenstelling met de cylinder, het na
deel dat voor registratie van de geluidstrillingen in de meer naar binnen gelegen
proeven minder groeflengte beschikbaar
is dan in meer naar buiten gelegen groe
ven, waardoor bij een met constante snel
heid draaiende plaat de groefsnelheid
en daarmee de geluidskwaliteit van buiten
naar binnen toe steeds afneemt.
Dit bezwaar ondervingen Bell en Tainter
nu volledig door een ingenieus mechanis
me - hier afgebeeld en van een verklaring
voorzien - waardoor de omwentelingssnel-
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heid van de plaat automatisch dusdanig
toenam, dat de groefsnelheid en daar
mee de geluidskwaliteit volkomen con
stant bleef. Het is erg jammer dat dit
systeem noch door Bell en Tainter, noch
later door anderen is doorgezet. Zoals
vele deskundigen het betreuren dat de
stoomauto, die in de jaren twintig van
onze eeuw tot bijna ongelooflijke presta
ties kwam, daarna niet verder is ontwik
keld - want dan waren er waarschijnlijk
betere, goedkopere, betrouwbaardere en
zuinigere auto’s geweest, zonder inge
wikkeld versnellingsmechanisme en met
veel minder luchtvervuiling - zo is het ook
betreurenswaardig en mogen we het zelfs
een gemiste kans van de grammofoonindustrie noemen dat men nooit op een
systeem met constante groefsnelheid is
overgegaan, want dan zouden we nu over
betere grammofoonplaten hebben be
schikt!
Was Edison de eerste geweest die met
de gedachte had gespeeld een ‘hill-anddale’-geluidsspoor in dun bladstaal met
een staafmagneet magnetisch te maken
zodat bij de weergave een elektromagneet
de variaties van het magnetisch veld, ver
oorzaakt door de putjes in het magnetisch
bladstaal, kon omzetten in stroompjes,
die met een telefoonweergever hoorbaar
konden worden gemaakt - Tainter was
de eerste, die daadwerkelijk proeven nam
met magnetische geluidsregistratie en
-weergave. Curieus is wat hij daarover
op 20 maart 1881 in zijn aantekeningen
boek schreef:
‘Een vulpen wordt dusdanig aan een
membraan bevestigd dat hij in trilling
wordt gebracht in een vlak parallel met
de as van een cylinder. De inkt in deze
pen bevat fijn verdeeld ijzer. De cylinder
wordt omgeven door een vel papier en
daarop wordt in een spiraallijn een ge
luidsspoor van die ijzerhoudende inkt
gebracht. Vervolgens wordt dit inktspoor
met een permanente magneet magnetisch
gemaakt. Weergave is mogelijk door de
vulpen te vervangen door een elektro
magneet.’
Is het niet fantastisch dat Tainter bijna
honderd jaar geleden met magnetische ge
luidssporen experimenteerde? Ook nam
hij proeven met zuiver mechanisch-akoustische taperecorders zoals uit constructie
tekeningen in zijn octrooischriften blijkt.
Maar tot welke conclusie kwamen Bell en
Tainter nu na al die uitgebreide en zo uit
eenlopende proefnemingen met cylinders en platen, ‘hill-and-dale’- en laterale
geluidsregistratie, opname- en weergavetechnieken met waterstralen, perslucht,
lichtbundels en magnetisme, en met tape
recorders? Ze kwamen tot deze conclusie:
dat er voorlopig niets ging boven een
fonograaf met een cylinder en met ‘hilland-dale'-geluidsregistratie!
Dus na al dat geld- en tijdverslindend
onderzoek een volledige terugkeer naar
het oorspronkelijke systeem? Ja, maar
met een aantal belangrijke verbeteringen,
resulterend in wat de ‘Volta Laboratory
Associates’ de ‘Graphophone’ noemden
en die zij in 1885 in de openbaarheid
brachten, met gepaste trots, want dit was
de eerste praktisch-bruikbare fonograaf!
De eerste stap naar de ‘Graphophone’
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was... was geweest. Zoals hij in zijn aan
tekeningenboek had genoteerd, had Tain
ter de groeven in de cylinder van een
gewone Edison-fonograaf, bestemd voor
het gebruik van bladtin, gevuld met bijen
was, vermengd met paraffine. Het ‘hilland-dale’-geluidsspoor werd er niet door
een naald ingedrukt zoals bij Edisons
bladtin, maar werd in die zoveel zachtere
was gesneden door een 1 mm dikke snij-

beitel, waarvan de 0.1 mm brede punt
een vlakke voorkant had. De zeer stug
bewegende weergeefnaald van Edison
vervingen Bell en Tainter door een veel
beweeglijker naald - de ‘floating Stylus’ die het geluidsspoor gemakkelijker kon
volgen en minder beschadigde, en dit
leidde tot fijnere groeven, dichter op el
kaar, zodat de speelduur toenam, en tot
een betere geluidskwaliteit en verstaan
baarheid. Het geluidsvolume was echter
bij weergave van opnamen in was veel
kleiner dan bij bladtin, zodat men er alleen
naar kon luisteren met een soort stetho
scoop, rubberslangen van de weergever
tot in de oren. Misschien verklaart dit
veel geringere volume waarom Edison,
die immers slechthorend was, de proeven
die ook hij met opnamen in was had ge
nomen, zo spoedig had gestaakt.
De ‘Graphophone' van 1885 was een fono
graaf met sympathiek bescheiden afme
tingen, die voorzien was van een cylinder,
waarover een 15 cm lange en 3 cm brede
kartonnen cylinder, voorzien van een 1 mm
dikke waslaag, vermengd met paraf
fine, kon worden geschoven - een veel

ö// hef snijden in was ontstaat een spaan.
Onder: de Graphophone.
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eenvoudiger handeling dan de bevesti
ging van een vel bladtin om een gegroef
de cylinder. Het ‘hill-and-dale’-geluidsspoor was in doorsnee V-vormig, 1/10 mm
breed en gemiddeld 1/40 mm diep. Het
aantal groeven bedroeg 64 per centi
meter. de omwentelingssnelheid van de
cylinder moest ongeveer 160 omwente
lingen per minuut zijn, ruim 21/2 omwente
ling per seconde, zodat de groefsnelheid
ca. 25 cm/sec was. Bij het opnemen van
een toon van 1000 herz resulteerde dat
in 4 ‘heuveltjes’ en evenveel ‘dalen’ per
millimeter groeflengte.
Een belangrijk verschil met de Edisonfonograaf was dat bij de Graphophone
niet de ronddraaiende cylinder geleide
lijk zijwaarts schoof, maar de soundbox'
met het membraan. Dit werd bewerkstel
ligd door een dwarsgeleiding, een as
met een schroefdraad, die via een vertragingsmechanisme door de as van de cy
linder werd rondgedraaid. Uit schetsen
van Edison blijkt overigens dat deze al
in de zomer van 1877 dit systeem van
dwarsgeleiding had uitgekiend. De sound
box voor de weergave, de weergever, was
bij de Graphophone veel lichter en klei
ner dan die voor de opname en mondde
uit in een rubber stethoscoop voor de
oren. Omdat was gebleken dat de reso
nanties in de neusholte van de spreker
belangrijk bijdroegen tot de verstaan
baarheid bij de weergave had de hoorn
voor de opname een vorm die goed om
de kin, mond, wangen en neus van de
spreker paste. Als membraan werd aan
vankelijk rubber gebruikt; later verving
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Tainter dit door mica. De aandrijving van
de Graphophone geschiedde met de hand;
een zwaar vliegwiel bevorderde een con
stante snelheid. Latere modellen werden
uitgerust met een mechanisme als bij een
trapnaaimachine.
Om in afwachting van een aantal octrooi
en hun rechten op de resultaten van hun
eerste onderzoekingen te beschermen,
hadden de ‘Volta Laboratory Associates’
op 20 oktober 1881 in het Smithsonian
Institute in Washington een verzegeld
houten kistje gedeponeerd, dat twee
kranten van de vorige dagen bevatte, een
rol van 47 pagina’s met tekeningen en
beschrijvingen, die uit Tainters aanteke
ningenboek waren gekopieerd, een uit
eenzetting van 8 pagina's over het sys
teem van Bell en Tainter om een ‘phonogram” met behulp van perslucht weer te
geven én een fonograaf, waaraan met
zegellak een gele kaart was gehecht met
de volgende mededeling:
‘De volgende woorden en geluiden zijn
opgenomen op de cylinder van deze gra
phophone: - ‘G-r-r-G-r-r- There are more
things in heaven and earth Horatio than
are dreamed of in our philosophy - G-rr- - ik ben een graphophone en mijn moe
der was een fonograaf. Gedeponeerd 20
oktober 1881
Het verzegelde kistje was in het Smith
sonian Instituut gedeponeerd onder voor
waarde dat het slechts met de toestem
ming van twee van de drie ‘Volta Labora
tory Associates' mocht worden geopend.
Dat geschiedde pas in 1937 op verzoek
van de Dictaphone Corporation, die daar

waarschijnlijk een goede publiciteitsstunt
in zag. Het inmiddels zo geheimzinnig
geworden kistje werd geopend in tegen
woordigheid van nabestaanden van de
Bells en met toestemming van Tainter,
de enige van het drietal, die nog leefde.
Tainter was echter te ziek en te zwak
om bij de plechtigheid aanwezig te zijn.
Deze gebeurtenis buitte de Dictaphone
Corporation uit tot een advertentie onder
de slagzin ‘De stem die 56 jaar lang be
graven was’. In de advertentie, waarin
o.m. een spinneweb en een portret van
Tainter waren afgebeeld, werd meege
deeld dat de Dictaphone was ontwikkeld
uit de originele ‘graphophone’, in 1881
uitgevonden door Tainter en de Bells, en
dat de woorden uit Shakespeare’s ‘Ham
let’, die in dat jaar op een wasrol waren
vastgelegd, in 1937 duidelijk hoorbaar
waren weergegeven - ‘precies zoals ze
56 jaren tevoren waren uitgesproken". In
die advertentie werd een instrument af
gebeeld, dat die eerste Graphophone
moet voorstellen, maar dat bij aandach
tige beschouwing niet anders dan een
doodgewone
Edison
tinfoil-fonograaf
blijkt te zijn...
In krantenartikelen over die plechtige
opening van het verzegelde kistje werd
beweerd dat bij die gelegenheid de bood
schap, die op die zogenaamde ‘eerste
graphophone’ was vastgelegd, ‘perfect’
werd weergegeven. Als daarvoor die in
de advertentie afgebeelde Edison tinfoilfonograaf is gebruikt, al werd daarbij het
bladtin vervangen door was, is er alle
reden om de twijfelen aan de juistheid

Tainter (links) en Chistester Bell luisteren naar hun Graphophone

r

IH'NX'S
• lr> uniol of
• tl and <.«
iloratm, tiian
in our philmoph: •
That pa* '.ii;»- fc -ui Jl <u.!‘ t u a>
d.< ., to the originn! “graphophone” imetited in
ISsl |,y Ah tander (•:
■ i R< . < Ih- lioter B« 11 and < hmlo S >inner 'laiiiler. ‘ft
«as rccotdcd on a «ux eyUinlcri xxltich was «valrd in a meUd Kix. Kor orer
half a evntury, that Ikjk repoe*! in a dark xatdt ut tbr SinitliMiuian InMitutivn.
Washington.
In 1937, in the prexenee of reprex-nt.itixes of the inxentors, the l>ox was ojK-nnl
and the firsl practical sound m-ording «s» rrpluyed. Evvry word was heard plaiuly
. . . and prcviacJy as it had been *>(w>krn 5<> yoars Ik forel
"THKRi ABC MOflt

Ihiring the Ih:»v xe.ü» bridg'd l.y tlw.*r tuo cvcnl». thousand* of Dictaplione dictating m«« hines. dcx < lopc-.l front tbc original R< II an<l Tuinier GrapU»plw>nc jtalrnt.
had gune into service in bmiticss offices «round the world.
Coming a-' the fir-t chuüengv lo an ont-niodrd syxtein of dictalion whirh had
endtirvd sim-r the day» of tlic Grcvkji and Roman*. Di< taphonc saved time and
cfforl — cxiwditcd the fluw of wrk — made ex<x utix'cs the maft* rt rather than tl»e
ihtt r-t of daily routine.
Today, MMind rrrortlinj tcchimpie is Iwing deve|o)M-d further in tbc Dictaphone
lailioratorirs. Wltile a ho-t of Dirtaplwmr h«t< are ffnding literally no limit to tbc
capneity and vcraatilily of Di< tapii«H»c in nucling the pn ~mitv of war work, Piëtaphone sound engineers arr rvadxmg improxid vnice recurdihg mrtliod* for the
Anuy. the Naxy and x ita! war servire* Aftrr tbc xxar. the Dictaphone mcthvd of
dirlation w ill more than cvrr lie » “n»u»l ’ fwr K«i»y int-n ••xciyxxhcrr.

1 >i< tnphotii Cor]«orat ion.

I.» xington A x enne.

« \ ork.

DICTAPHONK
ACOUSVICOBD
tlICTRICORD

OICTATINO

IQUIFMIHT

l(CO»OING

IQUIFMINV

De bovenaan afgebeelde Edison bladtin-fonograaf in het museum van het
Edison Laboratory National Monument in West Orange is vrijwel identiek
met het daaronder afgebeelde apparaat, dat Bell en Tainter op 20 oktober
1881 in een verzegeld kistje in het Smithsonian Institute te Washington
deponeerden en dat ook is afgedeeld op de Dictaphone-advertentie van
1937. Hieraan was, op de onderste foto duidelijk zichtbaar, een gele kaart
gehecht met o.m. de vermelding 'ik ben een graphophone'. Een misleiden
de mededeling, want dit apparaat is niet anders dan een originele of nage
bouwde Edison bladtin-fonograaf met was in plaats van bladtin en met
een ongetwijfeld daaraan aangepaste naald met membraan.
Onder: interessante doorsnedetekeningen van links de snijkop van de
graphophone en rechts de weergever met een zeer lange verbinding
tussen de naald en het membraan.

59

De Graphophone met trapnaaimachine-mechanisme als dictafoon
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Boven: Chicester Bell neemt zijn stem op met de Graphophone
Daaronder: details van de Graphophone met aandrijving als bij een trapnaaimachine

van die krantenberichten. En ook als
moderne afspeelapparatuur is toegepast,
kan de geluidskwaliteit niet anders dan
pover zijn geweest, want in 1881 waren
Bell en Tainter nog maar pas begonnen
met opnamen in was. Ook hun Grapho
phone van vier jaar later, waarop ze
octrooi verkregen, was nog verre van
perfect, maar vergeleken met Edisons
tinfoil-fonograaf van 1878 toch een enor
me vooruitgang.

Alvorens Bell en Tainter in 1885 hun Gra
phophone aan de openbaarheid prijsga
ven, hadden zij er Edison mee benaderd,
erkennend ‘dat hun werk zuiver de voort
zetting van Edisons ideeën was en dat ze
nu de hele zaak weer in zijn handen wilden
leggen’ en ook ‘dat ze hun instrument
Graphophone hadden genoemd om het
van de fonograaf te onderscheiden, maar
dat ze die naam zouden laten schieten
als mr. Edison met hen samen wilde wer
ken.' Maar dat wilde Edison niet, integen
deel, hij was woedend en in een telegram
aan zijn vertegenwoordiger in Londen
seinde hij ‘Heb niets met hen te maken.
Ze zijn een stel piraten. Ben begonnen
de fonograaf te verbeteren, Edison.’
Op 12 januari 1886 werd Edison weer
‘vrij man’, in die zin, dat toen zijn contract
met de Edison Light Company afliep, de
indrukwekkende verlichtingsindustrie gloei lam pen fabricage, elektriciteitscen
trales en aanleg en exploitatie van elek
triciteitsnetten - die hij na zijn eerste
gloeilamp van 21 oktober 1879 uit het
niets had moeten opbouwen en waaraan
hij acht jaar van zijn leven had gegeven.
Na al die jaren zijn vaderlijke plichten
verwaarloosd te hebben, kon hij zich nu
weer aan zijn ‘baby’ gaan wijden, ook al
was die aan de hand van Bell en Tainter
reeds tot een fikse, veelbelovende knaap
uitgegroeid.
Edison begon weer aan zijn bladtin-fonograaf te werken, maar al spoedig zag hij
in dat was betere mogelijkheden bood
dan bladtin. Hij vroeg de scheikundige
Aylesworth na te gaan welk mengsel van
wassoorten voor dit doel het meest ge
schikt was - dat werd o.m. bijenwas met
stearine - en ontwierp toen een enigszins
taps uitgeholde cylinder, die geheel uit
was bestond. Terwijl op de kartonnen,
met een waslaag van 1 mm bedekte cylinders van Bell en Tainter maar één keer
een opname kon worden gemaakt, kon de
Edison-wasrol - dikte van de was 6 mm vele malen worden afgeschaafd en even
zoveel keren opnieuw voor een opname
worden gebruikt. Vooral voor dicteermachines was dat zeer praktisch.
De tapse uitholling van de Edison-wasrol
was een grandioze vondst. Daardoor kon
de wasrol veel gemakkelijker op de even
eens taps toelopende spil van de fono
graaf worden geschoven dan met een zui
ver cylindrische uitholling en fonograafcylinder mogelijk was, werd dus het
verwisselen van de rollen veel eenvoudi
ger en was toch de bevestiging ideaal
stevig. Dit type wasrol, zij ’t met kleine
verbeteringen, beheerste meer dan twin
tig jaar lang de hele fonografische indus
trie en werd weldra ook door Bell en
Tainter op hun Graphophone toegepast.
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Het enige nadeel van die geheel uit was
bestaande rollen was dat ze veel breek
baarder waren dan die kartonnen, met
was bedekte rollen en daardoor bij ver
zending per post een zeer speciale ver
pakking en behandeling vereisten.
In zijn nieuwe laboratorium in West
Orange, tien maal zo groot als Menlo
Park, gaf Edison twee jaar lang de fono
graaf prioriteit boven alle andere onder
zoekingen en werkte hij, bijgestaan door
tientallen vakmensen, waaronder ver
scheidene academici, als een bezetene
om de achterstand in te halen en met
een betere fonograaf voor de dag te
komen dan dat 'stel piraten' met hun
Graphophone. Intussen verstrekte hij bul
letins aan de pers, waarin hij de wereld
liet weten dat hij zijn dierbaarste uitvin
ding nooit ontrouw was geweest, dat de
fonograaf al die jaren, waarin hij de elek
trische verlichting om het grote sociale
en economische belang daarvan voor-

rang had moeten geven, vrijwel nooit uit
zijn gedachten was geweest en dat de
mensheid zijn geperfectioneerde fono
graaf elke dag kon verwachten. Waren
die berichten bedoeld om zijn rivalen
Bell en Tainter in verwarring te brengen?
Want het jaar 1887 ging voorbij zonder
dat iemand iets te zien kreeg.
Toen in het vroege voorjaar van 1888
de Graphophone, die gefabriceerd werd
door de in juni '87 opgerichte American
Graphophone Company, voor ’t eerst enig
commerciëel sukses boekte en op een
aantal kantoren als dicteermachine werd
ingevoerd, begreep Edison dat hij er snel
bij moest zijn om op die mogelijk snel
groeiende markt vaste voet te verkrijgen.
Dus moest hij met wat hij in zijn labora
torium had bereikt tot produktie overgaan.
Maar daartoe ontbrak hem het benodig
de kapitaal. Wie zou het aandurven daar
in zijn geld te steken?
De bankiers J. & W. Seligman toonden

belangstelling en waren bereid een de
monstratie bij te wonen. Op de afgespro
ken datum kwamen zij naar het labora
torium in West Orange, waar Edison hen
in de bibliotheek opwachtte, met zijn
‘verbeterde fonograaf', die van een elek
tromotor was voorzien. Edison stelde het
apparaat in werking en hield een korte
toespraak - langzaam en met lage stem
sprekende alsof hij dicteerde - waarin hij
de grote kwaliteiten en de enorme com
merciële mogelijkheden van het instru
ment opsomde. Daarna bracht hij de
weergever in de juiste stand opdat de
fonograaf zich met zijn eigen geluid aan
de geachte bankiers kon presenteren
én verkopen. Maar toen het aandrijvingsmechanisme werd ingeschakeld, weer
klonk tot Edisons ontzetting niets anders
dan een aanhoudend gesis. Edison ver
anderde snel de instelling van enkele
schroeven, deed een nieuwe wasrol in
de machine hield zijn zo prijzende toe-

spraak opnieuw, schakelde onder hevige
spanning over op weergave... en tot zijn
wanhoop kwam er wederom niets anders
uit dan dat sissende geluid! Edison was
er kapot van; een uur tevoren had de
fonograaf nog perfect gewerkt! Hij deed
nog meer pogingen het apparaat in orde
te brengen, die ook mislukten en dat
begon de bankiers tenslotte zo te verve
len, dat ze demonstratief opstonden en
weggingen, met de toezegging dat ze
zouden terugkomen als het apparaat wel
goed werkte. Maar ze kwamen nooit terug.
Begrijpelijk, maar toch in hun eigen na
deel. Want toen vele jaren later diezelfde
bankiers aan de fonografische industrie
ging deelnemen, kostte hun dat veertig
miljoen dollar!
Dit echec, dat natuurlijk alom bekendheid
kreeg, had Edison te wijten aan zijn zo
vertrouwde medewerker - die dat ook
bleef - John Ott, die vlak voor de demon
stratie en zonder medeweten van Edison

in de fonograaf een andere, naar hij
meende, betere snijkop had aangebracht
met een snijbeitel, die een dunnere groef
sneed. John Ott had verzuimd ook de
weergever van een dunnere naald te
voorzien en doordat de weergave-naald
te dik was voor die fijnere groef, was de
demonstratie zo'n fiasco geworden.
Tot overmaat van ramp kwam kort daarop
het nieuws dat de American Graphophone
Company en de octrooirechten van Bell
en Tainter op de Graphophone waren
opgekocht door de miljonair Jesse W.
Lippingcott, die zijn aandeel in een glas
fabriek voor een miljoen dollar van de
hand had gedaan en die zijn geld eens
in iets nieuws en avontuurlijks wilde
steken. Lippingcott was vastbesloten
vaart te zetten achter de promotie van de
Graphophone als dictafoon voor kantoren
en dit dreef Edison tot het uiterste om,
ondanks zijn achterstand, toch nog te
proberen om de race om de beste én
best verkoopbare fonograaf te winnen.
Hij zweepte de mensen van zijn labora
torium dan ook op tot de uiterste krachts
inspanning.
In juni 1888, toen Lippingcott zijn verkoopcampagne voor de Graphophone was
begonnen, deelde Edison op zekere dag
zijn naaste medewerkers mede dat ze
geacht werden voorlopig niet ’s avonds
naar huis te gaan, maar dag en nacht
met hem door te werken tot de nieuwe
fonograaf aan bepaalde eisen voldeed.
Niemand protesteerde, ieder ging ver
woed aan de slag. Zodra de pers er lucht
van kreeg dat in West Orange zo'n ver
beten strijd om de perfectionering van de

De oplossing van het raadsel op pag. 55:
Edisons gekste uitvinding, de fonomotor. Daar
bij brengen de geluidstrillingen van de mense
lijke stem een membraan in trilling, die trillin
gen worden door een metalen veer overge
bracht op een wieltje met een ruw oppervlak,
dat een gemeenschappelijke as heeft met een
zwaar vliegwiel. Bij het spreken gaat dat vlieg
wiel draaien, maar of dit voldoende kracht
op levert om een naaimachine aan te drijven?

Links: het binnenwerk van Edisons ‘perfected phonograph met elektromotor
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76 juni 1888 des morgens 5.30 uur: na 120 uur onafgebroken zwoegen poseert Edison met zijn ‘perfected phonograph'
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fonograaf werd geleverd, werden er ver Een ander, de lezer reeds bekend voor
Terwijl de Graphophone alleen maar ge
slaggevers op af gestuurd, maar die deel van de Edison-wasrol was ook de
leverd werd met handaandrijving of voetwerden aan de poort van het laboratorium tapse uitholling, waardoor het verwisse
aandrijving zoals bij een trapnaaimachine,
onverbiddellijk tegengehouden. Toch za len van rollen zoveel gemakkelijker was
was Edisons ‘geperfectioneerde fono
gen die journalisten kans dagelijks bulle dan bij de Graphophone.
graaf’ uitgerust met een elektromotor, die
tins te publiceren, waarin bijzonderheden
werden gemeld over de ‘waanzinnige
worsteling’ en ‘orgie van zwoegen’, waar
in Edison en zijn strijdmakkers zich vrij
willig hadden gestort.
Deze beroemd geworden uitputtingsslag
eindigde op 16 juni 1888 des morgens
om 5.30 uur, toen Edison zich met zijn
trofee liet fotograferen, ‘na vijf etmalen
zonder slaap’ met rubberslangen in de
oren luisterend naar zijn zojuist voltooide
■geperfectioneerde fonograaf’, dodelijk
vermoeid, maar met een grimmige vol
doening over de eindoverwinning. Op
deze historische foto vertoont Edison
enige gelijkenis met Napoleon. Misschien
r; ’ssrheeft Edison daar bewust naar gestreefd,
want hij had grote bewondering voor Na
poleon.
Edisons ‘geperfectioneerde fonograaf’,
ofschoon uiteraard verre van perfect, was
een indrukwekkend staaltje van vakman
schap en beslist superieur aan de Grapho
phone. Terwijl de kartonnen, met een
dunne waslaag bedekte cylinders daar
van voor slechts één opname konden
worden gebruikt en bij sterke tempera
$ ■
tuurswisselingen licht barstten, konden
met de geheel uit was bestaande Edisoncylinder immers vele opnamen worden
In de vroege morgen van 16 juni 1888 poseerde de uitgeputte staf met de verbeterde fonograaf.
gemaakt door de cylinder af te schaven Staand v.l.n.r. Dickson, Batchelor, Wangemann, John Ott en Brown: zittend v.l.n.r. Fred Ott, Edison
en zijn Engelse vertegenwoordiger kolonel Gouraud
met een aan de fonograaf bevestigd mes.
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werd gevoed door een 2V2 volts element op de foto afgebeeld - gevuld met 1 y2
liter bichromaat, en met een capaciteit
van 15 uur. Deze soepel lopende elektro
motor was horizontaal onder het chassis
van de fonograaf gemonteerd. De rest
van het aandrijvingsmechanisme omvatte
een vliegwiel, met leer beklede tandra
deren, en een centrifugale automatische
snelheidsregelaar, die bij alle toekomsti
ge fonografen zou worden toegepast.
Daarbij werden gewichtjes, die door bladveren met een draaiende as waren ver
bonden, door de middelpuntvliedende
kracht naar buiten getrokken, waardoor
een schijfje verschoof dat in een bepaalde
stand tegen een remkussentje drukte. Die
stand bereikte het als de snelheid te hoog
werd, zodat dan automatisch werd afge
remd. Het hele mechanisme was Edisons
nieuwe fonograaf, draaide vrijwel geluid
loos en dat was natuurlijk een groot
voordeel.
Een geweldige vondst, niet van Edison,
maar van zijn favoriete medewerker Ezra
Gilliland, was een soort brilmontuur,
waarin de snijkop en de weergever naast
elkaar waren gemonteerd en die zo was
geconstrueerd dat door het geheel een
kwart slag om te draaien vlot van de
snijkop op de weergever en omgekeerd
kon worden overgegaan. Bij de Graphophone ging dit veel omslachtiger. Het
membraan dat Edison voor de opname
gebruikte, was niet meer van glas zoals
vroeger, maar van celluloid, het mem
braan voor de weergave bestond uit per
kament. De beide membranen werden
met rubber gedempt op een wijze die
volgens Edison een maximale energieoverdracht bewerkstelligde. Bovendien

Het Wonder van Edisons fonograaf op de wereldtentoonstelling in Parijs 1889

waren ze, zo zei Edison, zodanig afge
stemd dat het essentiële deel van het
geluidsspectrum zeer duidelijk werd op
genomen en weergegeven en bepaalde
ongewenste geluiden werden onderdrukt.
De naald voor de weergave, die al spoedig
door een blauwe saffier werd vervangen,
was iets smaller dan de snijbeitel voor
de opname en zeer glad gepolijst zodat
hij soepel over de bodem van de ‘hilland-dale’-groef kon glijden. Dankzij een
micro-instelling kon worden voorkomen
dat hij daarbij een van de zijkanten van
de groef raakte. Er was een speciale
voorziening om bepaalde passages van

een opname gemakkelijk te localiseren.
Toen de Graphophone en Edisons ‘geper
fectioneerde fonograaf’ in september 1888
naast elkaar in Engeland werden gede
monstreerd - de Edison-machine af en
toe met een hoorn - vonden de journalis
ten zoveel punten van overeenkomst tus
sen de twee apparaten, dat ze voorspelden
dat advocaten en getuige-deskundigen
er een massa geld aan zouden verdienen;
over en weer waren immers vele octrooi
rechten geschonden. En inderdaad, Edi
son enerzijds en de American Grapho
phone Company anderzijds bereidden
zich voor op een hevige strijd over de

Op de Wereldtentoonstelling 1889 te Parijs vond Edisons ‘perfected phonograph een aandachtig gehoor
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octrooirechten. Daarbij stond Edison, notabene de uitvinder van de fonograaf,
het zwakst!
Deze dwaze situatie hing samen met de
weigering van het United States Patent
Officie om Edison octrooi te verlenen op
de vele werkwijzen en verbeteringen, die
hij in zijn zo uitvoerige Engelse octrooi
schrift, ingediend 24 april 1878, had
beschreven en waarvan tien jaar later
vele zowel door Edison als door Bell en

Tainter werden toegepast. En op grond
waarvan had het Amerikaanse octrooibureau dit geweigerd? Omdat er niets
nieuws of origineels in stond dat niet al
eerder was gepubliceerd. Waarin dan wel?
In dat Engelse octrooischrift! Weliswaar
door Edison zelf, maar het United States
Patent Office was niet bereid daarmee
rekening te houden! Een belachelijke si
tuatie, maar zo was het nu eenmaal en
zo bleef het!

Even belachelijk en hoogst nadelig voor
Edison was het gesol om de termen
‘indenting’, ‘embossing’ en ‘incising’. In
zijn Amerikaanse octrooischrift, inge
diend op 24 december 1877, dus kort na
de voltooiing van zijn eerste fonograaf,
had Edison de wijze waarop het opnamemateriaal van een geluidsspoor werd
voorzien, omschreven als ‘embossing or
indenting’ en door die termen te gebrui
ken had hij, naar later bleek, het meest

fundamentele octrooi op de fonograaf
verspeeld! Want onder ‘embossing or
indenting’ wilden de rechters, wier oor
deel beslissend was, niet anders verstaan
dan een soort ‘indeuken’ en een proces,
waarbij alleen de vorm van het opnamemateriaal veranderd werd en er geen ma
teriaal uit werd verwijderd.
Om geen moeilijkheden met Edison te
krijgen hadden Bell en Tainter bij hun
octrooiaanvrage voor opnamen in was
de term ‘incising’ gebruikt en daaronder
verstonden het United States Patent Of
fice en de rechters een proces, waarbij
wel opnamemateriaal werd verwijderd.
Het opnamesysteem en de actie van de
snijbeitel waren in beide gevallen precies
hetzelfde, maar door de zachtheid van de
was werd daaruit een spaan gesneden,
werd dus opnamemateriaal verwijderd,
terwijl dit bij het zo harde bladtin niet
gebeurde. Dankzij deze interpretatie kon
den Bell en Tainter rustig en zonder enig
gevaar van Edisons opnamesysteem pro
fiteren, terwijl Edison hun octrooirechten
schond als hij bij zijn eigen opname
systeem, was, toepaste! En dat terwijl hij
in zijn Engelse octrooischrift het opne
men in was had vermeld!
Edison, wetende hoe zwak zijn positie
door die oneerlijke interpretatie was, had
niet het plan tegen de American Graphophone Company te gaan procederen,
maar diezelfde maatschappij, die zo van

Edisons ideeën profiteerde, had wel het
voornemen Edison zo hard men kon aan
te vallen en te laten vervolgen. Tainter
was daar waarschijnlijk een fel voorstan
der van; tijdens een diner had hij de
opmerking gemaakt ‘Edison kan naar
de hel lopen. Hij heeft niets [in zijn
geperfectioneerde fonograaf], dat hij niet
van mij heeft gestolen!’
Toen het er naar uitzag dat Edison, de
uitvinder van de fonograaf, bekrachtigd
door de wet, geen fonografen meer zou
kunnen produceren, verscheen miljonair
Lippingcott als een reddende engel ten
tonele. Had hij eerst de Graphophone
Company opgekocht, nu wilde hij ook
de Edison Phonograph Company overne
men om daarmee de hele Amerikaanse
fonografische industrie in één hand - de
zijne - te concentreren. Edison, die drin
gend kapitaal nodig had om tot productie
over te gaan en de dreiging van een
octrooioorlog graag wilde afwenden,
machtigde Gilliland, de uitvinder van de
‘brilmontuur’-verwisselaar van snijkop en
weergever, die hij als geen ander ver
trouwde, daarover met Lippingcott te
onderhandelen.
Terwijl Lippingcott voor de American
Graphophone Company $200.000 had
betaald, wilde Edison een miljoen dollar,
maar nadat Gilliland daarover dagenlang
onderhandeld had, kon hij niet meer
dan $500.000 krijgen. Zeer teleurgesteld

moest Edison dit aanbod accepteren:
een .half miljoen dollar voor al zijn octrooi
rechten op dit gebied en de verplichting
zijn fonografen exclusief voor Lippingcotts North American Phonograph Com
pany te produceren. Later bleek dat er
een geheime afspraak was gemaakt dat
Gilliland $ 250.000, de helft van het bedrag
dat Edison ontving, van Lippingcott zou
krijgen als hij Edison tot het accepteren
van die half miljoen dollar zou weten te
bewegen. Toen Edison, die zijn naaste
medewerkers altijd ten volle had ver
trouwd, daar achterkwam, was hij dagen
lang ziek van verontwaardiging over deze
gemene handelwijze van Gilliland die hij
uiteraard onmiddellijk ontsloeg. ‘Van nu
af aan kan ik niemand meer vertrouwen’,
zei Edison vol bitterheid. De enige die
daarop een uitzondering zou vormen was
een van zijn employees, Henry Ford, die
later zo’n revolutionaire rol zou spelen
in de automobielindustrie.
Om zijn ‘perfected phonograph' op zijn
muzikale kwaliteiten te testen, maakte
Edison in 1888 een aantal opnamen van
bekende musici. Daartoe behoorden waar
schijnlijk de beroemde pianisten Josef
Hofmann, toen nog een 12-jarig wonder
kind, en Hans von Bülow. Edison zou bij
die gelegenheid Von Bülow erop hebben
gewezen een verkeerde noot te hebben
gespeeld, een beschuldiging waarop de
vermaarde pianist furieus reageerde. Edi-

In het Edison paviljoen op de wereldtentoonstelling in Parijs luistert men naar Edisons ‘perfected phonograph
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son wees toen triomfantelijk op de wasrol;
val gemaakt. De lllustrated London News
daarmee kon hij het bewijzen! Terwijl de
schreef daarover: ‘De prachtige melo
rol werd afgespeeld, viel Von Bülow plot
dieën van 'Israël in Egypte’, zowel vocaal
seling flauw. Edison wierp water op zijn
als instrumentaal, werden met perfecte
gezicht, Von Bülow kwam bij, stond op
nauwkeurigheid weergegeven.' De goede
en verliet zonder een woord te zeggen het
kwaliteit van de nieuwe fonograaf werd
laboratorium. Dus toch een verkeerde
in Engeland zo gewaardeerd dat verschei
noot? Of verloor hij misschien het bewust
dene beroemdheden bereid waren daar
zijn uit ontzetting over de armzalige
mee hun stem onsterfelijk te laten maken:
weergave van zijn briljante spel? We we
de premier Gladstone, die al lang een
groot bewonderaar van Edison was, de
ten het niet, want al die allereerste op
dichters Robert Browning en Lord Tennynamen van serieuze muziek, die in die
zomer van 1888 zijn gemaakt, zijn helaas
son, en kardinaal Manning. In Duitsland
verloren gegaan. Wat wel voor het nage
vereeuwigde Edisons ‘perfected phono
slacht bewaard is gebleven, is een Hon
graph' de stemmen van de jonge keizer
Wilhelm II en Bismarck. Voordat de keizer
gaarse rapsodie, gespeeld door Johannes
Brahms, in 1889 te Wenen opgenomen
begon te spreken, beval hij alle personen
door Edisons Duitse vertegenwoordiger.
het vertrek te verlaten.
Ondanks zijn slechte gehoor en zijn be
Toen de beroemde ontdekkingsreiziger
perkte kennis op muziekgebied had Edi
en journalist Stanley in 1888 het labora
son toch een zeer gedecideerd oordeel
torium van Edison bezocht, werd ook
over componisten en musici. Hij haatte
zijn stem vastgelegd. Helaas herhaalde
Wagner en vereerde Beethoven. In 1902,
hij bij die gelegenheid niet zijn historisch
bij de 25-ste verjaardag van de fono
geworden woorden ‘Dr. Livingstone, I
graaf verklaarde hij ‘Ik heb er mijn zinnen
presume’. Toen de zeer godsdienstige
op gezet de Negende Symfonie van Beet
Stanley aan Edison vroeg welke stem uit
hoven volmaakt weer te geven met een
de geschiedenis der mensheid hij, als dat
orkest van vijfenzeventig personen.
mogelijk was, het liefst zou horen, ant
Wanneer ik dat heb volbracht, houd ik er
woordde Edison zonder aarzeling: ‘Die
van Napoleon!’ Stanley zei toen: ‘Nee,
mee op.' Edison had een afkeer van Ita
liaanse tenoren met hun tremolo's en van
ik zou de stem van onze Verlosser willen
horen.' Edison, die er graag prat op ging
coloratuursopranen; toen later Caruso
dat hij een vrijdenker was - en daar was
als de allergrootste zanger voor de gram
mofoon werd beschouwd, vond Edison
in die tijd moed voor nodig - zou daarop
lachend hebben gezegd: ‘Ach, weet u,
hem ‘nogal slecht’.
ik geef de voorkeur aan een meer voort
In Engeland, waar Edison als de grootste
varende persoonlijkheid!’
Amerikaanse burger werd beschouwd,
Onmiddellijk nadat op 16 juni 1888 ’s mor
werden in 1888 met de ‘perfected phono
gens om half zes de ‘perfected phono
graph' in het Crystal Palace in Londen
graph’ was klaargekomen, ging Edison
opnamen van het jaarlijkse Handel-festi-

weer naar hartelust met andere dingen
experimenteren. Zo verkreeg hij door het
spuiten van cellulose voor zijn massaproduktie van gloeilampen een veel be
tere gloeidraad dan met de bamboevezels,
die hij voordien had gebruikt. Hij ontwierp
revolutionair nieuwe methoden en machi
nerie voor de mijnbouw, die hij in de
jaren negentig in de praktijk bracht. En
dan was er die mysterieuze kamer 5 in
zijn laboratorium, waar slechts twee van
zijn medewerkers, Batchelor en Dickson,
werden toegelaten en in het diepste ge
heim proeven werden gedaan, waarvan
vele het daglicht niet mochten zien: cine
matografie...
In het voorjaar van 1889 was Edison ver
moeider dan ooit, mede door de spannin
gen rond Lippingcotts North American
Phonograph Company. Zijn jonge tweede
vrouw Mina, die zich in hun overdadig
ingerichte landhuis vaak erg eenzaam
voelde omdat haar geniale echtgenoot
de meeste avonden en vele nachten in
zijn laboratorium doorbracht en ondanks
haar krachtige persoonlijkheid toch wei
nig overwicht op hem had, wist hem over
te halen tot een lange vakantie in Euro
pa. Deze twee maanden lange reis werd
één grote triomftocht. In Frankrijk ver
drongen de menigten zich om een glimp
van de beroemde Amerikaanse uitvinder
op te vangen en werd hem door de Franse
regering alle denkbare hulde betoond.
Overal waar hij kwam, werd hij herkend
en als een vorst toegejuicht. Bij alle offi
ciële ontvangsten en gala-diners straalde
de toen 22-jarige Mina Edison, die haar
rol als vrouw van een beroemdheid voor
treffelijk vervulde, maar de man, die ‘de

Demonstratie van Edisons 'perfected phonograph' in het Crystal Palace in Londen 1888

echo’s gevangen en de bliksems getemd
had’, zoals de kranten het uitdrukten,
was er zelf bar verlegen onder en hield
niet van dat officiële gedoe en al die toe
spraken, waarvan hij toch niets verstond.
Nadat president Carnot hem de Orde van
het Legioen van Eer had verleend, waren
de Edisons met de president en zijn
vrouw de eregasten in de Opéra, die
schitterend verlicht werd door honderden
Edisonlampen. Het uitgelezen Franse pu
bliek stond op toen het orkest ter ere van
Edison de ‘Star-Spangled Banner’ speel
de. Maar in die Opéra genoot Edison toch
het meest toen hij na de pauze uit het
souffleurshokje, dus van zeer nabij een
ballet van 300 danseressen mocht bewon
deren. Wat ook diepe indruk op hem
maakte: een lunch 300 meter boven Parijs
met ingenieur Eiffel, in de top van diens
pas gereedgekomen Eiffeltoren; en zijn
ontmoeting met de grote Louis Pasteur,
voor wie hij een grote verering opvatte
toen hem duidelijk werd dat Pasteur van
zijn grote ontdekkingen geen enkel finan
cieel profijt wilde hebben.
Op de grote Wereldtentoonstelling, die
in dat jaar 1889 te Parijs werd gehouden,
was na de Eiffeltoren de grootste attractie
de ‘Fonograaf-Tempel’ van het uitgebrei
de Edison-paviljoen, dat bekroond werd
door een monsterachtige gloeilamp, 13
meter hoog, waarin 20.000 gloeilampjes

brandden. Om de daar opgestelde fono
grafen te horen, wachtten duizenden men
sen geduldig in lange rijen. Het Edisonpaviljoen omvatte een complete elektrici
teitscentrale, verlichte fonteinen en reus
achtige vlaggen van Frankrijk en de Ver
enigde Staten, geheel samengesteld uit
gekleurde gloeilampen - al met al voor
het publiek van die dagen een onvergefe
lijke sensatie!
Overweldigende ontvangsten wachtten
Edison ook in Duitsland, waar hij de na

tuurkundige Helmholtz en de grote uitvin
der Werner von Siemens ontmoette, en
in Engeland, waar hij 17 jaar tevoren het
laatste was geweest en zoveel narigheid
had ondervonden met de opgerolde onderzeekabel, waarop hij tevergeefs zijn
sneltelegraaf had beproefd. Ditmaal wil
den de magnaten van de snel groeiende
elektriciteitsindustrie maar al te graag
met hem spreken en beschouwde ieder
een het als een eer kennis met hem te
mogen maken.

Bij terugkomst in de haven van New York,
verliet hij als eerste met een snel bootje
het schip en haastte hij zich per rijtuig
naar zijn laboratorium in West Orange,
brandend van nieuwsgierigheid naar de
resultaten van de geheime experimenten
in kamer 5, die tijdens zijn afwezigheid
door Batchelor en Dickson waren voort
gezet. Het bleek dat het tweetal op het
terrein een klein gebouwtje had laten op
trekken dat voor het beoogde doel ge
schikter was dan die kamer 5. Met enige
trots leidde Dickson zijn chef rond in wat
hij de ‘studio’ noemde en daarna trof hij
voorbereidingen om te demonstreren wat
tijdens Edisons verblijf in Europa overeen
komstig diens instructies tot stand was
gekomen.
Edison ging zitten, de studio werd ver
duisterd, Dickson ging naar een omvang
rijk apparaat, dat op een ingewikkeld
soort toverlantaarn leek en dat met een
fonograaf was verbonden, hij schakelde
een lamp in, begon aan een kruk te
draaien... en' op een scherm, dat tegen
over Edison aan de wand hing, versche
nen enigszins flikkerend en niet zo heel
scherp en lichtsterk, maar toch duidelijk
herkenbaar bewegende beelden van Dick
son zelf, die zijn hoed afnam, een bui
ginkje maakte, vriendelijk knikte en lach
te, zijn mond opende... en terwijl de

bewegende, geprojecteerde beelden door
gingen weerklonk gelijktijdig uit de hoorn
van een fonograaf Dicksons stem: ‘Goe
demorgen, Mr. Edison, blij u terug te zien.
Ik hoop dat u tevreden bent met de kinetofonograaf!’
Dit was de eerste bioscoopvoorstelling
in de geschiedenis der mensheid. Het
duurde tot 1894 eer de Fransman Lumière
de bioscoop tot een commerciëel sukses
maakte en daarvoor terecht als de grond
legger van de cinematografische industrie
wordt beschouwd, maar in de technische
verwezenlijking was Edison Lumière vijf
jaar voor. Al sinds 1887 had Edison hier
ijverig mee geëxperimenteerd, hierbij
zeer gesteund doordat George Eastman,
de uitvinder van de rolfilm en de grond
legger van Kodak op Edisons specifica-

ties voor lange, geperforeerde stroken
film had gezorgd. Edison verwachtte meer
van kijkapparaten, waarmee één persoon
de bewegende filmbeelden kon bekijken,
dan van op een groot scherm geprojec
teerde beelden en daarin vergiste hij zich,
zoals hij zich nog jarenlang zou vergissen
in de belangrijkste toepassingsmogelijk
heid van de fonograaf, maar zeker is dat
Edison onbetwistbaar de eer toekomt niet
alleen de vader van de fonograaf en de
gloeilamp, maar ook ‘de vader van de
bioscoop’ te worden genoemd. Wat daar
bij het merkwaardigst is: dat de film,
die na Lumière's eerste bioscoopvoorstel
lingen dertig jaar ‘stom’ zou blijven, spre
kend werd geboren, weliswaar primitief
gesynchroniseerd, maar toch onmisken
baar als ‘sprekende film’!
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Linker pagina boven: 's werelds eerste bioscoopprojector. Rechter pagina links: filmbeel
den, waarbij Dickson voor de hoorn van een
fonograaf viool speelt. Rechts boven: de eerste
bioscoop en filmstudio. Rechts onder: geluidfilmopname.

Na tien jaar in de kinderschoenen te heb
ben gestaan, was de fonograaf in 1888
voldoende uitgegroeid om de wereld te
gaan veroveren. Edison en de Graphophone Company waren in staat jaarlijks dui
zenden, zo nodig tienduizenden fonogra
fen te produceren, en Lippingcott bouwde
zijn North American Phonograph Compa
ny uit tot een organisatie, die tot een
massale afzet moest komen. Hij pakte het
echter verkeerd aan.
Evenals Edison was Lippingcott blind voor
de belangrijkste toepassingsmogelijkheid
van de fonograaf: muziek, amusement.
Als iemand die zijn werk op een kantoor
deed, zag Lippingcott er alleen een kantoormachine in, dus een dicteermachine.
Daardoor vergeleek hij de fonograaf te
veel met de telefoon, die inderdaad meest
op kantoren werd gebruikt, en volgde hij
voor zijn afzet het systeem dat de Bell
Telephone Company met sukses had
toegepast: een onderverdeling van het
Amerikaanse grondgebied in meer dan
dertig districten, elk met hun eigen orga
nisatie, die de fonografen niet verkocht,
maar uitsluitend verhuurde. Alleen al het
organiseren van die tenslotte 33 dochter
ondernemingen kostte Lippingcott zowat
een jaar!
Als het zakenleven meer belangstelling
had gehad voor de fonograaf als dicteer-

machine, zou Lippingcott met dit systeem
wel wat hebben bereikt, maar die interes
se bleef ver beneden de verwachting en
alle dochtermaatschappijen leden verlie
zen, behalve de Columbia Phonograph
Company, tot wiens rayon Washington
behoorde waar op regeringsbureau’s ook
al eerder nogal wat Graphophones als

dicteermachines in gebruik waren. Zeer
nadelig voor de omzet was ook dat de
stenografen heftig ageerden tegen de
invoering van fonografen als dicteerma
chines op kantoren; ze zagen daarin een
ernstige bedreiging van hun broodwin
ning. Als er dan toch zo’n fonograaf op
een kantoor kwam, gebeurde het maar
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Deze foto is genomen op 24 september 1889 en toont een Edison fono
graaf met voetaandrijving en een schrijfmachine
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al te vaak dat een stenograaf ervoor
zorgde dat dat vervloekte ding binnen de
kortst mogelijke tijd defect raakte. Afge
zien daarvan vertoonden de fonografen,
die in het begin werden afgeleverd, vele
mankementen en aangezien reparatie en
andere service bij de huurprijs waren
inbegrepen, kostte dit de dochtermaat
schappijen handenvol geld. Ook die on
betrouwbaarheid van de fonograaf maak
te hem weinig populair bij de zakenmen
sen, die zo langzamerhand wel het nut
of de noodzaak van de telefoon en de
schrijfmachine begonnen in te zien, maar
voor wie de fonograaf met zijn nogal las
tige bediening, zijn spreekduurvan slechts
twee minuten en zijn vele kuren voorlopig
een nogal overbodige luxe was.
De gevolgen van die geringe belangstel
ling en verkeerde aanpak waren catastro
faal, ook voor Lippingcott. Door de enor
me spanningen, waaraan hij voortdurend
was blootgesteld, door de grote verliezen
en ook door het gekrakeel tussen de
dochtermaatschappijen onderling kreeg
hij in de herfst van 1890 een beroerte,
waardoor hij verlamd raakte en enige
maanden later, toen hij niet meer aan zijn
financiële verplichtingen kon voldoen,
moest hij zich geheel uit de North Ameri
can Phonographic Company terugtrekken
en kwam de leiding daarvan grotendeels
in handen van Edison, aan wie de onder
neming het meeste geld verschuldigd
was.
Het eerste, waar Edison verandering in
bracht, was het huursysteem. Begin 1891
kon iedereen, die dat wilde, voor $ 150 een
fonograaf kopen; de huurprijs was $ 40 per
jaar. Edison volhardde echter in zijn fou
tieve zienswijze dat de toekomst van de
fonograaf voornamelijk in de dicteermachine lag en niet in de weergave van
muziek. Tot 1894 hield hij halsstarrig vol
wat hij toen voor zijn secretaris Tate op
schrift stelde: ‘Tate, ik wens niet dat
de fonograaf voor amusementsdoeleinden
wordt verkocht; het is geen stuk speel
goed. Ik wil dat hij uitsluitend voor za
kelijke doeleinden wordt verkocht'. Door
deze bekrompen opvatting heeft Edison
de popularisering van de fonograaf ernstig
vertraagd en heeft hij waarschijnlijk bijge
dragen tot Lippingcotts ondergang.
De enige concessie, die Edison op amusementsgebied had gedaan, was de fabri
cage van sprekende poppen - de eerste
verbreiding van de fonograaf op grote
schaal - waarvan de Edison Phonogra
phic Toy Company er volgens de 'Scientific American’ in 1890 vijfhonderd per
dag produceerde. Deze poppen, die uit
Midden-Europa werden geïmporteerd, wa
ren 55 cm lang en hadden kopjes van
biscuit, ongeglazuurd porcelein. De lede
maten ervan waren beweegbaar. In de
romp was een miniatuur fonograaf van
goede kwaliteit gemonteerd, voorzien van
een wasrol met een diameter van 71/2 cm
en een breedte van nog geen 2 cm. De
speelduur was dan ook niet langer dan
een halve minuut. De aandrijving ge
schiedde aanvankelijk met de hand, later
door een veerwerk met een windvaansnelheidsregelaar.

Edisons grote ideaal...

Boven: sprekende pop met ingebouwde fono
graaf van Franse makelij
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Het ‘inspreken’ van de wasrollen werd
door jonge meisjes met heldere kinder
stemmen gedaan, 500 maal per dag bij
een dagproductie van 500 poppen! Er
was een keuze uit twaalf poppen, die elk
een verschillend versje opzegden; pop
nummer 1: ‘Mary had a little lamb’. Bij
sommige poppen was de wasrol uitwissel
baar en bestond het repertoire uit liedjes
of uit verschillende talen. Zo zei een
Frans sprekende pop o.m. ‘Je suis bien
contente, maman m a promis d’aller au
théatre, je vais entendre chanter, tra la,
tra la, la la (aldus klonk een aardig liedje).
Merci, ma petite maman'. Hoeveel van
die fonograaf-poppen zijn gemaakt, is
niet bekend. Dat aantal van 500 per dag
zal wel overdreven zijn en Edison heeft
de produktie ervan na een jaar gestaakt.
Die Edison-poppen zijn nu extreem zeld
zaam en beslist de hartewens van iedere
verzamelaar op dit gebied, inclusief mij
zelf...
Gelukkig was Edison niet de enige die
de koers van de North American Phonograph Company met zijn 33 dochtermaat
schappijen bepaalde. Vertegenwoordi
gers daarvan hadden de National Phonograph Association gevormd, die sinds
1890 elk jaar een congres organiseerde,
waarop over alle brandende problemen
van gedachte werden gewisseld en con
structieve voorstellen werden gedaan.
De onderwerpen, die op het eerste con
gres in Chicago aan de orde kwamen,
waren o.m.: de tegenwerking van de
stenografen; de behoefte aan gevoeligere
opnemers opdat in de flexibele spreek
buis met hoorn niet zo overdreven luid ge
sproken of zelfs geschreeuwd hoefde te
worden; de wenselijkheid tot één stan
daardtype fonograaf én wasrol te komen,
waarbij de voorkeur duidelijk uitging naar
de Edisonmachine, die kwalitatief veel
beter werd gevonden dan de Graphophone; en de afzetmogelijkheden op amusementsgebied.
Bij de behandeling van dit laatstgenoem
de onderwerp verklaarde de manager
Louis Glas van de Pacific Coast Phonograph Company dat het enige, waar zijn
onderneming aan verdiend had, de ‘nickelin-the-slot’-fonograaf was geweest en
daarmee bracht hij een begrip aan de
orde dat als een ‘Sesam Open U!’ een
geheel nieuwe markt met ongekende
mogelijkheden zou openleggen. Een toe
passing van de fonograaf die in de ko
mende jaren - maar dat wist men toen
nog niet, al vermoedden sommigen het de enige zou zijn die de fonografische
industrie op de been hield en meer dan
dat, tot grote uitbreiding zou brengen.
Het was de ‘coin-in-the-slot’-fonograaf,
die Edisons geesteskind bij miljoenen
mensen populair zou maken en op den
duur het verlangen bij hen zou doen
ontstaan zelf zo’n fonograaf te bezitten.
En daarvan te genieten in eigen huis,
bij eigen haard!
Zeer tegen de wil van Edison en zelfs
in strijd met bepaalde voorschriften van
de North American Phonograph Compa
ny hadden de Pacific Coast Phonographic
Company, en zoals op het congres bleek,
verscheidene andere dochtermaatschap
pijen elektrisch aangedreven Edison-fo-
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Edisons fabriek voor sprekende poppen; het jonge meisje geheel boven spreekt een serie was
rollen in.
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tOOMt T1UUC 0011.

Thomas A. Edison, Esq.,
Oranje, N. J.

Dear Sir:v.'c bej to acknov/ledce receipt of your tv/o favors of Junc
27th, and note that if Lór. Charles J. Dell takes ony steps towards

jettinj out ar. injunction or. this Coiapany, for infrir.GXr.ents of patents
in the nonufacturing of the aoll Phonocraph, you wish us to refer hira
to you.

Ir. regard to instructioas to Mr. Yco.to.is, wc have not as
yet positively inionr.ed him that he ecu ld scll our icrex.'jn patents
free of your -anuf aoturiaj rights end royalties, a.. ■. ..o do not think
we had sufficiënt authority frora you to do so. •

’..lr. J.evzis cr.llod o pon

us or. the 20th, and hls proposed

solu-.on of the diffioulties in which we find ourselves at pr-sent,
’.o our foreign pare...3, scc.tc.1 quiie satisfac.ory.

Yours very truly,

Sccr: u.ry.

Pop met ingebouwde fonograaf van Frans fabrikaat

nografen laten ombouwen tot een machi
ne, die automatisch in werking kwam als
men een stuiver in een gleuf wierp.
Waarschijnlijk de eerste, die op dat idee
was gekomen, was die Louis Glas, die op
23 november 1889 een dergelijk apparaat,
uitgerust met vier rubber slangen voor
het luisteren, elk met zo’n coin-slot, in
de Palais Royal Saloon in San Francisco
had geïnstalleerd. Telkens als daarmee
een wasrol met muziek werd afgespeeld,
leverde dat één tot vier stuivers op en
na korte tijd werd het Louis Glas duidelijk
dat hiermee geld te verdienen viel. Een
dozijn andere, als dicteermachine onver
koopbare Edison-fonografen werd van
een ‘coin-in-the-slot'-mechanisme voor
zien, Glas ontwierp een verdeelbuis waar
door tien personen na het inwerpen van

I

‘Coin-in-the-slot'-fonograaf.
buis voor zes toehoorders.

Rechts:

verdeel-

een stuiver gelijktijdig naar de muziek
konden luisteren, dat dozijn werd in ver
schillende drugstores en café’s opgesteld
en dat zaakje floreerde dermate dat al
gauw tot uitbreiding werd overgegaan.
‘Munt-in-de-gleuf’-machines zijn waar
schijnlijk even oud als de munten zelf.
Er zijn aanwijzingen dat ze al in die
klassieke oudheid in tempels tegen klin
kende munt automatisch een stukje ma
gie ten beste gaven. Sinds de middel
eeuwen werden door het inwerpen van
een munt speelgoed en gewijde voorstel
lingen in beweging gebracht, in de 18de
en 19de eeuw kwamen muziekautomaten
met ingebouwde speeldozen en de on
vermijdelijke gleuf voor het geldstuk in
gebruik en omstreeks 1890 beschikten
in Amerika heel wat drugstores, ‘sa
loons’ en soortgelijke openbare gelegen
heden over zo’n ‘coin-in-the-slot’-speeldoos. Daarbij voegde zich in de komende
jaren de ‘coin-in-the-slot’-fonograaf als
een geduchte concurrent!
In New York was in februari 1890 met
een kapitaal van een miljoen dollar de
Automatic Phonographic Exhibition Company opgericht, die de Edison-fonograaf
inbouwde in een fraaie kast met een gla
zen kap. De mooiste en duurste ‘coin-inthe-slot’-fonografen waren echter afkom
stig van de Standard Locomotive Works
in Cincinnati. Dat waren de eerste superde-luxe ‘juke boxes’. Ze waren ontworpen
door bouwers van locomotieven en daar-
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stander van 'coin-in-the-slot’-fonografen
door wordt misschien verklaard dat som
die eenvoudiger in de bediening en meer
en in januari 1891 had hij in het eerste
mige van onze hedendaagse juke-boxes
'foolproof' was zodat er weinig kon mis
nummer van zijn huisorgaan The Phono
meer op het front van een diesellocomogaan. en een langere wasrol, niet 10. maar
gram verklaard Die maatschappijen, die
tief dan op een grammofoon lijken.
15 cm lang, die tot 1940 het standaardtype
tekortschieten in het gebruik maken van
Op dat eerste congres van de National
voor dicteermachines zou blijven.
Phonographic Association werd prijzend
de rechtmatige mogelijkheden van hun
Omdat ze voor amusementsdoeleinden
bedrijf en alleen rekenen
____ op
; 'de
4' winsten,
over Edison - niet aanwezig - gesproken
waren was Edison natuurlijk een tegenomdat hij er voortdurend op uit was zijn
fonografen te verbeteren, en nogal af
keurend over Tainter omdat zijn Graphophone onder de maat bleef en hij door
zijn persoonlijk optreden veel onnodige
II’----------------wrijving veroorzaakte. Bij deze gelegen
heid werden, gevolgd door hoongelach,
die woorden van Tainter aangehaald.
‘Edison kan naar de hel lopen. Hij heeft
niets dat hij niet van mij heeft gestolen!'
De deelnemers aan het tweede congres
van de National Phonograph Association,
dat in juni 1891 te New York werd gehou
den. ontvingen per phonogram', dus op
een wasrol. de gesproken uitnodiging van
Edison zijn fabriek, de Edison Phonogra
phic Works in het nabije West Orange te
komen bezichtigen. Men ging daar graag
op in en men kwam bij de rondleiding
zeer onder de indruk van het produktieproces. waaraan honderden werknemers
deelnamen. Hier werden de nieuwste ver
beteringen en ontwikkelingen gedemon
streerd. zoals een gevoeliger membraan
voor de opname, een nieuw type fonograaf,

I
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Boven: een salon in San Francisco met links een rij Edison coin-in-the-slot'-fonografen - de witte doekjes dienen voor het schoonmaken van
de oorstukjes van de rubber slangen - en rechts een rij Edison ‘kinetoscopen’ voor het bekijken van bewegende filmbeelden.
Onder: het monteren en beproeven van Edison ‘coin-in-the-slot'-fonografen.

die voortkomen uit de *coin-in-the-slot’,
zullen er te laat achterkomen dat ze een
fatale fout hebben gemaakt. De ‘coin-inthe-slot’-vorm is er op berekend de fono
graaf omlaag te halen in de ogen van hen,
die hem alleen in die uitvoering zien,
waarin hij slechts een stuk speelgoed
schijnt te zijn. Niemand van hen zal dan
nog in staat zijn hem ten volle te waar
deren als een nuttige helper van de za
kenman.’
Edison was echter zakelijk genoeg om
desondanks de leden van de National
Phonograph Association bij hun bezoek
aan zijn fabriek wasrollen met muziek
te demonstreren, die voor een halve dollar
per stuk konden worden verkocht. De ver
tegenwoordiger van elke dochtermaat
schappij ontving als gratis monster zes
wasrollen met verschillende muziek als
mede een lijst van welke nummers ver
krijgbaar waren. Ook werden duplicaten
van originele opnamen ten gehore ge
bracht en werd meegedeeld dat Edison
op bestelling duplicaten van bestaande
muziekopnamen kon leveren.
De eerste duplicaten waren in 1890 ver
vaardigd door middel van een zuiver
akoustisch proces, waarbij de weergever
van één fonograaf, die de originele op
name afspeelde, door rubberslangen ver
bonden was met de snijkoppen van ande
re fonografen, voorzien van ‘blanks’, nog
onbespeelde wasrollen. Nog geen jaar
later ging men voor het dupliceren over
op een transcriptiemethode door middel
van een pantograafsysteem, waarbij de
trillingen van de naald, die de originele
muziekopname aftastte, door een mecha
nisch systeem in de vorm van een pantograaf rechtstreeks en zonder tussenkomst
van een membraan werden overgebracht
op een snijbeitel. Door slijtage van de
‘master’-wasrol konden met die transcrip
tiemethode van één opname niet meer
dan ongeveer 150 duplicaten worden ge
maakt, die dan uiteraard niet van gelijke
kwaliteit waren.

S-.

....

T-J-

CATALOGUE
--------- : OF ---------

Musical J^honogpams
—

■

APH

P HO A O O
UUCED RT

9ï.ottfi CLmcticovi 2f»o»io<jt<ipfi Co
OKXERA OF TOE FATEXTR OF

“SflOtMCIO
FOR

RECORDINO,

€1.

f'boOM,

TERPETVATIXO AXD REFRODVCIXO ARTKVMTK

•FF.ECH A.XO OTHER SOUXtX.
ASt> EXCLUSITE AOCXT FOR THE SOLF. UCEXSEE

flvueticati (jtapfiopfioHC

Co.

PRINCIPAL OFFICES’.

160 to 164 BROADWAY. NEW YORK.

F1R3T EOITION.

inoo.

Dupliceer-apparaat
80

TWE. PHONOSRML
A

MONTHLY JOURNAL DEVQTED TO THE SCIENCE
OF SOUND AND RÉCORDING OF SPEECH.
M \ï

BY THE

EDITOR.

1 n yE do not think that wc nced offer any
\AI
apology or cxcuse for our existencc.
yy
The Edison Phonograph will lx:comc, soonet or later, a ncccssnry
contrivance in the commercial world and in
the domestic circle, and we are confident
that every posscssor of this inarvcllous
machine will hail with pleasurc a jottrna!
devoted to tbc dcvelopment of the practical
Application of Edison s mastcrpiecc.
Nearly fivv years have e!ap«cd sincc the
first of the iinproved Phonographs appeared
and created a sensation in this country : up
to the present hour no litcraturc on the
subject, beyond the ncccssarily brief newspaper reports. has been availablc, and many
admirers of the Phonograph havo sought in
vatn for information upon this fascinating
subject. Now that the machines, after au
unaccountable dclay, are bcing sold in the
United Kingdorn, the demand for a special
organ dcahng with Phonograph matters ha*
Ivccn created. \\ e Halter oursclvcs that
we are in a position to meet the demand.
and to offer to our supporter* a journai
which will be as comprchcnsivc in its treatment of the subject as the most «-xacting
and enthusiastic admircr of Edison and hts
invention could desire. We shall have no
novices associated with our work. Our staff
u dl comprisc the leading spirits of the Phonographic world in this country : men who
have been associated with the invention
since its birth, ardent supporters of the illus
trious American, who are doingthcir utmost to
rcscuc from chaos this nincleenth rentury
marvel of man's ingenuity, to give the public
the benefit of Edisons Inbours, nnd 10
prevent a gigantic monopoly.
It is our
intentiun to avoid tcchntcafitics, and to
t xplain in popular languagc the mysteries
ut the Phonograph.

-n,».
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In out columns will appear Erom timn to
limc simplc instructions for the users of
talking machines; the dcvtlopmcnt of the
Phonograph business in all parts of the
world will be fully discussed; space will
alwuys lx: found for notes and queries on tin:
laws of sound : and the wants of public
cxhibiiors will nol lx: neglccted. Wc hope
that our columns will engage the attention of
the desultory reader who without any special
object in view inay bc curious enough to
scan our pages. Without fonn or cercmony
we make our bow to the public, and only ask
to be judged on our merite, feeling confident
that tbc importance of the subject will l»c a
sufficiënt cxcuse for our vanen d'dtrr.

THE DEVELOPMENT OF THE
PHONOGRAPH
BV j. t.KWts VOt’NG.

cxr^HE two or threê years that prcccded
1
a.p. 1880 wcre full of invention.
I
The world was start led alinost weekly
by such discoveries as the telephone.
microphone, the rncandescent electric lamp,
and the subdivision of the currcnt.
But
perhaps nothing in that period, which might
httingly have been theer.i of Haronnal Rtwlrid,
so amazed the civilizcd world as the invention
of the Phonograph by Thomas Alva Edison,
a man whosc reputalion as an inxentor is
only cqualled by his honour and integrily.
The Phonograph was the outcome of the
telephone, and in the provisional specification
10 his patent. N<». 2<joij of 1877, he dtd uot
miniton it: bul in the complete specification
he there claimed it, and gave a drawing of
the .ipparatus. This parlicular patent was
severely mauled by various eminent lawyers,
and «ome thousanos of puunds wcre spent in

contesiing ii.
ft was not, unfortunatcly,
strong cnotigh, and after dmlavning no less
than ihree fimes, it at last resulted in the
Phonograph bcing given to the world. The
original thirty claims wcre reduced (o half
an original claim, and in that state it held
the mastership of sotne valuabk inventións
for its owners—the great telephone monopolists. It is a pity for Englishmen that the
whole patent was not upset to release
them hom the octopus which has placed
us tclcphonically far behind littlc continent»!
nations.
The right 10 usc and sell, under the patent
2909 of 1877, the Phonograph, with all improvements thercon, was given by Edison to
the London Stcrcnscopic Company. who exploited the invention as a "show," and for
which purposc it wa«slhen more particularly
adapted.
But Edison
improved" his
original Phonograph, and a patent was
granlcd to hiin in 1878, and numbered 1644.
Anyonc rcading this production cannot fail to
comprchcnd the broadness and thoroughness
of it, especially when subseqttent so-callcd
dcvelopments are ronsidcrcd. In this patent
wc have the broad claim for the use of hydroy
carbons.phoncts.oi recordingandrcproducing
devires ha ving yielding presstu cs, tablcts, an<l
mechanism, which has never liecn surpassed
for r.implicity and effectiveness. This patent
was undoulncdly a valid onc, and but tor the
oversight of Mr. Edison in not paying the
ƒ100 fee exacted by our laws, it woulri have
held good for ils cutirc lifc. The Phonograph
was a " ninc days' wonder," however, and
nothing more was donc phonographically
until 1885, when onc Tainter c-illed upon
Mr. Edison, at his laboratuiy at Orangc,
N' w Jersey, and showed him an apparatus
whii h, by an ingemous ioversion of the word
phonograph, was namctl a graphophone.
Etlison loltl Taimi-r there was nothing*new
in the graphophone, and refused to have
anythmg to do with it. However, Tainter
forir.cd a Company callcd the “Volta Graphopiion<-Company."ard patented hisinveniinn.
Of course thr m. rc fact that a man patents
a 1 hing dors not imply that his inv< ution is
new.
The great feature Tainter daimed
was the fact lliai hc cngravetl his record nn
wax, whercas Edison indented his record on
liufoil.
This is the s|*cciousness of the
whole dring. Indeming, as mentioned by
Edison, includes all methods of mnking
ntnids, and giwn an old Phonograph, of

which thousands ^rc in c.xistenc*-. .1 «v,:x
surfacc, and the phonograph rccordi 1 a
common usc, the record muM l>e rut. b the
••ld days I have had iny tinfnil cm to atoins,
and I havccut Babbit mclal and lead a* well
as wax. Edison says in bis patent, X<’. 1*144
of 1878, after referring to the usc of wax or
other hydrocarlions, "The indentation can
now l>e made in the foil and the paraffin or
similar matcrial, and the indcnling point
does not hccorne clogged with the parafnn in
conscquencc of tbc intervening foil. ’ How
could his recorder Itecotnc clogged it he had
noteul the paraffin ? Nowcompare Tainter's
patentof 18S6, No.6027, with th<- spe» ification
of Edison, 1644 of 1878, and se<- how much
Tainter his taught us: and alx» notc that
Tainter’s recorder berame clogged w ;th the
paraffin, and that he desrribes a brush which
hc aflives to the recorder to remove the
shavings.
Edison lias repeatedly said that the" Phonograph was his baby," and that he imended 10
revert to it as >oon as hc got clcar of more
important anti, at the time, prolitable investigations. I have had
...» the
..... plcasure and
— .—
privilege of spending a morning in t.:.
his 1:1.
library
looking through the inass of matter in connection with the l’homlocraph which he had
collected and collatcdI from the time the
invention was first introduced to the public,
and 1 can truly say that there was no evidence
that he had for any length of time neglccted
his •• darling," asheoncetermed the apparatus
in i letter addressed to a gentleman res-dirg
in thts country.
In 1SS7 Edison complete»! his iinproved
Phonograph, and as is usual with him, he
patented all those things which he considered
intprovements at the time. These patents
he looks upon as •• builders.” Patent alter
patent was lodg»*d at the Patent Office, and
arranguir.» nis wcre made m scll machines :.n
this country.

Het eerste nummer van Edisons
huisorgaan ‘The Phonogram', mei
1893, waarin fel van leer werd ge
trokken tegen de Graphophone
Company en Tainter.

Uit Edisons huisorgaan ‘The Phonogram': een groepje luisteraars in New York 1893

Bij dat bezoek aan de Edison Phonographic Works werden ook duplicaten ten
gehore gebracht, die volgens een geheel
andere methode waren verkregen en wel
door middel van een gietvorm. Deze du
plicaten zouden duurder zijn, maar veel
beter van kwaliteit dan die met de transscriptiemethode verkregen en van één
‘master’, zo verzekerde men de bezoekers,
konden zonder verlies van kwaliteit des
noods een miljoen duplicaten worden
verkregen. Hoewel men er enkele voor
beelden van te horen kreeg, was deze
methode nog niet ver genoeg ontwikkeld
om hem in massaproductie op commer
ciële basis in de praktijk te brengen. Dat
kon alleen als de dochtermaatschappijen
bereid waren het onderzoekingswerk hier
voor financieel te steunen en nu al orders
voor die duurdere, maar ‘perfecte' dupli
caten te plaatsen. Die bereidheid bleef
uit en het duurde nog tien jaar voor de
‘gietvorm’-dupliceermethode zijn intrede
deed.
Waarop berustte deze methode, die in de
twintigste eeuw tientallen miljoenen was
rollen met muziek zou voortbrengen? Al
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in zijn Engels octrooischrift van 1878 had
Edison dupliceermethoden vermeld, o.m.
het door middel van elektrolyse, dus in
een galvanisch bad, bedekken van een
bladtin-opname met een harder metaal,
waardoor een matrijs kon worden ge
vormd. Met zo’n matrijs konden dan in een
zachter materiaal duplicaten worden ge
perst. Terwijl hij zich met de verlichtingsindustrie bezig hield, had Edison over
een andere methode nagedacht, waar
op hij in 1884 en 1888 octrooi had aan
gevraagd. In 1889 waren Dr. SchulzeBerge en C. Wurth hiermee onder Edi
sons supervisie gaan experimenteren.
Hierbij werd een ‘master’-wasrol in een
vacuum door een elektrische lichtboog
tussen twee goudblaadjes van een uiterst
dun laagje goud voorzien, waardoor het
oppervlak met de ‘hill-and-dale’-groeven
geleidend werd. Vervolgens bracht men
de wasrol in een galvanisch bad, waarin
door elektrolyse op dat uiterst dunne
goudlaagje een dikkere laag metaal
werd afgezet. Dan werd de was verwij
derd, zodat een holle metalen cylinder
overbleef, waarvan de binnenkant in re-

lief een negatief van de oorspronkelijke
hill-and-dale'-groeven vormde: de giet
vorm.
Deze gietvorm werd gevuld met warme,
dus vloeibare was, daarna afgekoeld,
waardoor de was hard werd en kromp
en als een duplicaat in was van de ‘origi
nele master' uit de metalen gietvorm kon
worden verwijderd. Dit laatste was verre
weg de grootste moeilijkheid van het hele
proces, want meestal was de inkrimping
onvoldoende en bleef daardoor of door
andere oorzaken was achter in de giet
vorm, waardoor de zojuist gegoten wasrol
onbruikbaar was. In hoofdstuk VIII wordt
dit gietvormprocédé uitvoerig beschreven.
Edison heeft ook nog geëxperimenteerd
met in hun lengterichting gehalveerde
gietvormen, die dus na het stollen van de
was gemakkelijk konden worden geopend
om de wasrol te verwijderen, maar daar
door kreeg deze in zijn lengterichting
dwars door de groeven op de plaats van
de ‘naden’ twee richels, die bij de repro
ductie een tik, dus een storend geluid
gaven.
De duplicaten, die met de pantograaf-
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De Sullivan Brothers, die in 'The Phonogram' een artikel ‘Hoe geeft men concertvoorstellingen met de Edison fonograaf' schreven, 1893

reproductiemethode werden verkregen,
waren zoveel minder van kwaliteit dan
de originele opnamen, dat in de eerste
helft van de jaren negentig aan de afne
mers voornamelijk originele opnamen
werden geleverd. Daarna werd een ver
beterde transcriptiemethode ingevoerd,
waarbij de ‘master’-opname op een zeer
snel draaiende wasrol met grote diame
ter, 121/2 cm, werd gemaakt, die met z’n
groefsnelheid van 100 cm/sec een veel
hogere geluidskwaliteit haalde dan de
standaardcylinder met z'n 35 cm/sec.
Door met een nauwkeurig instelbare pantograaf de trillingen van de saffier, die
een met 160 omwentelingen per minuut
ronddraaiende master’ van grote diame
ter aftastte, over te brengen op de snijbeitel van een fonograaf, waarop een
standaardtype wasrol met 120 omwente
lingen per minuut draaide, verkreeg men
thode is vergelijkbaar met het kopiëren
van muziek, opgenomen door een tapevan muziek, opgenomen door een tape
recorder met een bandsnelheid van 38
cm/sec, op een taperecorder met een
bandsnelheid van 19 cm/sec, waardoor

een betere kwaliteit kan worden bereikt
dan wanneer de oorspronkelijke opname
ook met een bandsnelheid van 19 cm/sec
was gemaakt.
De waarlijk gigantische ‘big business'
van de grammofoonplatenindustrie, die
de ganse wereld omvat en jaarlijks hon

ISeceMtGer
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derden miljoenen grammofoonplaten en
muziekcassettes produceert met een to
tale omzet van miljarden guldens, vond
zijn oorsprong in het jaar 1890 of zeer
kort daarvoor, toen voor het eerst op
commerciële basis opnamen van muziek
werden gemaakt en in de handel gebracht.

1893.
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Price of all “ plain number ” Records,
Price of all “ B number ” Records,

$1.00 each

1.50 each
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Dankzij de snel toenemende populariteit
van de‘coin-in-the-slot’-fonografen kwam
er in het begin van de jaren negentig
een steeds grotere vraag naar zulke was
rollen met muziek. Elk van de 33 dochter
maatschappijen van de North American
Phonograph Company had dan ook zijn
eigen opnamestudio om in die behoefte
te voorzien. In verband met de mindere
kwaliteit van duplicaten verkochten zij
meest originele opnamen, waarvan er
bij luide blaasinstrumenten tegelijkertijd
tien, bij zangers en piano drie tot vijf kon
den worden gemaakt.
Als er opnamen van een blazersensemble,

r

>ï

il
86

'

bijvoorbeeld een militaire band, werden
gemaakt, speelden de muzikanten voor
een tiental fonografen, elk voorzien van
een metalen hoorn. Een opname-assistent
controleerde dan eerst de stroomvoorzie
ning van de tien elektromotoren - daar
voor zorgden elektrische batterijen - en
voorzag elke fonograaf van een ‘blank’,
dus een onbespeelde wasrol. Daarna be
gaf de opnametechnicus zich naar een
van de fonografen, startte de motor en
sprak met een stentorstem in de hoorn:
‘Home Sweet Home, played by Hillary’s
Third Regiment Band, record taken by
William Treasure for the Pacific Phono-

graph Company, San Francisco.' waarna
hij de motor stopte, naar een tweede fono
graaf ging en voor de hoorn daarvan,
nadat de motor was aangezet, zijn aan
kondiging herhaalde. En deze handelin
gen en aankondiging herhaalde Mr. Treasure tot alle fonografen een beurt hadden
gehad en alle cylinders van de in die
tijd zo belangrijk geachte aankondiging
waren voorzien.
Dan werden met één handbeweging alle
tien fonografen tegelijk gestart, begon
onmiddellijk daarop de band * Home Sweet
Home' te spelen, stroomde hun daveren
de muziek de tien hoorns binnen, kwamen

tien membranen in trilling en sneden tien
snijbeitels hun ‘hill-and-dale'-spoor in de
wasrollen tot de opnametechnicus een
sein gaf dat de muziek moest worden
beëindigd. Zodra dit was gebeurd, wer
den de motoren uitgeschakeld en werden
de tien wasrollen van de fonografen ver
wijderd en voorzichtig - want ze waren
nogal breekbaar - in kartonnen dozen
gelegd, klaar om verpakt en verzonden te
worden.
Als er van ‘Home Sweet Home’ driehon
derd stuks besteld waren, betekende dit
dat het stuk dertig maal moest worden
gespeeld en die aankondiging driehon-
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De beroemde Sousa met zijn United States Marine Band in 1891. Negen opnamehoorns telt men op
deze foto.

_

derd maal moest worden gedaan. En dat
al die handelingen, zoals het controleren
van de stroomvoorziening, het aanbren
gen en verwijderen van wasrollen en het
in- en uitschakelen van de motoren even
veel malen moest worden herhaald. Da
gen dat er behoudens wat pauzes voor
eten en drinken tien uur of langer steeds
hetzelfde nummer van nog geen twee
minuten werd gespeeld, waren dan ook
in die opnamestudio’s geen uitzondering.
Die aankondiging geschiedde overigens
ook wel voor verscheidene fonografen
tegelijk.
Populair geworden zangnummers nood
zaakten tot een nog veel vaker herhalen
aangezien daarbij niet meer dan drie tot
vijf opnamen tegelijkertijd konden wor
den gemaakt. Werden van een ‘tophit’
tweeduizend rollen besteld, dan moest
de zanger zijn lied wel vijfhonderd maal
zingen. Het is daarom geen wonder dat
men in die eerste jaren geen echt beroem-

de zangers kon engageren, want die
voelden er niets voor dagenlang of zelfs
wekenlang alsmaar hetzelfde ten beste
te geven.
Zo’n opnamestudio had natuurlijk wel
‘sfeer’, zoals er overal waar musici bijeen
zijn, sfeer is. De artiesten maakten veel
grapjes, ook onder het spelen, als er na
een erg kort muziekstuk nog ruimte op de
wasrollen over was, barstten de muzikan
ten vaak los in een luid applaus, voeten
gestamp, fluiten en schreeuwen. De kwa
liteit van de opnamen hing erg af van de
toewijding en bekwaamheid van de opnametechnici, waar echte virtuozen onder
waren die goochelden met verschillende
hoorns en opname-membranen en precies
wisten waarmee bij bepaalde stukken,
muziekinstrumenten en musici maximale
resultaten konden behalen.
Zeer veel waarde werd gehecht aan een
goede, enigszins waardige aankondiging
voor het begin van een wasrol. Die aan-
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NEW AND NOVEL
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Thls wonderful Instrument must not for a moment be compared to the ordlnary Talklng Machines whlch have
been heard through the country for years.

The Graphophone Grand
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far or even farther than the orlglnal.

A CHOIR INVISIBLE. AN UNRIVALED MUSICAL FEAST.
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Special arrangements have been made for magnltylng the sound so that all may heer the
t" entlr*
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PRICES OF ADMISSION:

Adults----------------- ------------------------ Chlldren.
EXHIBITION WILL BE CIVEN AT

Doors Open at
Rechts Edisons geluidsopnamestudio omstreeks 1895

kondiging was in de eerste plaats nodig
voor identificatie. Alle wasrollen zagen
er eender uit, al kon de kleur van de was
variëren van wit tot donker bruin of zwart;
een leesbare vermelding van het merk,
serienummer en de namen van de muziek
en musici op de rol zelf, en wel op de rand
ervan, kwam pas later. Omdat die gege
vens toch essentieel waren en ook om
fraude, bijvoorbeeld door dupliceren, te
voorkomen, werden ze mondeling op elke
rol vastgelegd. Maar die gesproken aan
kondiging was meer dan alleen maar een
verstrekken van feitelijke gegevens, meer
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dan alleen maar een identificatie.
Ook al waren bijna al die wasrollen voor
coin-in-the-slot'-machines, dus voor amu
sement bestemd, was die aankondiging
ook bedoeld te suggereren dat er iets
belangrijks ging gebeuren, zoals een sug
gestief begin van een film dat ook kan
doen. De manier van spreken en vaak
ook de woordkeus waren daarop afge
stemd, vergelijkbaar met de wijze waarop
een welbespraakte handelsreiziger of ver
koper een op zichzelf weinig beduidend
produkt weet aan te prijzen of op te heme
len. Zo begon een Edison-wasrol bijvoor-

beeld met ‘All he would do was whistle.
comic song, as sung bij Mr. Dan W. Quin,
Edison record’. Die woordjes ‘as’ en ‘Mr.'
werden bewust gebruikt om de sfeer te
verhogen.
De aankondiging op de bruine wasrollen
van Columbia eindigde vaak nogal hoog
dravend met ‘...as played for the Columbia
Phonograph Company, of New York and
Paris’. Zelfs toen in 1901 door de invoe
ring van het gietvorm-procédé de rand
van alle wasrollen op eenvoudige wijze
van duidelijk leesbare woorden en getal
len werd voorzien - door middel van re-

Iiëfletters en -cijfers in de gietvorm - hand
haafden velen, waaronder Edison, nog
jarenlang die voor identificatie overbodig
geworden gesproken aankondiging van
wege de sfeer van verwachting, die ervan
uitging.
Verreweg het meeste sukses met com
merciële opnamen had de Columbia Phonograph Company in Washington, die
door het gebruik van Graphophones als
dicteermachines op regeringsbureau’s en
door de voortvarende leiding van Edward
D. Easton van begin af aan de sterkste
dochtermaatschappij was geweest. Co-

lumbia. die zich had verzekerd van de ex
clusieve medewerking van de zo popu
laire dirigent en componist Sousa met zijn
United States Marine Band, was de eerste
met een catalogus van het beschikbare
repertoire - in 1891. Die eerste catalogus
van tien pagina’s vermeldde 27 marsen,
gespeeld door Sousa en zijn band, 13
polka’s, 10 walsen, waaronder twee van
Johann Strauss, 36 opnamen van de kunst
fluiter, tevens zanger John Y. Atlee, op
de piano begeleid door de jonge Fred
Gaisberg, die een halve eeuw lang een
leidende rol in de rollen- en platenindus-

trie zou spelen, 13 duetten voor clarinet
en piano, 9 voor kornet en piano, 32 liede
ren met orkestbegeleiding, ingedeeld in
de categorieën ‘Sentimental’, ‘Comic’,
‘Negro’, ‘Topical’ en ‘Irish’ en 20 opnamen
van uitsluitend gesproken woord, sommi
ge met geluidseffecten, met komische of
dramatische voordrachten.
Twee jaar later, in 1893 was de catalogus
van Columbia al uitgegroeid tot 32 pagi
na’s, waarin verscheidene honderden
nummers werden vermeld, w.o. 82 mar
sen, en ook een cursus ‘vreemde talen’
van Dr. S. Rosenthal: 24 wasrollen per
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h,,n,r-’v ” rosenthal’s

PRACTICAL LINGUISTRY,” latest and

7T\J Lc’' MO,k o( k)'

k- s Ro»<n'h«’.

Ji

j*ulh<»r of ihc Me -•erschaft System.
Practical lessons <•»» practical peoplc.
ï~*
Pupil» taught as if actually
VAr j* [* |\ ^ in presrnce of the teacher.
AU ouolitins antwered and
exercises corrected free of charge. Part I., COC.;
books and membership in correspondente school,
($.OO each language.

F" r /<

MEISTERSCHAFT
SUPERSEDED

Ê

Dr. Roaenthal wrote the ** Mruterttimfl
Syitr** ” (»o exlensrvely adrertised by a Boston
Honae) »o yean ago.
Hts lalest work, " Tht
/(•imtkalPrwtxa!Li^ptutry," soperaedes it enUrely.

Polyglot Book Co.,

74

Street.
CtMCAOO.

I. C. S. Language Study on

the

Phonograph

COMPLETE I. C. S. LANGUAGE OUTFIT

Includes :—Edison Phonograph with repeating altachment.

Complete course records (25).
Text Books.

Complete Recording Outfits.

Hearing Tubes with Sound Modifier.

Comblnation price for COMPLETE outfit $50.00

taal - Frans, Duits, Spaans en Italiaans leerboeken, enkele ‘blanks' waarop de
cursist zijn eigen stem kon opnemen om
die, ter controle van de juiste uitspraak,
naar het taleninstituut kon opsturen - en
dat alles voor $ 25, waarbij de cursist het
recht had met Dr. Rosenthal te correspon
deren. Deze talencursus, de voorloper van
de bekende, nog altijd bestaande ‘Linguafoon’-methode, groeide spoedig uit tot
50 wasrollen per taal.

ó Habla V. Espano£7
1
Parlez"Vous Fran9 als 7
Sprochen Sio Deutsch 7
Parlato Italiano 7

IN TEN WEEKS ,
You tan. »< yuur «.w

b-.mc. by

|

DR. RICHARD S. ROSENTHAL’S
MEISTERSCHAFT SYSTEM,
team 10 i|>cak flucmly eüber Spanith, E'rrnch, lulun. r»r Geonaa. 1

fcf mi

De fonograaf voor educatieve doeleinden: talencursussen. ‘Blanks' werden bijgeleverd zodat
cursisten hun uitspraak konden laten controleren, Dr. Rosenthal was met zijn 'Meisterschaft'systeem de grote pionier op dit gebied.

rmtpt tl

itaay.

>00 Waahla<t4»u BtreeL, BoaUui,

FREN CH — GERM AN — SPANISH
Spoken, Taught and Mastered Through Our

LANGVAGE PHONE METHOD
Combined with

The Rosenthal Common-Sense Method of Practical Linguistry,
The Latest and Best Work of Dr. R. S. Rosenthal.
F
No longer unnecessary memorizing or weary hours spent over verbs, declensions, elaborate rules and other waste of time over antiquated methods.
It requires but a few minutes’ practice several times a day. at spare moments to acquire a
thorough mastery of conversational French, German or Spanish. College professors all over
this and other countries, and the Press generally, endorse this perfect and natural System of
teaching languages. Sendfor testimonials, bookletand letter telling all about this 2oth ce>itury scientifc marvel. A postal vjill do.

‘
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Alt Subvnlxr* - Ij co for each langui?* — bcc<«i« aelual pupil» «
01 J>r. Roaenihal, wbo torren» all c«eri'kacn and onopond* vith I
them in regirrf tn any diffirulóex which may nccur.
AIKIiH E1CSCHAI--T FtlllLIKII ING COMPANY,
1

INTERNATIONAL COLLEGE OF LANGUAGES, I4B, Park Row, N. Y.

J

Edison Electric Phonograph Exhibitor's Outfit,
No. 125.

CONSISTING OF
x Edison Class M Phonograph, complete as
described on page xo, wilh two speakers
24 Selected Edison Musical and Talking Re
cords.
1 14-way Hearing Tube, complete.
12 Blank Cylinders (shaved)
1 Portable Record Case, lo hold 36 records.
1 Battery, either Storage or Edison-I.alande
Primary Battery
1 Battery Cord, connectiug Battery to Phon
ograph.

i
x
1
2
x
1
1
2
1
1

24-inch Brass Amplifyiug Horn.
Folding Stand for saiue.
14-inch Brass Parlor Horn.
Extra Diaphragtn GlasScs.
pair of Extra Beits
set of Extra Motor Brushes.
set of Goveraor Brushes.
Botllcs Phonograph Oil
Bottle of Stratena
Jeweler's Screw 1». iver.

Price, Complete, $125.00.

Edison fonograaf met extra grote hoorn voor publieke demonstraties

Tot 1895 waren fonografen voor de meeste
particulieren veel te duur; de Edisonfonograaf met elektrische motor van 1893
kostte met batterijen en toebehoren $ 190.
Veerwerkaandrijving was er toen nog niet
en die natte batterijen gaven een hoop
last en zorg. Vandaar dat de meeste was
rollen werden gedraaid in de ‘coin-in-theslot'-fonografen, die het in drugstores,
saloons en dergelijke openbare gelegen
heden uitstekend deden en gemiddeld
zo’n $50 per week opbrachten, zodat
men in een maand de aanschaffingskosten er uit had. In een druk bezochte drug
store in New Orleans bracht één fono
graaf zelfs $ 500 per maand in het laadje!
Columbia, die jarenlang de leidende maat
schappij zou blijven, kwam als eerste op
het idee wasrollen te voorzien van ge
sproken reclameteksten, afgewisseld door
grappen en muziek. Stilistisch waren die
met superlatieven doorspekte reclame
boodschappen voor bepaalde artikelen,
merken en winkeliers sterk verwant met
het opgeschroefde proza van de heden-

daagse commerciële radiostations; histo
risch bezien waren die wasrollen met ge
sproken reclame het prille begin van een
ontwikkeling, die er vooral in de Verenigde
Staten toe zou leiden dat zelfs de meest
serieuze radio- en televisieprogramma’s
op hinderlijke wijze met stompzinnige
reclameboodschappen zouden worden
onderbroken. Volgens een brochure van
Columbia hadden winkeliers die een fo
nograaf met zulke reclameboodschappen
binnen of buiten hun zaak hadden ge
plaatst, hun omzet aanzienlijk vergroot,
en werden de kosten ervan door die omzetvergroting ruimschoots vergoed. Om
zulke reclames met muziek te horen,
hoefde men geen munt in een gleuf te
doen, maar kon men volstaan met op een
knop te drukken. Dankzij die reclame kon
het gratis!
De vindingrijkheid van Columbia kende
geen grenzen. Zo richtte deze maatschap
pij zich tot zakenmensen, die moeite had
den met de juiste spelling van hun brie
ven. Die werden door Columbia aange-

moedigd in plaats daarvan een wasrol te
verzenden waarop ze zeiden wat ze te
vertellen hadden. Daarmee konden ze
dan hun tekortkomingen op taalkundig
gebied camoufleren! Wat ook een zeer
origineel idee was: de fonograaf als componeermachine te gebruiken. En wel door
opnamen van populaire melodieën ach
terstevoren te draaien. ‘Door daarmee te
experimenteren, kon een musicus elke
dag een nieuwe populaire melodie vin
den!'
Uiterst populair waren wasrollen met uit
sluitend gesproken woord, zo nodig aan
gevuld door geluidseffecten. Hetmeestberoemd op dit gebied was de jonge to
neelspeler Russell Hunting, die in zijn
theater in Boston, als dat leeg was, proe
ven had genomen met de weergave van
zijn eigen stem via de zeer grote hoorn
van een fonograaf, die hij op het toneel
had opgesteld en waarmee hij luisterde
in de verste rijen van de engelenbak.
Daarbij had hij ontdekt hoeveel hij met
zijn stem kon bereiken. Wat hij daarmee
91

From EDISON PHONOGRAPH WORKS,
Orange, N.

Beware of Careless Unpacking.
Do not throw anythlng away until everythlng on thls Memorandum Is found.
See ihat nothlng Is left In the Box.
Look carefully through all the packing.
Stralghten out every plece of paper.

CONTENTS:

Checked by

Packed by

Links, de vervaardiging in Edisons fabriek van blanks', dus gladde, nog
onbespeelde wasrollen. Boven: formulier in 1893 gevoegd bij de verpak
king van een Edison ‘coin-in-the-slot'-fonograaf.

op voor verkoop bestemde wasrollen be
reikte. varieerde van het dolkomische tot
het tragische, tranenverwekkende genre.
Veel van zijn opnamen bestonden uit
bliksemsnelle dialogen tussen twee leren.
Het populairst was de opname van zijn
‘one-man-show’ The Steamboat, waarin

hij niet minder dan tien verschillende
stemmen gebruikte en allerlei geluiden
nabootste. Terwijl bij de muziekrollen
klassieke muziek nauwelijks aan de orde
kwam - een enkele opera-aria, dat was al
les - was bij de gesproken opnamen het
klassieke genre wel vertegenwoordigd.

ON

onder meer door fragmenten uit stukken
van Shakespeare.
Om de omzet van rollen te vergroten
bracht Columbia in 1894 in nauwe samen
werking met de American Graphophone
Company voor $ 75 een fonograaf met
een betrouwbare veerwerkmotor, de ‘Gra-

TRIAL.

Real Talking and 8 inging Phonograph! You can obtain it free on trial, then if you decide to keep it, you
are to pay ns 1 shilling weekly, or if you send our fall price (15s.) in advance payment, we will give you
an extra reward of 4 records.
The Symonds* Premier Phonograph is the acme of perfection in a low priced, warranted instrument. It
F is not one of those toy affairs s:>
x-oovc r»
ur price is only 15;’
frequently advertised at low prices or “ given away,” but is an' actual full size phonograph, warranted m
10 years.
Our
payable in weekly sums of 1 -, but if you can conveniently pay the full amount (with order) for the Phonograph, we i
..
will add 4. musical*
selections (Records), and at sa me time give you the privilege to return it, and receive every penny öf your money iif not as represented.
---------------- Tuke
your choice of paying money down, or in instalments after you examine the Symonds’ Premier Phonograph Outfit.

OVER 1,000 PLEASING SELECTIONS.
<
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u.
Clearly gives Band Music, Vocal Solos, Nigger Songs, Beligious Selections, Funny Speeches, Whistling Acts,
Sentimental Songs, etc.
Genuine Offer by a reliable London Firm to you.
Tbl» Indnoement, like Symonds’ marvellous bicvcle offers which have introduced over 20,000 cyclea in 2 y» .m, k
genuine in every detail. We offer you the veritabio article with which you can entertain your frlends. evening
part!es. clubs, etc., for hours at a time. Selections of music, mirtn, melody may be sent forth, loudly. sweetly,
and clearly. Rsmember our offer to send instrument absolutely free upon approva:, you to promptly return the Phonograph (if not
approved), or if accepted (as we know you will) to send us at least Is. weekJy until settled for. No guarantor required. Or, send postal
order for 15a.. crowed and made payable to us, and we will forward Phonograph with 4 musical selections and 10 years* wurranty.
Afterward we will supply extra records, as wanted, at 1/6 each. Give us your name and full uddress. We will deal with you as honOUTably by poet aa If you were to oail. If you want further partlculars write for our catalogue before ordering.

miB
UUll

92

AtfED
Uil Eli *

=*«
dabt

QRANP QRAPH0Pn°MF

The Baby grand

graphophone

Runs with Spring Motor. Weight, 15 Ibs.
scribed in outfit No. 3.

De-

No. 3.
BABY GRAND GRAPHOPHONE.

OUTFIT FOR EXHIBITION OR HOME ENTER
TAINMENT.

I Baby Grand Graphophone; weight,
15 Ibs

$75.00
9.00
.75
3 blanks
3.00
3 hearing tubes
5.50
Large hom and stand for concert room

9 records

Canvas case for holding records and
tubes
Regnlar priev

6.75
$100.00

phophone Grand' op de markt, een jaar
later gevolgd door een die $50 kostte.
Daardoor kwam de fonograaf voor ’t eerst
binnen het bereik van vele particulieren.
Al in 1878 had Edison voor zijn tinfoilgrammofoon een veerwerkmotor toege
past, maar toen men later de fonograaf
als dicteermachine voor kantoren en voor
'coin-in-the-slot’-gebruik ging ontwikke
len. had men dit soort aandrijving ver
waarloosd en aan een elektromotor de
voorkeur gegeven. Daarnaast waren er
mechanismen als bij een trapnaaimachine
gebruikt en zelfs watermotoren, die men
op de kraan kon aansluiten, en hete-luchtmotoren, waarin spiritus brandde. Voor
huiselijk gebruik was echter de veerwerk
motor verreweg de beste oplossing.
In de winter van 1895/1896 startte Colum
bia in de populaire week- en maandbladen
een groots opgezette reclamecampagne,
waarin een ‘happy family’ inclusief kin
deren en een grootvader in een gemakkelijke stoel werd afgebeeld rond dat
gene, waaruit al dat geluk voortkwam:
een fonograaf. Dit idyllisch tafereel werd
toegelicht met teksten zoals ‘de machine,
die spreekt, lacht, zingt, muziek speelt
en alle geluiden kan weergeven' en ‘een
instrument zo simpel dat zelfs een kind
er de prachtigste muziek van 's werelds
grootste zangers en musici aan kan ont
lokken.' Op aanvraag werd een catalogus
van duizenden opnamen gratis toegezon
den.
De Columbia/ Graphophone - combinatie
had daarmee zoveel sukses, dat de prijs
van fonografen nog meer kon worden
verlaagd en voor de Kerstverkoop van
1897 werd zelfs een Graphophone met
veerwerkmotor voor slechts $ 10 gelan
ceerd, het ‘Eagle’-model, zo genoemd

Fonograaf met watermotor

omdat men het voor een ‘Eagle’, een bank
biljet van tien dollar met een adelaar er op,
kon kopen. Waren in het begin van de
jaren negentig de Graphophones vergele
ken met de Edison-fonografen zo inferieur
geweest dat duizenden ervan onverkoop
baar waren, door reorganisatie, resulte
rend in een samengaan van de Grapho
phone en de Columbia Company, door
een uiterste krachtsinspanning, waaraan
ook weer Tainter deelnam, én door Edisons verbeteringen in te voeren - de taps
toelopende spil, de geheel uit was be
staande cylinder, en de saffiernaald voor
opname en reproduktie - was men er in
geslaagd een dermate verbeterde Gra
phophone te ontwikkelen, dat die met
sukses met de Edison-machines kon con
curreren.

De goedkoopste graphophone
was de slechts $10 kostende ‘Eagle’

In deze ontwikkeling, die de fonograaf
op steeds grotere schaal in de huiskamers
van gewone Amerikanen bracht en de
omzet van wasrollen natuurlijk sterk deed
toenemen, kon Edison niet achterblijven.
Maar dat ging niet van een leien dakje.
Om voor de ontwikkeling, fabricage en
distributie van zijn eigen produkten zijn
handen vrij te hebben, moest hij eerst
de mislukte schepping van de inmiddels
gestorven Lippmgcott, de moedermaat
schappij North American Phonograph
Company failliet laten gaan en liquideren,
hetgeen in 1894 met veel narigheid ge
paard ging, niet alleen voor sommige
dochtermaatschappijen, maar ook voor
hemzelf, want daardoor laaide de strijd
om de octrooien weer fel op en ontstond
er in die octrooioorlog zelfs een situatie,
waarin Edison, de uitvinder van de fono
graaf, voor verkoop in de Verenigde Sta
ten, geen fonografen mocht fabriceren!
Te gek, maar waar!
Dit alles was het gevolg van de intriges
van de Columbia/Graphophone-combinatie. die alles op alles zette en geen enkel
middel schuwde om Edison voorgoed uit
de fonografische industrie te verdrijven.
Zoiets was al eerder gebeurd: in de verlichtingsindustne, die hij uit het niets had
was gefabriceerd, maar toen met in de
opgebouwd en tenslotte groot had ge
Verenigde Staten mocht worden verkocht.
maakt, had Edison zijn aandeel groten
deels verloren. Maar zijn baby' liet hij
De ‘Edison Home’-fonograaf, die compleet
met toebehoren in 1896 $40 en een jaar
zich niet ontstelen en dankzij voor hem
gunstige gerechtelijke uitspraken kreeg
later S 30 kostte, werd triomfantelijk aanEdison opnieuw zijn kans zijn meester
gekondigd als ‘de machine voor de mil
schap op het gebied van de fonograaf te
joenen’ en werd dat inderdaad. Van die
‘Edison Home’-fonograaf zijn er in de loop
bewijzen.
van vijfentwintig jaar, met af en toe kleine
Wederom vrij man en weer in het bezit
verbeteringen, honderdduizenden ver
van al zijn octrooien organiseerde Edison,
kocht. Ik prijs mij gelukkig dat ik. meer
die nu toch eindelijk wel door had dat de
dan twintig jaar geleden, dankzij de jour
toekomst van de fonograaf voornamelijk
nalist en Caruso-expert Jaap Muda mijn
op het gebied van muziekweergave lag,
bescheiden verzameling kon beginnen
de National Phonographic Company, die
met zo’n ‘Edison Home’-fonograaf van
in de lente van 1896 de ‘Spring Wind
1904. In 1912 werd deze voor het afspelen
Phonograph' en in november de ‘Edison
van Blue Amberols’ gemoderniseerd met
Home’-fonograaf op de markt bracht.
de diamantnaald-weergever type H, die,
Beide werden door een veerwerkmotor
ofschoon meer dan 70 jaar oud, nog altijd
aangedreven, evenals de eerste ‘Edison
perfect werkt en, onverslijtbaar als hij is,
Spring-Motor Phonograph', die al in 1895

over honderd jaar voor mijn achter-achterkleinkinderen ongetwijfeld nog een even
grote bron van vermaak en geluk zal zijn
als hij dit momenteel voor mij, mijn gezin
en onze vrienden is.
De ‘Edison Home’-fonograaf had een mo
tor, die met één maal opwinden zes was
rollen speelde, en als weergever de nieu
we ‘Edison Automatic Speaker’, waarvan
de saffier zo soepel beweeglijk was dat
hij zich bij het opzetten onmiddellijk auto
matisch naar de groef voegde. In 1897
kwam Edison met een nog goedkopere
fonograaf op de markt, de ‘Edison Standaard’-fonograaf, die ook weer zijn naam
eer aan deed en een kwart eeuw lang
met kleine verbeteringen als standaard
machine kon worden gehandhaafd. Even
als de ‘Edison Home' was de ‘Standard’
zeer knap en zorgvuldig ontworpen, uiterst

Edison Home Phonograph.
CLASS H.

rs—-

Price, $30.00.
Edisons eerste fonograaf met veerwerkmotor 1895

1

zo verdienstelijk maakte, verloren is ge
gaan. Zijn naam? Bettini.
In 1860 geboren als zoon van een rijke
grootgrondbezitter in Italië kreeg hij een
opvoeding, waarin klassieke literatuur,
muziek en andere kunsten een belangrijke
rol speelden. Desondanks verkoos hij een
militaire carrière en bracht hij het al
spoedig tot luitenant bij de koninklijke
cavalerie. In die functie kon hij reizen
maken en toen hij in Parijs was, werd hij
zo verliefd op een rijke jonge Amerikaan
se, Daisy Abott, dat hij het leger er aan
gaf, haar volgde naar de Verenigde Staten
en met haar trouwde. Na enige tijd op het
platteland te hebben gewoond, vestigden
de Bettini's zich in New York, waar zij
zich in het uitgaansleven stortten, veel
vuldig de Metropolitan Opera bezochten
en spoedig in de high society’-kringen
werden opgenomen.
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functioneel, accuraat afgewerkt en van
de meest solide materialen gemaakt.
Daarmee slaagde Edison er in zijn achter
stand ten opzichte van de Columbia/
Graphophone-combinatie in te halen en
deze concurrent te overtroeven, want de
Edison-fonografen waren beslistsuperieur
aan de Graphophones en bleven dat!
Ik merk dit zelf met mijn tweede fonograaf,
een originele Graphophone van 1898,
waarop ik af en toe wasrollen afspeel.
Die Graphophone ziet er even lief en
mooi uit als mijn ‘Edison Home’, maar hij
is veel minder degelijk geconstrueerd en
er is een nogal breekbaar en niet repareerbaar ‘compound'-metaal in gebruikt dat helaas is gebroken en slechts met
metaallijm, een lapmiddel dus, hersteld
kon worden - terwijl Edison uitsluitend

massief koper, ijzer en staal toepaste en
alles vernikkelde.

Edison maakte de degelijkste en beste
fonografen maar betekent dit dat, afge
zien van hun beslist superieure mechani
sche kwaliteit, ook hun geluid het beste
was? De muziekweergave het mooist?
Waarschijnlijk niet. Er was een man, die
volgens betrouwbare getuigenissen uit
die tijd tot iets beters, tot de toen beste
muziekopname én weergave kwam en
bovendien een repertoire van opnamen
tot stand bracht, dat alles uit die periode
1890-1900 verre overtrof, een man die
voor de hedendaagse verzamelaars en
liefhebbers van oude fonografen en was
rollen de meest legendarische figuur op
dit gebied is geworden, voornamelijk
doordat vrijwel alles, waarmee hij zich

Bettini’s liefhebberijen waren muziek en
knutselen en in september 1888 vroeg hij
octrooi aan op een mechanisme voor het
omslaan van bladmuziek. In datzelfde jaar
wist hij een Edison-wasrolfonograaf te
bemachtigen en daarmee ging hij muziek
en zang opnemen, maar wat hij bij reproduktie te horen kreeg, beviel hem aller
minst. En dat was geen wonder, want
Edison had die ‘perfected’-fonograaf ont
worpen als dicteermachineen muziekstelt
nu eenmaal andere eisen dan spraak.
Dat geldt ook voor onze hedendaagse
telefoon, waarin nog altijd het zowat
honderd jaar oude type koolmicrofoon
met koolkorrels wordt gebruikt, dat onge
schikt is voor het overbrengen van muziek
en zang. Een veel betere microfoon is
technisch geen enkel probleem en zou
ook economisch gemakkelijk haalbaar
zijn, maar een grotere gevoeligheid en
een betere weergave van de hogere en
lagere tonen zouden de verstaanbaarheid
van het gesprokene niet doen toenemen,
maar juist verminderen en daarom houdt
men die oude ‘gruisbak’ in ere. Evenals
onze telefoon was Edisons ‘perfected
phonograph’ voor spreken bedoeld, niet

COMPLETE talking and musical machine that does the
same work as the high-priced Instruments, and superior to
all of the cheap machines for music.
Simple in construction easy to operate, and costless to
maintain.
Equipped with a spring motor that runs six records with a
single wind in r.
Will record, will reproduce, will shave off. Fitted with instantaneous speaker clamps for iustaut iuterchange of speakers.
Made of steel, iron aud brass throughout.
No soft metai or
composition. Finished in black enamel aud gold.
Incased in oak box w’th illuminated oak cover, forming
complete carryiug case. Size, 8 in. by i6jX in. by 12 in. high.
Weighs 25 pounds. Anybody can operate it. Full printed
directions packed with each machine.
Just as shown in above cut, with a carrying cover to cnclose
the top.
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De Edison 'Standard'-fonograaf

voor muziek.
In plaats van die onbevredigende Edisonfonograaf af te danken of zich met Edison
in verbinding te stellen, besloot Bettini
zelf te proberen tot een betere kwaliteit
voor muziek en zang te komen en wel door
zelf membranen met toebehoren te gaan
maken. Door experimenten en geluids
analyses, waarbij hij zorgvuldig de onvol
komenheden van de Edison-fonograaf en
de Graphophone onderzocht, kwam Bet
tini tot de overtuiging dat de naald niet,
zoals gebruikelijk, aan één punt, het mid
delpunt van het membraan moest worden
bevestigd, maar aan verscheidene punten
en zo kwam hij tot een snijkop en een
weergever, waarvan de naald met ver
scheidene dunne metalen armen met het
grote mica membraan werd verbonden een constructie, die dermate op een spin
leek dat hij al gauw de bijnaam van ‘Spider' kreeg. Zelf noemde hij die snijkop
en weergever, die op een Edison-fono
graaf of een Graphophone kon worden
gebruikt, de Micro-Phonograph’.
Bettini motiveerde zijn nogal revolutio
naire vernieuwing door een uiteenzetting,
gepubliceerd in de 'Scientific American'
van 26 april 1890. waarin hij er op wees
dat een membraan over zijn hele opper
vlak trilt, maar op verschillende punten
in verschillende mate, zo zelfs dat som
mige punten, afhankelijk van het geluid,
in 't geheel niet trillen en ‘dood’ blijven.
Telkens als dat dode punt in het middel
punt van het membraan valt, wordt - zo
redeneerde Bettini - met de gebruikelijke
snij koppen en weergevers het betreffen
de geluid niet goed opgenomen of weer
gegeven. Met de spin-constructie, die de
trillingen van verschillende punten van
het membraan op de naald overbracht
werd, alweer volgens Bettini, deze tekort
koming volledig ondervangen. Boven
dien, zo beweerde hij, werden door de
spin-constructie de krachten, die van
verschillende punten van het trillende
membraan uitgingen, alle in één punt
samengebundeld, bij de opname de snijbeitel, waardoor de geluidsenergie volle
diger werd overgedragen. Bij weergave,
zo zei Bettini, leidde de spin-constructie
dankzij z'n vollediger energieoverdracht
tot een krachtiger geluid van betere kwa
liteit.
Bettini's theorie leek heel mooi en liet ook
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The Reproducer is suspended in a rigid, but adjustable frame, by a universal joint made by four cone
shaped pivoLs set at right angles, in such a manner as to automatically follow the record track. A counterpoise
weight is provided which can be set to reduce or add to the weight of the reproducer on the record and thereby
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niet na op velen van zijn tijdgenoten diepe
indruk te maken, maar natuurkundig klopt
het niet. De praktische resultaten, verkre
gen met de 'Micro-Phonograph', die Bet
tini zelf bescheiden ‘perfect' noemde,
waren echter onloochenbaar beter dan
die met de gebruikelijke snijkoppen en
weergevers. Mede dankzij de door Bettini
zorgvuldig ontworpen hoorn klonken mu
ziek en zang met de ‘Micro-Recorder’
milder en mooier, en minder scherp, schril
en metaalachtig. Om een moderne term
te gebruiken, de ‘frequentiekarakteristiek’
van het geheel vormde een beter compro
mis tussen enerzijds de muziek en ander
zijds het gehoor en zeker ook het gevoel
en de smaak van de mens. Dit hing daar
mee samen dat Bettini’s constructie de
hogere tonen enigszins onderdrukte en de
lagere tonen ophaalde en dat geeft een
prettig geluid - zoals veel mensen geneigd
zijn hun radio of grammofoonversterker
zo in te stellen dat de bassen worden op
gehaald en de hoge tonen enigszins wor
den afgesneden.
Wat ongetwijfeld tot de kwaliteiten van de
‘Micro-Phonograph’, waarop in 1889 oc
trooi werd verleend, heeft bijgedragen, is
dat Bettini in tegenstelling tot de slecht
horende Edison, zo’n goed ontwikkeld
muzikaal gehoor en gevoel had. De appar
tementen, die hij en zijn vrouw in de
Sherwood Studios op de hoek van de
Sixth Avenue en 57th Street bewoonden,
werden een trefpunt van artiesten en op de
meest gastvrije manier hield het char
mante echtpaar ‘open huis’ voor zangers
en zangeressen van de Metropolitan Ope
ra. musici en toneelspelers. Vaak werden
er ook daverend gezellige feesten gege
ven. waarop de kunstenaars en ‘high
society' elkaar ontmoetten en natuurlijk
werd daarbij veel gemusiceerd en ge
zongen.
Het is niet verwonderlijk dat in deze on
gedwongen, vriendschappelijke en artis
tieke sfeer vele vocale en instrumentale
kunstenaars en ook acteurs bereid waren
iets ten beste geven voor wat de grote
hobby van hun gastheer was: de ‘MicroPhonograph’. En niet alleen terwille van
hun gastheer, maar ook omdat ze werden
gefascineerd door die ongekende nieuwe

Boven: Sarah Bernhardt in Bettini's studio; onder links: verschillende typen weergevers met ‘spider’
van Bettini; rechts onder: dupliceermachine van Bettini.

Boven: Bettini fonograaf; onder: Sarah Bernhardt spreekt voor een Bettini-opname. Rechts onder
Bettini's kantoor in New York.

mogelijkheid hun eigen stem of muziek
gereproduceerd te horen, hetgeen erg
leerzaam kon zijn en hen in staat stelde
hun prestaties met die van anderen te
vergelijken. De een wilde niet voor de
ander onderdoen en daardoor verkreeg
Bettini in de loop der jaren een archief
van duizenden opnamen, waaronder vele
van de beroemdste grootheden.
Aanvankelijk deed Bettini dit alles puur
uit liefhebberij, maar toen hij het ene
verzoek na het andere kreeg om voor een
goede prijs zo’n ‘Micro-Phonograph’ te
leveren en bleek dat de ‘high society’
en ook de kunstenaars er veel voor over
hadden om over goede opnamen te be
schikken, besloot hij de zaak professio
neel aan te pakken. Eind 1891 of begin
1892 opende hij op Fifth Avenue een
studio waar opnamen werden gemaakt
en ‘Spider’-snijkoppen en -weergevers
voor gebruik met Edison-fonografen of
Graphophones werden verkocht. Bij deze
gelegenheid nodigde hij de pers uit om
naar zijn ‘Micro-Phonograph’ en opnamen
te komen luisteren.
Een verslaggever van Leslie’s Weekly
schreef zeer lovend over de ‘briljante,
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cultureel ingestelde jonge Italiaan’ die ‘na
geduldig drie jaar te hebben gewerkt,
zonder technische opleiding en zonder de
hulp van ervaren technici kans heeft ge
zien zijn Micro-Phonograph zo te verbe
teren, dat die nu een verrassende graad
van perfectie heeft bereikt.’ Een journalist
van het blad The Microcosm was ‘verrukt
over de ongeëvenaard prestaties van dit
akoustische wonder. Vergeleken met deze
meest recente en beste van alle spreek
machines is de Edison-fonograaf, zelfs
zoals deze onlangs is geperfectioneerd,
een tweederangs apparaat.’ Bettini ad
verteerde: ‘Gebruik, om met uw fonograaf
tot volmaakte geluidsreproductie te ko
men, de Bettini Micro-Attachment. Deze
verfijnt het geluid, elimineert elke metaal
achtige resonantie, elk gepiep, gekras of
ruwheid. Met dit hulpmiddel komt men
tot de helderste en luidste weergave en
een nieuweling kan er volmaakte opna
men mee maken. Probeer het!’
Bettini voelde er niets voor om afstand te
doen van zijn originele opnamen en mede
daarom ontwikkelde hij een verbeterde
transcriptiemethode, waarop hij in 1892
octrooi verkreeg, en begon hij, uitslui-

tend op bestelling, duplicaten te leveren.
Toen in 1896 een verslaggever van het
blad The Phonoscope Bettini’s studio op
Fifth Avenue bezocht, was hij verbijsterd
over wat hij daar te horen kreeg. Hij
schreef o.m. ‘Deze collectie is ongeëve
naard. Er zijn liederen bij van Yvette
Guilbert, die bij haar recent bezoek aan
dit land voor de fonograaf zong. Toen uw
verslaggever onlangs de studio bezocht,
klonk uit de fonograaf een van haar
Engelse liederen, ‘I Want You, My Honey’.
Daarna bracht haar stem ‘La Soularde’
en een imitatie van [Sarah] Bernhardts
manier om een geliefd karakter uit te
beelden. Wat volgde was een fragment
uit ‘Izeyl’ door [Sarah] Bernhardt zelf,
met alle hartstocht waarmee dit stuk op
het toneel wordt vertolkt... Nu kwam er
een wasrol met het opschrift ‘Melba’, die
werkelijk schitterend was; de fonograaf
gaf haar prachtige stem op wonderbaar
lijke wijze weer, vooral in de hoge tonen
die boven ons toehoorders omhoogzweef
den en rijk en helder klonken. Mark Twain
onderbrak de zangeres met enkele humo
ristische opmerkingen over zijn ervarin
gen, toen hij zelf de fonograaf probeerde

te gebruiken.’
Na nog vele beroemdheden, waarvan hij
opnamen in Bettini’s studio gehoord had,
vermeld te hebben, noemde de verslag
gever van ‘The Phonoscope’ Bettini’s op
namen ‘een openbaring voor hen, die de
fonograaf alleen in de kajuit van veer
boten en saloons hebben gehoord’.
In 1897 publiceerde Bettini voor ’t eerst
een catalogus van het beschikbare reper
toire, 12 pagina’s, die in twee jaar uit
groeide tot 55 pagina’s met vele honder
den opnamen van serieuze muziek, uit
gevoerd door velen van de grootste vocale
en instrumentale kunstenaars van die
tijd. Ook bracht hij opnamen van grote
toneelspelers, voordrachtkunstenaars, ca
baretiers en chansonniers. Terwijl alle
andere ondernemingen, zoals Columbia
en Edison, voor hun wasrollen 50 dollar
cents rekenden, kostten Bettini-cylinders
$ 2 tot $ 6 per stuk, zodat alleen de welgestelden zich die konden veroorloven.
Maar die andere ondernemingen hadden
dan ook heel weinig serieuze muziek en
nauwelijks grote kunstenaars op dit ge
bied. Bettini was niet op massa-productie
en ook niet op geld verdienen uit en

ir
F..

Bettini’s opnamestudio in Parijs met dubbel opnameapparaat, waarvan de
hoorns ten dele samenvielen.

hij legde er de nadruk op dat hij zich spe
cialiseerde in ‘eersterangs opnamen van
eersteklas muziek, uitgevoerd door we
reldberoemde kunstenaars'.
Heeft deze briljante amateur Bettini, wiens
hobby’s de fonograaf en goede muziek
waren, met zijn ingenieuze ‘Spider'-constructie bijgedragen tot de verbetering
van de fonograaf? Neen, want anders had
Edison, op wie in 1902 Bettini’s octrooien
overgingen, of een ander dit systeem wel
toegepast. Bij alle fonografen bleef de
naald verbonden met het middelpunt van
het membraan. Inmiddels was men echter
in staat met laagjesgewijze samengestel
de membranen, die in het midden dikker
waren, de opname- en weergavekarakteristiek te verbeteren.
Vormen de duizenden opnamen, die Bet
tini als eerste zo vroeg van zoveel grote
kunstenaars heeft gemaakt, thans een
monumentaal geluidsarchief van het mu
ziekleven in de ‘fin de siècle’? Helaas
niet. Want wat het meest tragische van
Bettini’s levenswerk is: dat die duizenden
opnamen vrijwel alle verloren zijn gegaan.
Bettini-wasrollen zijn zeldzamer dan Gutenberg-bijbels en iedere verzamelaar op
dit gebied heeft de hoop ooit nog eens
het geluk te hebben er een te vinden, wat
geenszins uitgesloten is. In 1945 zijn er
vijftien in Mexico opgedoken, jammer ge
noeg niet van belangrijke kunstenaars
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Waarschijnlijk /s ook dit Bettini

en matig van kwaliteit. De bezitters van
de duizenden duplicaatwasrollen, die Bet
tini in omloop heeft gebracht, zijn er in
de eerste helft van onze eeuw te noncha
lant mee omgesprongen, waardoor ze
bijna alle verdwenen zijn.
Maar hoe zit het dan met de ‘masters’.
de duizenden originele opnamen, die hij
nooit wilde verkopen en zorgvuldig in zijn
eigen archief bewaarde?
In 1902 verkocht Bettini zijn zaak en zijn
octrooien, 'waaronder een van 1897 betreffend e een elektromag netisch transcrip
tiesysteem voor het maken van duplicaten,
sloot zijn studio op de Fifth Avenue en
verhuisde naar Parijs, waar hij op de
Boulevard des Capucines de ‘Société des
Micro-Phonographes Bettini’ vestigde en
nog enige jaren doorging met de levering van ‘Spiders’. In 1908 keerde hij de
fonograaf voorgoed de rug toe - misschien
enigszins gedesillusioneerd? - en stortte
zich, zonder sukses, in de cinematografie.
In de Eerste Wereldoorlog werd hij oor
logscorrespondent van een Franse krant,
in 1917 keerde hij als militair attaché
van Italië terug in de Verenigde Staten,
waar hij, na nog verscheidene uitvindin
gen te hebben gedaan, in 1938 stierf.
En zijn privé-archief van duizenden origi
nele opnamen van de grootste kunste
naars? In 1914. toen hij als oorlogscorres
pondent naar het front ging, had hij die

omvangrijke collectie opgeslagen in een
Frans pakhuis. Daar werden in de Tweede
Wereldoorlog al die duizenden onvervang
baar zeldzame wasrollen van beroemd
heden als Nellie Melba, Yvette Guilbert,
Sarah Bernhardt en Mark Twain, die voor
toekomstige generaties en voor de weten
schappelijke bestudering van het muziek
leven en het theater in het laatste decen
nium van de negentiende eeuw van zo
onschatbare waarde zouden zijn geweest,
door een bombardement in één slag ver
nietigd.
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Thomas Aiwa Edison,geb. in I847 te
Mifan (Ohio),uitvinder van den phonograaf.
T
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De Edison 'Gem' fonograaf

In het jaar 1900, toen de eeuw voorbij
was waarin de westerse samenleving ver
regaand geïndustrialiseerd was en de
spoorwegen, telegraaf, telefoon, elek
tromotor, gloeilamp, auto, bioscoop, röntgen-diagnostiek, radio en ook het socia
lisme hun intrede hadden gedaan, in dat
jaar 1900, aan het begin van de eeuw
waarin televisie, de atoombom en de lan
ding op de maan technologische top
prestaties zouden worden, was de fono
graaf, die in 1877 verbazingwekkend,
maar nog onbruikbaar primitief, en in
1890 wel bruikbaar, maar voor de meeste
mensen onbetaalbaar was, uitgegroeid
tot een instrument, dat zeer bruikbaar
én betaalbaar was en door zijn vermogen
muziek en amusement te verschaffen in
tienduizenden gezinnen met vreugde werd
ingehaald.
Om met sukses tegen de goedkoopste
Graphophone, die $10 kostte, te kunnen
concurreren, had Edison in 1899 zijn
‘Gem’ op de markt gebracht, overeen
komstig zijn naam een ‘juweel’ voor de
kleine middenstander, want deze fono
graaf kostte slechts $ 7.50, nog geen twin
tig gulden, en was toch een volwaardig
instrument met een solide veerwerkmotor,
een hoorn en een krachtig geluid, waar-
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van het hele gezin jarenlang plezier kon
hebben. In datzelfde jaar 1899 was Edi
son, wederom vanwege de concurrentie,
ook uitgekomen met zijn ‘Concert Phonograph’, prijs S 125, waarop kolossale was
rollen met een diameter van 12V2 cm
werden gespeeld, die S4 per stuk kost
ten - gewone wasrollen 50 dollarcents en geen langere speelduur hadden, maar
wel een krachtiger en veel mooier geluid
gaven, door de grote groefsnelheid rijk
aan boventonen!
Toen tegen het eind van de eeuw de fo
nograaf eindelijk opgang begon te ma
ken, was de concurrentie tussen Edison
en de Columbia/Graphophone-combinatie
moordend geworden. Over en weer werd
fel gespioneerd, werden employees weg
gekocht of zelfs gekidnapt, als Edison
zijn wasmengsel verbeterde, werd de zo
zorgvuldig mogelijk geheimgehouden sa
menstelling daarvan op meestal onna
speurbare wijze toch aan de concurrent
doorgegeven en bij dit alles muntte de
Columbia/Graphophone-combinatie uit in
het verdacht maken en belasteren van
Edison, terwijl de meeste verbeteringen
juist aan hem te danken waren. De grote
‘Concert’-wasrollen zijn daar een typisch
voorbeeld van.
In zijn streven met de transcriptiemethode
voor het maken van duplicaten tot een
betere geluidskwaliteit te komen, was
Edison er in 1890 als eerste toe overge
gaan voor de ‘master'-opnamen wasrollen
met een veel grotere diameter en hogere
omwentelingssnelheid toe te passen.
Daarbij was per seconde voor de registra
tie van de geluidstrillingen een drievou
dige groeflengte beschikbaar, waardoor
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minder vervorming optrad, het geluid
krachtiger werd en vooral de zo belang
rijke boventonen, die de verschillende
muziekinstrumenten hun eigen, karakte
ristieke timbre oftewel klankkleur geven,
veel beter tot hun recht kwamen. Hiermee
leverde Edison een van de belangrijkste
bijdragen tot de verbetering van de op
nametechniek, want dit systeem werkte
zo voortreffelijk dat het ook na 1902, toen
voor het verkrijgen van duplicaten voor

de handel het gietvormprocédé het trans
criptiesysteem overbodig maakte, nog
lange tijd in gebruik bleef. Volgens de
Amerikaanse onderzoekers Read en
Welch maakte de Franse firma Pathé in
al haar Europese studio’s zelfs tot in de
jaren twintig alle ‘master’-opnamen, niet
alleen voor rollen, maar ook voor gram
mofoonplaten, op sneldraaiende wasrol
len van grote diameter, zowel in ‘hill-anddale’ als lateraal!

The Graphophone Grand.
MOST MARVELOUS OF TALKING MACHINES.
FONDEST DREAMS OF INVENTORS OUTDONE
Reproductions of sound louder than the original. Music of any kind, v->cal or instrumental, natural and full-toned. It is the real music, not a diminished .~°Py — the real
music with all it >->weetness and volume.
For entertainment at home or for public exhibitions there is nothing to compare with the Graphophoi,e Grand.

SPEAK TO IT IN UNDERTONES!!

IT REPEATS IN THUNDERTONES! ! ! !

The Graphophone Grand is the greatest achievement of the talking-machine art.
Graphophones are sold for $5.00 and up. The lower-priced Graphophones rcproduce delig Otfully and have ample
volume for home entertainment.
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In 1890 had Edison op dit systeem octrooi
aangevraagd en binnen twee jaar werd
hem dit in vele landen verleend. In de
Verenigde Staten werd hem dit echter
acht jaar lang, tot 1898, geweigerd en
juist in dat jaar ging de Columbia/Graphophone-combinatie dit idee van Edison
toepassen in de ‘Graphophone Grand',
die $ 150 kostte, met groot formaat was
rollen a $ 5 per stuk. Edison kon toen niet
achterblijven en volgde drie maanden la
ter met zijn $125 ‘Concert Phonograph’
en grote wasrollen a $ 4. Maar behalve
voor toepassing in grote ruimten geloofde
Edison niet erg in die groot formaat was
rollen, die in het gebruik erg onhandig
en voor die twee minuten muziek peper
duur waren. En daar had hij gelijk in want
die fonografen met zulke grote wasrollen
werden geen sukses en na enkele jaren
werd de produktie ervan gestaakt.

Het toppunt is echter dat de directeuren
van de ColumbialGraphophone-combinatie onmiddellijk nadat Edisons ‘Concert
Phonograph' op de markt was gekomen,
Edison ervan beschuldigden hun wonder
baarlijke nieuwe uitvinding te hebben ge
stolen en een uitgebreide lastercampagne,
begonnen, waaraan ook vele kranten,
mogelijk omgekocht, meededen. En zo
kwamen er krantenkoppen als Edison niet
de uitvinder van de fonograaf' en artikelen
waarin werd beweerd dat de Graphophone
van Bell en Tainter de eerste echte fono
graaf was geweest en dat die rechtstreeks
was voortgekomen uit Graham Bells tele
foon! Wat beslist onwaar is.
Terwijl de omzet van de beide concurren
ten ongeveer gelijk was, had de kwalita
tief mindere, maar vaak goedkopere Gra
phophone het meeste sukses in de grote
steden, terwijl Edison zijn grootste om-

zet op het platteland had, waar men meer
lette op kwaliteit en vooral degelijkheid.
De
Columbia/Graphophone-combinatie
ging in haar lasterlijke activiteiten zelfs
zo ver dat ze vertegenwoordigers de boer
op liet gaan en die dan liet zeggen ‘Wist u
dat Edison niet de uitvinder van de fono
graaf is?’ Menige vertegenwoordiger werd
daarvoor door zo’n boer afgetuigd, want
die boeren moesten niets hebben van
die anti-Edison-propaganda omdat ze hem
vereerden, die grote zoon van het Ame
rikaanse platteland!

A1 GRAND
£16 16 O

De grote Concert-wasrollen waren vooral
erg onpraktisch voor het opbergen ervan.
De doos, waarin ze bewaard werden,
moest van een speciale inrichting met
banden worden voorzien om ze er uit te
tillen. En dan die ruimte die ze innamen!
Eén zo'n reuzenrol met slechts 2 minuten
muziek nam evenveel ruimte in beslag
als vier standaard-wasrollen voor tezamen
8 minuten muziek. Maar in diezelfde ruim
te konden muziekopnamen met een ge
zamenlijke speelduur van niet minder
dan honderd minuten worden bewaard
in de vorm van vijftig dunne, platte schij
ven van een zwarte substantie, diameter
171/2 cm, even groot als onze hedendaag
se EP’s, die elk 2 minuten muziek bevat
ten en al sinds 1893 op de markt waren:
GRAMMOFOONPLATEN

NEW COMBINATION PHONOGRAPH
ON TH/S MACHINE ANY Phonograph RECORD can be used.
The Records for what are known as “ Grand ” Machines are 5Jin. in diameter;
those in gcneral use are 2| in.
THE

“ COMBINATION ”

USES

BOTH

PERFECTLY.

It is much lighter and more portable, and its reproductions with “Grand” Cylinders

LOUD

as
AS

A MAN SINGS
A MAN

lts Musical Records and Expression a«e clear, distinct, nnd pleasing.
splendidly the small Records in ordinary use.

It also reproduces

YOU CAN MAKE YOUR OWN RECORDS.
NEW THIS SEASON.
SEND

FOR

OUR

1ELUSTRATED

I»rice only £.16 16». .

CATALOGUE AND

ro R TRA IT SOU VEN IR.

EDISON-BELL CONSOLIDATED PHONOGRAPH CO., Ld„
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Het viel niet te ontkennen dat het zo rond
de eeuwwisseling heel best ging met de
handel in fonografen en wasrollen. In het
jaar 1898 had alleen al Columbia meer
dan vier miljoen wasrollen omgezet, stuk
voor stuk verkregen door middel van het
transcriptiesysteem; in 1901 toen het gietvormsysteem zijn intrede deed, was die
omzet gestegen tot meer dan twintig
miljoen en met de produktie van Edison
en kleinere maatschappijen erbij was de
totale omzet zeker meer dan vijftig mil
joen wasrollen in een enkel jaar. En er
werden honderdduizenden fonografen
verkocht. Ten lange leste was de fono
graaf dus een geweldig commercieel suc
ces geworden, werkelijk 'big business'.
Maar zijn dagen waren geteld, het dood
vonnis over de fonograafrollen reeds ge
veld... door die bescheiden zwarte gram
mofoonplaatjes, die, ofschoon kwalitatief
voorlopig nog ver de mindere, al die
schitterend geconstrueerde fonografen en
hun rollen, die nog sterk verbeterd zou
den worden, geheel van de markt zouden
doen verdwijnen. Die grammofoonplaat
was de schepping van Emile Berliner.
Emile Berliner, in 1851 geboren in Hannover, kwam op 19-jarige leeftijd als arme
Joodse immigrant in de Verenigde Staten,
waar hij drie jaar in een manufacturen
zaak van Nathan Gotthelf, een vriend van
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zijn vader, in Washington werkte, een
toen nog erg ongezellige stad met meest
ongeplaveide straten. Emile moest en zou
naar New York en tenslotte gaf hij zijn
veilige, maar saaie baantje er aan om
daar zijn geluk te beproeven. Dat viel
niet mee en hij moest op alle mogelijke
manieren proberen de kost te verdienen.
Zo gaf hij Duitse les, maakte hij schilde
rijen die niemand wilde kopen en werd hij
handelsreiziger in dassen, bretels en
hemden. Toen hij 24 jaar was, kreeg hij
een baantje in het scheikundig laborato
rium van Constantine Fahlberg, die later
sacharine synthetiseerde, om het glas
werk te reinigen. De sfeer, waarin daar
wetenschappelijk onderzoek werd ge
daan, sprak Emile erg aan en hij besloot
zijn gebrekkige schoolkennis te gaan aan
vullen door het bestuderen van boeken
over natuurkunde, scheikunde en elektri
citeit.
In 1876 haalde zijn vroegere werkgever
in Washington hem over om tegen een
hoger salaris weer bij hem te komen
werken en richtte Berliner in zijn kosthuis
een klein laboratorium in, waar hij ging
experimenteren met wat hem het meest
pakte: geluidsleer en elektriciteit. Toen
hij een demonstratie van de Bell-telefoon
meemaakte en merkte hoezeer deze als
microfoon tekortschoot, besloot hij naar

iets beters tè gaan zoeken en onder de
meest primitieve omstandigheden en mei
de meest primitieve hulpmiddelen lukte
hem dat zowaar. Met naar men veronder
stelt weinig meer dan een speelgoedtrommel, een naald, een stalen knoop,
een gitaarsnaar, enkele stukken kool en
wat afvalmateriaal kwam hij tot een koolmicrofoon, die op hetzelfde principe als
Edisons koolmicrofoon berustte en waar
op hij op 4 maart 1877 octrooi aanvroeg.
Met die microfoon, ingebouwd in een
zeepdoos, ging hij naar de Bell Telephone
Company, waar hij met open armen werd
ontvangen. Deze jonge onderneming werd
immers in zijn bestaan bedreigd door die
machtige slokop, de Western Union telegraafmaatschappij, die Edisons koolmi
crofoon had opgekocht en probeerde
daarmee het telefoonmonopolie te ver
overen.
Bij de Bell Telephone Company had men
dringend behoefte aan een betere micro
foon dan die van Bell om de strijd met de
Western Union aan te kunnen, men zag
onmiddellijk in dat de koolmicrofoon van
Berliner daarin een machtig wapen kon
zijn en het duurde niet lang of Berliner
ontving van de Bell Telephone Company
het onder zijn omstandigheden kapitale
bedrag van $ 25.000 voor de rechten op
zijn microfoon plus jaarlijks een toelage

van $ 5.000 als hij zijn onderzoekingen op
dit gebied voortzette.
Verscheidene jaren deed Berliner dat,
zonder daarbij tot noemenswaardige ver
beteringen te komen. In 1881 bezocht hij
Europa, samen met zijn broer Joseph
richtte hij in Hannover de eerste Europese
telefoonfabriek op, teruggekeerd in Ame
rika raakte hij overspannen en ziek, de
Bell-directie zorgde goed voor hem en be
taalde zelfs de kosten van een sanatorium,
Berliner knapte weer op, maar tot de ont
wikkeling van de telefoon heeft hij niet
meer bijgedragen. Hij verbrak zijn relatie
met de Bell Telephone Company - finan
cieel kon hij zich dat nu veroorloven kocht in Washington een groot huis en
begon daar voor zichzelf. Wat? Dat weten
we niet. Maar we vermoeden dat hij het
avontuur zocht. Het Grote Wetenschappe
lijke Avontuur. Wij weten dat hij dat avon
tuur tenslotte vond en zich er in stortte.
En op den duur slaagde, zegevierde.
Als men de geschiedenis van de grote uit
vindingen bestudeert, komt men tot de
verbazingwekkende ontdekking dat rond
de tweede helft van de vorige eeuw de
meeste uitvindingen, die onze wereld in
grijpend hebben veranderd, niet zijn ge
daan door grote ingenieurs en academisch
opgeleide mannen van de wetenschap,
maar door leken, door amateurs, door
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Emile Berliner
dilettanten. Morse, de man van de elektro
magnetische telegraaf, was kunstschilder.
Graham Bell was doofstommenleraar. Edisons opleiding was niet meer dan enkele
maanden lagere school. Marconi was een
knutselende student toen hij tot zijn radio
kwam. En het eerste motorvliegtuig, dat
vloog, was niet ontworpen en gebouwd

door ingenieurs, maar door een stel een
voudige fietsenmakers, de gebroeders
Wright. Emile Berliner was ook zo’n dilet
tant, die met een gedegen technische en
wetenschappelijke scholing waarschijn
lijk veel sneller gevorderd zou zijn, maar
zou hij dan zijn experimenten even koppig
hebben doorgezet in een richting, die zulke
ervaren onderzoekers als Edison en Tainter hadden afgewezen?
Hoe dan ook, op zekere dag - wanneer,
dat weten we niet, maar het zal wel in 1886
zijn geweest - besloot Berliner een sys
teem voor geluidsopname en -weergave
te ontwikkelen, waarbij het geluidsspoor
niet ‘hill-and-dale’, maar lateraal zou zijn.
Daartoe werd hij geïnspireerd door de
reeds eerder genoemde ‘phonautograph’,
in 1857 uitgevonden door Léon Scott,
waarvan er een in het Smithsonian Institute in Washington stond opgesteld. Ber
liner was stellig op de hoogte van Edisons
‘tinfoil’-fonograaf, misschien van de Graphophone van Bell en Tainter, maar dat
die uitgebreide proeven hadden gedaan
met wasplaten en een lateraal geluids
spoor, waarna ze weer op wasrollen en
‘hill-and-dale’ waren overgegaan, heeft
hij waarschijnlijk niet geweten.
Berliner ging uit van de overtuiging dat
een laterale geluidsopname in een dun
laagje roet een geluidsspoor met minder

that is stut.
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vervorming zou opleveren dan het hilland-dale'systeem omdat de snijbeitel bij
een zijdelingse beweging in zo’n roetlaag
een gelijkmatige weerstand ondervindt,
terwijl die weerstand voor een op- en
neergaande snijbeitel, zoals bij ’hill-anddale', ongelijkmatig is. In Europa was toen
al door wetenschappelijke analyses van
geluidsdiagrammen, verkregen met de
phonautograph’, bewezen dat Berliners
opvatting niet juist was en dat resonanties
van het membraan en de snijbeitel veel
vervorming veroorzaakten, maar dat wist
Berliner niet. Gelukkig maar!
Berliner begon zijn experimenten met de
hier afgebeelde, nogal vereenvoudigde
phonautograph van eigen maaksel, waar
bij hij een geluidsspoor vastlegde op pa
pier, bedekt met roet, het heen- en weer
slingerend geluidsspoor fixeerde hij met
vernis en liet hij door middel van het fotogravure-procédé overbrengen op een dun
ne plaat metaal. Daarin ontstond dan een
verdiepte groef als een heen en weer
slingerend rivierdal. Door het plaatje me
taal om de cylinder te leggen, de met het
membraan verbonden naald in de groef
te plaatsen en te draaien, verkreeg hij
het oorspronkelijk geluid. Omdat het vlak
maken van een cylindrisch oppervlak en
later het cylindrisch maken van een vlak
plaatje metaal onhandig en omslachtig
was én omdat hij liever glas als drager
van de roetlaag wilde gebruiken, ging
Berliner al spoedig over op glazen schij
ven.
Daarbij ging hij zeer listig te werk. Hij
bedekte zo’n glazen schijf met een dunne
film van lijnolie, die het dunne roetlaagje
vasthield, keerde de schijf om en maakte
zijn opname tegen de onderkant van de
schijf, waardoor de ietwat vettige roet,
die er door de snijbeitel afgeschraapt
werd, omlaagviel en daardoor afdoende
werd verwijderd. Hij fixeerde het geluids
spoor met vernis en liet Maurice Joyce,
een vakman op dit gebied, door middel
van het fotogravure-procédé een copie
in metaal maken. Doordat de wijdte der
slingeringen van de verdiepte groef, dus
de amplitudo, gemiddeld veel groter was
dan de amplitudo, het diepteverschil in
een ‘hill-and-dale’-groef, verkreeg hij bij
het afspelen van zo’n metalen plaat een
krachtige, maar nogal vervormde weer
gave van het opgenomen geluid. Hoewel
de geluidskwaliteit dus nog veel te wen
sen overliet, had Berliner toch het gevoel
dat hij op de juiste weg was en op 26 sep
tember 1887 vroeg hij octrooi aan op wat
hij, om zijn machine duidelijk van de fono
graaf en de Graphophone te onderschei
den, de ‘gramophone’ noemde.

In dit stadium had Berliner verwezenlijkt
wat de Franse dichter Charles Cros in
1877, dus tien jaar tevoren, had beschre
ven in het document, dat hij verzegeld
bij de Académie des Sciences had gede
poneerd. Berliner heeft van deze verhan
deling van Cros kennis genomen, wanneer
precies is niet bekend, maar zeker vóór
mei 1888.
Omdat het fotogravure-systeem in die tijd
nog erg moeilijk en omslachtig was en
allerlei hinderlijke en vooral spetterende
bijgeluiden veroorzaakte, zocht Berliner
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Boven: registratie van viooltonen op een be
roete cylinder, ter bepaling van de toonhoogte
in vergelijking met de trillingen van een stem
vork. Midden: schets van het eerste grammofoon-opname-apparaat van Berliner, waarbij de
laterale groef in de onderkant van de plaats
werd gesneden. Onder: zeer simpele geluids
registratie uit de losse hand.

Rechter pagina: Berliners eerste octrooischrift.
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All this will mun- fully ap45 lion, s.» th.it S<viliinimn <»f gieati-r nmplitndc by FLcon
uf Ito-Stylus im ets vv illi a di^pi'iupurt iuliati.-ly p<-jr front llie follovv ing di-l-iih-d di-xripi 1011.
grealer resisl-.inci: lliun a vil.r.iin ii uf smaller in wliivh rcfcrcnci: is mad«-t«»thc ureotiip mynu- »r»
nmplituilc. For tlii.s nxi’un hmd sounds ure ing draw ings, which illiistnitc on^of 1
CVi-u icssavcuralcly rccurd<-d llianfuilll soumis, mcruns foi'ULS whieli my impruved nppaiatus
uniy ussiinic, unit 111 which—
50 and lh<: individiial vuici ufa loud spit
10
Figurc 1 13 -.t perspcctivcvicwof my m-ordcord. d and then r< prudin ul l>v tbc pl:ouoc I ing and rcproducing apparalns; Fig. 2, n like
grapk caniiot hc reengnixed. With a view 01

view of tbo rccording nnd rcproducing dia- post by a pin, f. Tbo Stylus extends over nnd
phragm with its Stylus; Fig. 3, n siniilur view bcyoud the frame, with lts free end bnrcly in
of n portion of the support for the record sur- contact witb the record-siirfttcc, and is nlxo pi v
face; Fig. 4. tbe name view with tbc record- utally supported in a slot in a jMut, p, securcd 70
5 aurfaco applied; Fig. 5, n plau view of n pho- to lbo framo by nicansof a plu, k, as shown in
uautogrnpbtc record; Fig. G, n perspcctive of Figs. 1 and 2. It will now bc Been Hint tho
n pbonautograpbic record copicd in solid re- Stylus is iu clïcct a lever baviog ilsfulcrutn in
Bisting niaterial; nud Fig.7, tbc copicd record tbc pin 11, aud tlint its free end enn ouly movo
monnted, ready for application tu the
licBtippc
support. iu lincs pmclicully pnndlol to the record sur 75
The gcncral ai rnngenicnt of tbc paris
ii te is best
li
face. If it is now desired to producc n record
io
illustratcd in Fig. 1, iu wbich n T-sbaped base- of sounds tho drum is slowly and uniformly
piate, A, issbown, upon wliicli two Standard*, rolatcd by menos of ernuk L, or by any other
II I. serving as journal hearings for the sbait suitable mcans, aud sounds are ut te red or diof drum G, are niountcd. The dram (l may rected ngninst the dinphragni. Undcr the im- 80
15 bc constructcd with danges cc', which project pact of tbe souud-wnves tho dinphragni Is set
beyoud the cylmdcr surfaco ƒ, nnd from tho iuto vibrations, wbcreby tbc free end of tho
edgcw of a gap, B, left upon llie cjlinder sur Stylus is also causcd lo vibrntclo tbe right aud
face extern! tbc sidc wnltsof bo.x K, us shown. left of its norioal posinou, rcuioving al the
A tbin Inycr of lelt or other yicldiug clabtic samc time an undulnting liuc, v, of lainp-black 85
to Bubstanco is placed upon the cyliudcr-surfucc froin tbe record iurfiu-c, ns iudicatcd, grently
and is bent over llie edges of the gap aod so- exaggenited, in Fig. 5. Sinco io tbis opera
corcd lo tbc sidc walls of tbe box K. Tbis liou the Stylus only penct ratos a uoiforin laycr
layer of clastic matcriul is designed to serve of looscly-bcnpcd carbon spicules aud bnrcly
ns tbe support for tlio record surfacc both in touches tbo record-Burface, it is clear that the 90
sligbt friction at lbo free end uf tbc Stylus w ill
25 rccording and rcproducing.
For recording I cmploy utliinstrip of paper, bc uuiform, whatever bc the amplitude of vi
parebment, mctal, or any other suitable sub
bralioo. Conscquently the vibrations of tbc
Blanco, which is securcd nt botb ends to bnrsc dlaphrngm will uot bc luodified orchnngcdby
<Z, in tbo manner shown iu Fig. 7, with refcr- | tho rcacclon upor
>00 tbc -sanio of a sensiblo nud 95
30 cnce tu n copy of a record, and is then placed varylng resislune
icc, as 13 tho caso in nll other
upon the clastic support
with the bars c <1 mechanica! soum
id recorders.
Haring tbus obtatned on accurate pbon.iu
entering into but projccling at both cuds bcyood tbc box K, as illustratcd in Figs. 1 and togmpblc record, the samc inay bo fixed by
applyiug. a tbin solulion of varnish of nuy 100
4, with rcfcrencc toan engrnved copy of » ree
ich drica very mpidly nud which does
35 ord. Bolts q, passing tbrough the projccling kind whk
lot oblitcratc or cban;
ebange tho record.
coda of bara cd, ure employcd to draw tbc nol
If io this proccss tbe deposit of lamp black
record strip tiglitly about the drum, auH the
length of the strip is sucli that tho cuds of tbe bo made thick cnough, tbc linodrnwn by tbc
samc meet as ucarly as pracfieablc upon a Stylus would represent 11 groovc of even deptb, :o$
40 straight lioe,
Tbc record sheet is then pre- prescrying nll the charactcristic3 of the sounds
pared to rcceivo tbc record by covcring its sur- wbich produeed it nnd whieb mny bc handled
faco with a tbin Inycr of any si
‘
subslancc
wbich aod touehcd with impmiity. Tho lulicr is
is ensily removed by tbc nction
jn of tho record- tbeo removed from tbc drum nnd mny bepreing Stylus. I inay use lamp - black, which is served nnv length of timo without dnngcr of 110
45 deposited by plucing
cing a smoky
:y ilainc undcr tbc lts bcin^ disfigured.- This record I then copy
t.
record -*-ip
stri| and by :slowly
_ turuiug
the drum in solid resisting niaterial,, prcfcrably mctal,
/ nicchnnii-al
nicclianival po
proevraof enontil all pari
arts of ,»uStrip
the strip are
ar covcrcd witb tbc citber by tho purely
gnvving^ or
Chemical dcpositl
dcpositlon,, or by
. by cliciuical
deposit. It is wcll kiiown tlmlalnycrof lamp
•~vving. I prefer the last - nanicd 115
black tbus dc|
Icpositcd, while it adlicrcs wcll to photo • cngravitig.
.ich
’ cnnblcs me to producc tbc niosl
50
_ tho surfacu of
c a solui body, is ncvcrtbclcss proccss, vvliic
'nyof tbeorigiual record In copper,
easily removed fronitbcsnmc. it rcqaircs only accurate cop;
iny other mctal without in any way
an cxccedingly snuill forcc to draw a pluinly- nickel, or au.
ai
the original record. The
viBibic line upon sneb surfacc, owing to tho or oianncr affccting
fact that tbc spicules of carbon of w hich lamp- copy tbus obtained, which nmy bc luultiplicd
55 black is composed nro only looscly supcilin- to any desired cxtcnl, In a grooved wavc-lino
posed npon inch other, nnd aro cxccedingly upon a strip or sheet of cop|>crorotbcr uicUil,
light. All this h es long sincv been recognized asshown in Figs. 1, 4, G, and 7, nnd for tbe
aud utilized in the producliou of plionaulo- reprodnetion of tlio recorded sounds it bas tbo
graphic records, and I takc advantago of thewv advantago over lbo ordinary records in tin- U5
Co facts in my impr<rvc>l
impi
niethodof rccording aud foil, wnx, Ac., that it is nut «cuMbly attuckcd
by the rvpniducing-slylus, and will stand an
rcproducing
icing soiinUs.
sou
The
'hc diapliragm ■>«
»< is mounted in a frame,
fran
n, indcllnitc nuntber of rcproduclions without
witb its plano r.t right aiighs
nngl<« to the
tbc n>
axis of the sliglitcst vnriation in tbo accuracy and
IJ»
G. A
post, O, is fixed to tho center
of loudness of the reprodneed sounds.
drum G.
..........................
’ ‘
The copicd record ia fixed at both eods to
65 the diaphi
. 'iragin, and u slot in said post n-ccivca
onc end of Stylus S, which ia pivoted in lbo tbc bars c <2, as ubown in Fig. 7, aud isplueed

upon tbc clnstlc support ƒ' upon tho drnni In I T conflnc mysclf to tbe use of lamp-blsck 1as a Ca
tbc samo manner ns lias been described witb | 1snlislratuni for tho plionnutographic recom.
:ord.
rcfcrencc to the original record etrip, aud r*
tis ;1 nltliougb I havo found this stibslnnco to yicld
is illuslrntcd lu Figs. 1 nud 4. Care must bo ■cxcclleut rcsiilla. Any olbersitbstaucc wblch
5 taken Ihat tbc twu coda of the undulntory •adlicres wcll to tho support nud mny nt lbo
groovc <j meet cxactly, ns will bc rcadily uu- sanic time bc removed frotn tbo samo with n 65
dcratood. This conditiuu of tho appnratiis is mlnlinuiu foren may be employcd.
showo in Fig. 1 witb the engmven rceord
Wliilc I havo found tbo proccss of pliotoupon the drum and the freo end of the Stylus engraviug to yicld ndmirwblu coplcs of tbc
to entering tho nndiilniory groove. If, now, tbe phooantograpblcrecord, Ido notmenn tocon
drum is rotated with uniform speed, the end ti 11e mysclf lo ibis proccss lo the exelusion of 70
of the Stylus will bc forced to fullow tbc ua- other proeesses for copying nud multlplylng
diilntlons of tbc groovc >j, nnd the dlaphrngm tl-o original record lu solid reslstlng mnlerlnl;
will bo vlbratcd positivcly in both dircctious and it will bo readily underslood lliat tbo de
15 in strict accordaucetbcrewitb. aud will there- tails of constrnction of my appnrutos nnd the
forc reproducc the exact sounds wbich origi- manlpulntions of tbe samo mny be grently 7$
oally produeed the record. Tbis peenlinrity cbanged without deparling from the fandaof positivo vibratory movement in both direc- mental idca of my invention.
lions of the dinphr.igiu is n feature which also
I do nol herein claim the nppai
, , iratos sliown
20 disliuguishcs my wctliod nnd my apparatas and described. citber gencricnlly or spcvlficfrom otliera heretoforo used.
ally.osa wliolcor input.,
irt, siuce
______ the
... snme forms 8a
In tho phonogrnph and graphophnuc the tbo subject of nuotberrnp^ltcnllon
r. \ " "
for patent
eod of the rcproducing• stj lus which bcars previoosly filed by nic aud
and of wblch this
tl
U a
upon the indented or engmved record hns a di Vision.
25 vertical upward nud downward uiorcmcnt.
Whnt I do claim, and dcaire to «eenre by
It Is forced tipwardly in a positive innnuerby Letters Puteot, is—
85
ndmg over Ibcclcvnted port ion of tbc record,
1. Tbe fucthod or proccss of rtcording and
but ns downward inovcincut iseffeeted solely rcproducing spoken words and other souods,
by the chtslic forco of the dinphmgm, which wbieb consuls in tirst dran iog on undulutory
3° lattcr is alwnys nudcr tcosion. In my im- line of even deptb in a traveling layerof nonprovcdappamtiisthc Stylus travcls in ngroove resisting ruatorial by and in accordancc witb 90
of even depth nnd is moved positivcly In boih soaad-vibrntions, tlicn produclog the record
dircctious. It does not depeud upou tbo elxs- tlius obtnincd in solid rolstlng materinl, and
licily of Ihc dlaphrngin for lis movement in dnally impnrtlng vibrntions 10 aaonorotis body
j$ onc dircction. Tliia I cousider to bc nn nd- by and in accordauce with the rcalstlng rec
vnnlage. siuci- by tliis mctliod the wbolc move- ord, snhstantially na described.
95
ment of Ibe
ibe dinphragni is positivcly controlled
2. The oicthod or proccss of reprodacing
ccord, nud
nnd in
ntfectcd or
01 tuodified sounds recorded phonaatogmpbicuily, which
by the record,
is not Hlfcctcd
by tho
lbo pbysicul
pbysieul c
eind.tions
ind.tions of the diuphrngm,
diuphrngt
consista in copying the phouantogrnplilo rec
-.»«••—- neccssarily
--—— _it_ vary
-----y front
time- ord in solid .resistiug
40 which.......
cundilions
f
lug lunterial, nnd then imto tiuie aud constltiitc somc of the3 causcs of p-.irting vibralions to a sou o roos body by and 100
imperfect reproduction of recorded sounds.
L
in acoordancc with the copy of the orignal rec
In practiciug my uielbod of rccording and
;
ord, Biibslantlally as described.
prodiicing sounds I am nol limitcd to the! USO
3. The niethod or process of reproduciog
45 of the idcnticnl appnr.it 111 herein sliown aud sounds recorded pbonuntograpldcnlly. which
described. This npparaius mny bo vnried in- consists in copying tho phonautogmpliic ree- 105
dcfinitcly without seriou.sly inipairlug its util- ord in solid resisting matenal by tho proccss
ity for the purpusis in view. Thns it is not of photo-engraving, aod tlien importing posi
absolutcly ncci-ssary that n dlnphnigm should tivo to and fro moveinenis to a sonoroaslxxly
50 bo used for rccciviiig tbe impact of sound
by and in accordauce with tbe copy of tho
wnves in rccording and for remiuing sounds original record, subslantially as described.
IIO
io rcproducing. Auysonorous body of whatIn tislltnouy whercof 1 haveslgncd my name
cver sliopc and mnterlul mny bo used in licu to thisspecificatiën in the prcscoccof twoanbof a diapliragm proper. The rccording sur- scribing witncsscs.
55 faco need not 1»o mounted upon a drum, but
EMILE BERLINER.
may bcsnp|>oitcd in aiiysultublo manner upon
a support of nny dewription which is adnpted
Witocsscs:
to move the unie ouder the Stylus cvcnly and 1
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witb upproximutcly uniform S|>ccd. Nor do I
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naar een meer directe methode om het
lateraal geluidsspoor, gesneden in zacht
materiaal, te verduurzamen in hard me
taal. Na uitgebreide proefnemingen kwam
hij in 1888 tot de hier afgebeelde appara
tuur en tot de volgende werkwijze.
Berliner overdekte een ronde, gepolijste
plaat zink met een dunne waslaag door er
een gefiltreerde verzadigde oplossing van
bijenwas in benzine overheen te gieten
en de benzine te laten verdampen. Tijdens
de opname werd de waslaag bedekt met
een laagje alcohol; om het wegvloeien
daarvan te verhinderen, had het plateau,
waarop de zinkplaat ronddraaide, een
opstaande rand. Door die alcohol werd
voorkomen dat zich aan de snijbeitel uit-

geschraapte was hechtte.
Na de opname werd de met was bedekte
zinkplaat ondergedompeld in een bad
met chroomzuur. De waslaag beschermde
het zink tegen de inwerking van het
chroomzuur, behalve op de plaatsen waar
de was bij de opname was weggeschraapt
en dat was op de bodem van het laterale
geluidsspoor. Daar vrat het chroomzuur
het zink weg, zodat in de zinkplaat een
kopie van het geluidsspoor ontstond, in
de vorm van een heen en weer slingeren
de groef van konstante diepte.
Nadat het etsen ongeveer 10 a 15 minu
ten had geduurd, werd met heet water de
waslaag gesmolten en weggespoeld en
bleef een zinkplaat met in reliëf het ge

Berliner met zijn experimenteel opname-apparaat.

luidsspoor over, die zonder meer kon
worden afgespeeld. Ook van de zinkplaat
was bij de weergave het geluid krachtig,
maar kwalitatief niet al te best. Dit kwam
ten dele doordat het chroomzuur ook in
zijwaartse richting het zink wegvrat, waar
door de randen van de groef enigszins
gekarteld werden, hetgeen een sterk ge
ruis veroorzaakte. Nadat de plaat enige
malen was afgespeeld en die kartelranden
door de naald enigszins gepolijst waren,
werd die ruis wat minder.
Doordat het etsprocédé zoveel eenvou
diger, goedkoper en vooral minder tijd
rovend was dan het fotogravure-procédé
en ter plaatse kon worden toegepast, kon
Berliner in maart 1888 beginnen met het
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maken van proefopnamen op grote schaal,
waarbij hij met verschillende membranen,
snijbeitels en weergavenaaiden kon expe
rimenteren. Hij nodigde musici en zangers
bij zich uit om ten behoeve van het weten
schappelijk onderzoek het een en ander
ten beste te geven en die konden dan,
nadat de plaat een 10 a 15 minuten lang
geëtst was, vrijwel onmiddellijk daarna
naar hun eigen prestatie luisteren, een
grote attractie omdat, ondanks nogal wat
vervorming, de weergave voor die tijd
zeer luid en levensecht was.
Op 16 mei 1888. het jaar waarin Charles
Cros, die toch de geestelijke vader van de
grammofoon was. op 46-jarige leeftijd en
onder behoeftige omstandigheden roem
loos stierf, demonstreerde Berliner zijn
grammofoon voor de geleerde leden van
het Franklin nstitute in Philadelphia en
kwam de grammofoon, die de totale on
dergang van de fonograaf zou bewerk
stellingen en die de belangrijkste amusementsmachine aller tijden zou worden,
voor ’t eerst in de openbaarheid. Voor ’t
eerst ook werden hier voor een daartoe
uitgenodigd auditorium grammofoonpla
ten gedraaid: een bariton die de Yankee
Doodle’ zong, een virtuoze cornetsolo,
‘Home Sweet Home!’ gezongen door een
sopraan, en een voordracht in slecht En
gels met een zwaar Duits accent - Berli-

ner zelf! - van de Amerikaanse onafhanke
lijkheidsverklaring.
In zijn voordracht, op de volgende blad
zijden om zijn historische belangrijkheid,
grotendeels weergegeven, deelde Berliner mee dat zijn grammofoon, in tegen
stelling tot de fonograaf, niet was bedoeld
als dicteermachine, maar uitsluitend voor
het brengen van muziek en amusement
in de huiselijke kring. Hij legde uit dat de
weergever van de grammofoon, bevestigd
aan een vrij draaibare arm, vanzelf zijn
weg door de geluidsgroeven vond, terwijl
daarvoor bij een fonograaf een tamelijk
ingewikkelde mechanische voorziening
nodig was. Daardoor was de grammofoon
veel eenvoudiger van constructie en dus
betrouwbaarder en goedkoper. Ook wees
Berliner op de voordelen van zo'n vlakke,
onbreekbare plaat van een hard materiaal
boven de zo kwetsbare en breekbare wasrol waarvan de geluidsgroeven door de
zachtheid van de was snel sleten. Van
zo’n vlakke plaat met z'n laterale groef
van constante diepte zouden veel gemak
kelijker en daardoor goedkoper duplica
ten kunnen worden gemaakt dan van was
rollen met hun ‘hill-and-dale’-groef en wel
door van de zinken ‘master’-opname langs
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elektrolytische weg een matrijs van hard
metaal te maken, waarmee men in een
materiaal, dat door verhitting plastisch
werd, bijvoorbeeld hard rubber, talloze
platen zou kunnen persen. Zelfs voor een
miljoen platen zou een zanger zijn lied
maar één keer hoeven te zingen! Berliner
voorspelde de leden van het Franklin
Institute dat in de toekomst van alle mu
ziek die het publiek wilde horen, voor
ieder betaalbare grammofoonplaten ver
krijgbaar zouden zijn en dat zangers en
musici hun inkomsten zouden ontlenen
aan de royalty’s, die hun zouden worden
uitgekeerd, een percentage van de omzet
van hun platen. Deze voorspellingen van
Berliner zijn volledig uitgekomen.
Ofschoon het nog meer dan dertig jaar
zou duren eer de grammofoonplaat in
geluidskwaliteit de fonograafrollen zou
evenaren, van begin af aan was een groot
voordeel van de grammofoonplaat dat het
geluid, dat ermee kon worden voortge-

I
bracht, zoveel sterker was dan dat van
een wasrol. Zo kon Berliner in 1888 voor
de weergave een hoorn toepassen, terwijl
men in die tijd voor het luisteren naar
fonografen nog op het gebruik van rubber
slangen naar de oren was aangewezen.
Dat sterkere geluid kwam o.m. voort uit
de grotere amplitudo, die men zo’n late
raal geluidsspoor in een hard materiaal
als zink kon geven. Door die hardheid
waren een zwaardere weergever en een
grotere naalddruk dan bij een wasrol
mogelijk, hetgeen in meer mechanische
energie voor de geluidsweergave kon
resulteren. Om wasrollen voldoende ma
len te kunnen afspelen, moest men het
geluidsspoor in tamelijk harde was snij
den. waarbij de snijbeitel veel weerstand
ondervond en van de geringe hoeveelheid
mechanische energie, die het door de
geluidsgolven in trilling gebrachte mem
braan leverde, veel verloren ging. Die
weerstand en daarmee het verlies aan
energie waren veel geringer bij het opne
men van een grammofoonplaat doordat
daarbij de waslaag zacht en dun was en
de snijbeitel bij heen-en-weer gaan een
veel gelijkmatiger weerstand ondervond
dan bij op-en-neer gaan, zoals dat bij
‘hill-and-dale’ het geval was. Maar wat
ook veel bijdroeg tot dat veel sterkere
geluid was dat de uiteindelijke geluidsgroef in zink tot stand kwam door chemi
sche energie, door de bijtende inwerking
van het chroomzuur op het zink. Ter
wijl het arbeidsvermogen, benodigd voor
het verkrijgen van een geluidsspoor, bij
de fonograaf uitsluitend uit akoustische
energie voortkwam, waren daarvoor bij
de grammofoon akoustische plus, in veel
sterkere mate, chemische energie be
schikbaar!
Een ander groot voordeel van de gram
mofoonplaat was tenslotte dat deze zo
veel gemakkelijker kon worden gehan
teerd en opgeborgen en veel minder
ruimte in beslag nam.
Ondanks al die voordelen en rooskleurige
vooruitzichten kostte het Berliner na die
demonstratie in Philadelphia toch nog vijf
lange jaren eer hij in Amerika zijn eerste
grammofoon en platen op de markt kon
brengen. Daarbij moet worden gesteld
dat Berliner zo zeker was van zijn zaak,
dat hij zich niet uit concurrentieoverwegingen tot een overhaaste wedloop liet
dwingen en dat hij het zich financieel kon
veroorloven de hele gecompliceerde me
chanische, elektrische en chemische tech
nologie, benodigd voor het massaal ver
vaardigen van betaalbare en bruikbare
duplicaten, dus grammofoonplaten, gron
dig te bestuderen.
Is het overigens niet merkwaardig dat zo
wel Berliner als het tweetal Bell en Tainter
jarenlang aan de grote concurrent voor
Edisons fonograaf konden werken dankzij
financiële middelen, die rechtstreeks
voortkwamen uit de telefoon van Graham
Bell?
De Graphophone hadden Bell en Tainter
immers ontwikkeld in het Volta Laborato
rium dat werd gefinancierd uit de S 20.000
die Graham Bell als waardering voor zijn
telefoon van Frankrijk had ontvangen, ter
wijl Berliner vijftien jaar lang zijn bestaan
en onderzoekingen kon bekostigen uit de

S 25.000, die hij van de Bell ïelephone
Company voor zijn koolmicrofoon had
ontvangen, plus de $ 5000 die hem ge
ruime tijd door diezelfde onderneming
jaarlijks waren uitgekeerd. Daarmee heeft
Berliner wel erg geboft, want die micro
foon, waaruit die totaal wel S 50.000 is
voortgekomen, is nooit in gebruik geno
men, was door zijn technische onvolko
menheid feitelijk ook onbruikbaar en heeft
alleen maar dienst gedaan als wapen in
de octrooistrijd met slokop Western Union’

Al in 1889 behaalde Berliner met zijn toen
nog zeer primitieve grammofoon de eerste
overwinning op Edisons fonograaf en wel
in zijn geboorteland Duitsland waarheen
hij in dat jaar een reis maakte. Kort tevo
ren hadden demonstraties van Edisons
‘perfected phonograph’ in dat land diepe
indruk gemaakt en hadden zowel de ‘Kaiser’, Wilhelm II, als Bismarck er hun stem

mee laten vereeuwigen. Emile Berliner
had zo'n afkeer van het Pruisische gedoe,
dat hij er niet op uit was zijn grammofoon
voor dat soort lieden te demonstreren. Hij
wilde erkenning vinden bij de mannen
van de techniek en wetenschap. Die kans
kreeg hij bij de grote Helmholtz en Sie
mens, die beiden Edisons ‘perfected pho
nograph’ hadden leren kennen en die na
kennismaking met Berliners grammofoon
van oordeel waren dat die meer toekomst
had dan de fonograaf. Waar bij demon
straties fonograaf en grammofoon beide
ten gehore werden gebracht, maakte Ber
liners machine door zijn grotere geluids
sterkte natuurlijk veel meer indruk en
aangezien het chauvinisme hierbij een
woordje meesprak, spraken de kranten
zich uit ten gunste van Berliner. Eén
krant zou zelfs als kop hebben gehad:
‘Fonograaf verso Grammofoon - Winnaar
Grammofoon!'

Een praktisch gevolg van Berliners reis
naar Duitsland in 1889 was dat de speel
goedfabrikanten Kammerer & Reinhardt
in Waltershausen in licentie kindergrammofoontjes met handaandrijving gingen
produceren, die rond 1890 in de handel
kwamen. Er hoorden enkelzijdig bespeel
bare grammofoonplaatjes, geperst in cel
luloid of hard rubber, bij, diameter 12’/2
cm, speelduur bij 70 omwentelingen per
minuut ongeveer anderhalve minuut. Ge
durende enkele jaren werden die kindergrammofoontjes in vele Europese landen
verkocht - in Engeland kostten ze twee
gumeas. inclusief zes plaatjes. Op deze
grammofoonplaatjes stonden voorname
lijk kinderversjes in verschillende talen.
De ‘top two’ in Engeland waren ‘The
Lord s Prayer' en 'Twinkle, Twinkle, Little
Star'. Dat de fabrikant niet veel vertrou
wen in de verstaanbaarheid van die gram
mofoonplaatjes gehad, zou men kunnen
afleiden uit het feit dat op de achterkant
van elk plaatje een velletje papier was
geplakt, waarop de woorden van het

versje stonden afgedrukt. Zo maakte wat
tot het super-amusementsmedium aller
tijden zou uitgroeien, zijn commercieel
debuut nogal stuntelig als een stukje
kinderspeelgoed! Het is overigens de
vraag of men die eerste Berliner-grammofoon, die in de handel kwam, uitsluitend
als een stuk speelgoed mag beschouwen.
En stellig werd deze niet uitsluitend voor
kinderen gekocht of door kinderen ge
bruikt.
Als Berliner over de ervaring, de staf van
medewerkers, het organisatievermogen
en het laboratorium van Edison had be
schikt, zou hij in de ontwikkeling van zijn
grammofoon veel sneller zijn gevorderd.
Hij werkte echter in het klein, met be
scheiden middelen, maar wel met hulp,
voornamelijk van Max Levy, met wie hij
experimenteerde met het persen en gieten
van platen door middel van matrijzen, die
langs elektrolytische weg van de originele
zink-'master’-opname werden verkregen
en daarvan een negatief vormden. Met die
negatieve matrijs konden dan ‘positieve'

platen worden geperst, d.w.z. platen me
dezelfde verdiepte groeven als de zinker
‘master’.
Berliner probeerde de meest uiteenlopen
de materialen zoals glas, celluloid, hard
rubber en mengsels van stoffen, die bi
verwarming gietbaar of persbaar en bi
afkoeling hard werden. In 1893 perste hi
in hard-rubber, eboniet, eenzijdig afspeel
bare grammofoonplaten, die hij goed ge
noeg vond om in de handel te brengen
Mede doordat hij inmiddels getrouwe
was en kinderen had, was er van zijr
kapitaaltje bijna niets meer over en moes
hij met enkele vrienden en familieleder
botje bij botje leggen om de United States
Gramophone Company te kunnen oprich
ten. die met bescheiden middelen zoi
moeten proberen de grammofoon er
grammofoonplaten onder de aandach
van het publiek te brengen.
Inmiddels had Berliner voor de hande
een beter instrument dan het kindergrammofoontje ontwikkeld, dat echter ook met
de hand moest worden aanqedreven. De
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Emile Berliner’s Patent.
PRICE TWO GUINEAS NETT, WITH SIX PLATES.
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Extrtaet from " The Queen.”
“ One funny curiosity, evidently based on the principles of the
Phonograph, should causc endless amusement to children of all ages.
We refer to the ‘ Gramophone,’or Speaking Machine, which can be
taught to say almost anylhing, fr<»m pieces of verse to farmyard imitations.
It is not claimed to l>c a scientific apparatus, though it will reproduce
sounds ol
of any Kind
kind as often
desired. We
the human voice or other soumis
onen as ciesircu.
wc

_ !| had the pleasure of hearing one recite ' Twinkle, twinkle,
f
1 I little star,’ in tones so absurd, that it was impossible not
L
■ laugh.
*
’ It ----1J------Cl
to
would
prove» an excellent antidote to a rainy •
J
day in the nuraery.
I

PARKINS & COTTO, 60, OXFORD ST.. W.
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T5e GRAMOPHONE
Is an Apparatus for rcproilucing the human voice or other sounds of
any kind, as often as desired. It reproduces the sounds so loudly
that a hiindred persons can hear them at the same time.
The GRAMOPHONE bears ru> resemblance in a scientific aspect to
the Phonograph or the Graphophone.
Those having a GRAMOPHONE may buy an assortment of Plates
—comprising rccitations, songs, chorus and instrumental solos or
orchcstral pieces of great variety.
Collections of Plates become very valuable, and whole evenings may
be spent going through a long list of interesting performances.
The GRAMOPHONE is intended and expected to be for the votet
what photography is for the features, i.t. to secure an accurate and
lasting rtcord of voices.

F«<
F

Place the base of the machine on a tablc with the wooden handle
of the wheel towards you. After this, take the tum-table and put it
into the column and oil all the frictional parts, and see (hat ihey ut
free from all dust. The armature on which the Diaphragm box is fixed
can now be dropped into pillar. Place the ncedle in set screw so thxt
it projects about a quarter of an inch from the screw. Afler this, put the
funnel on to the piece of brass tube that projects from the Diaphiapn
box, and let the wide part of the funnel rest on the holder above the
pivot. Put disc on the turntable and fix the same tightly. Place
needleon the oulside edge of disc and turn the handle of the machine at
the rate of 150 turns to the minute. Be sure and see that the plate runs
in a circle and is not out of the centre. Always turn the handle to the
right, be sure and not turn it the wrong way. One needle wiil last for
the performances of about 24 Plate. Never use the same needle over
again without sharpening it, if so, it destroys the plate, The sound
produced from the machine is the same as the human voice speaking
through a trumpet. If you want to hear a more natural voice, fix <he
india-rubber tubes to the end of brass connector of the Diaphragm, and
place the two glass tubes, one in each ear ; if the sound seems scratchy,
place a little wadding or cotton wool in the wide end of the rubber
tube. If you wish the machine to speak across a large hall you can
get a trumpet made of tin, three times the length of the present onc, by
any ordinary linman. The Diaphragm and Record Discs are the main
parts of the machine. See that the spring of the Diaphragm box does
not rest tightly against the side of same, as this is cftected by temperature. If the Diaphragm box is taken out of the armature it must be
put back again cxactly the same, so that the needle stands 45 degrees
towards the centre of the table.
Everything depends upon the needle ; if it is at all jerky, place
your tingcr lightly on set screw of needle to steady same.
With «.ach machine is given Six Plates, Twelve Needles, Indiarubber Tubes, Spanner, Screw-drirer and Oil-can.

_____________

_________ (9)

Gebruiksaanwijzing voor Berliners grammofoon, waarin er op werd ge
wezen dat men 150 toeren per minuut moest zwengelen, maar hoe men
dat kon controleren, werd niet vermeld.
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Gebrauchs-Anweisung.
Nacbdem die einzeluen Theile des Apparates aas der Kiste heiaasgenommen und slmmtlich ausgepackt sind, wird deraelbe, wie folgt. zusammengesetzt:
Man stelle den Apparat & vor sich auf den Tiecb, mit dem Griffe
des Aotriebrades nacli sich zugeaehrt Hierauf nehrne man den Drehtucb b and setze denselben in den Bock c ein, alsdann die Leitstange
d mit der hierin eingeschraubteu Schalldose f in die Siule e vermittehl
des an der Leitstange befindlichen Stiftes, wodurch die Schalldose mit
der Spitze ihrer Nadel auf die Mitte des Drehlisches zu stehen kommt
Die Nadel muss 1 ctm aus der Scbraube-herausstehen und fest eingeschraubt sein.
Hierauf befestigt tr.an an dem hinter dem Halter bervorragendem
Theile der Schalldosenröbre den Trichtei g. in seinera oberen Theile
aufliegend sof dem BUgel h, oder man benutzt anstatl des Trichlera
zum besseren Verst&ndniss der wiederzngebenden Laute die gleicbfalls
beigegebenen HörcchlAuche, indem man dieselben vermitlelst des Stopsels
in die SchalldosenrOhre einsetzt und je eines der beiden F.ndstllcken
beim Hören leicht in die Ohren einbAngt.
ranss. da die Spitzen derselben sich nach lAngerem Gebranche abscbleifen, — genan wieder gerade, das beisst senkrecbl und in gerader
Linie mit der Schalldose, vor allem aber aucb feaL, eingeschraubt werden.
Es darf wie eine durch Ikngeren Gebrancb abgenutzle und herausgenotnmene Nadel wieder eingesetzt werden, da diese, alsdann einseitig abgeschhffen, dorch ihre SchArfe oud schiefe Spitze die Schallrinnen zerschneiden würde.
Es Legen jedem Apparate eine Partie Nadein bei uud werden
solche auf Wunsch auch nachgeliefert. lm Notbfalle bediene man sich
abgebrochener Stopfnadeln mit guten, abgerundeten Spitzen. Will man
die Nadelspilzcn. grammopbonischen Lioien, Schalldrucke etc. ontersochen, so bediene man sich eines VergrOsseningaglases, das mindestens
4 Dnrchmesser vergrOssert.
Die Platten mössen, wenn sie nicbt benntzt werden, stets fest
uoter der Schraube i eingeschraubt bleiben, damit ein durch Temperaturwechsel mOgliches Verziehen derselben verhindert wird.
Die vorgescbriebene Umdrehungsgescbwindigkeit von 160 mal in
der Minule giebl die Töne so wieder, als sie aufgenommen worden sind.
Eine schnellere Umdrehung giebt die Töne hOher, eine langsamere dieselben liefer wieder.
Zur richt igen llandhabnng de« f>rammophone( lat
ea vor allen Dingen rathaam, alch baldlgnt ein gleicbmiaaigea Drehen der Ilandknrbel aninelgnen. Man fasse
die Kurbe) recht lose mit den Fingern und drehe möglichst mit dem
Handgelenk allein, ohne den ganzen Arm zu bewegen
Der Antriebnemen muss gekrenat übergelegt sein.
Cm das Graromophon nunmehr zum Sprechen fertig zu machen,
frbh nur noch das Auflegen der Schallplatten, die sicb unter der
Schraube 1 befinden.
Man nebtne eine derselben hervor nnd schraube sie auf dem Drehlische b mittelsl der auf diesem, bez. auf den Platten, befindlichen
kleinen Schraube fest, wobei darauf su sehen ist, daas die Platte genan
im Zirkel lAufl und nicht schleodert.
Alsdann lege man die Nadel mit ihrer Spitze in die Ausserste genefte Linie der Schallpiatte, drehe das Antricbrad rechts herum mit
einer Geselt windigkeit von ungefAhr 160 mal in der Minote und der
Apparat wird functioniren.

bijbehorende handleiding legde uit dat de
171/2 cm plaat ongeveer 70 toeren per mi
nuut moest maken en dat bij minder toe
ren het geluid te laag, bij meer toeren te
hoog en scherp zou worden. Bij het draai
en van de kruk, zo werd geadviseerd,
moest men met de elleboog op de tafel
steunen en met de pols draaien. Was de
juiste snelheid bereikt - hoe men dat kon
controleren werd niet vermeld - dan
moest men met de andere hand de weer
gever met de naald in de buitenste groef
plaatsen en was het zaak met constante
snelheid te blijven draaien. Die naald
moest regelmatig worden vervangen door
een nieuwe. Als er geen grammofoonnaalden beschikbaar waren, kon men
die verkrijgen door van ‘Thorpes’-stopnaalden nummer 14 de punt af te breken.
Ook kon men de afgesleten naalden van
een nieuwe, afgeronde punt voorzien door
ze op een geoliede slijpsteen te slijpen en
te polijsten. Daarbij moest men dan wel
gebruik maken van een sterk vergroot
glas...

Terwijl in het begin van 1894 een fono
graaf nog bijna $ 200 kostte en pas in de
loop van dat jaar Colombia met de eer
ste goedkopere Graphophone, prijs S 75,
op de markt kwam, kostte de grammofoon
van Berliner slechts $12, maar dat met
de hand draaien was natuurlijk geen
pretje, terwijl het bijzonder moeilijk was
het juiste toerental te verkrijgen en nog
moeilijker dat constant te houden. Lukte
dat niet, dan kwam er meer gejank dan
muziek uit en eigenlijk was - en bleef
voorlopig - deze grammofoon niet anders

dan een gebrekkig stuk speelgoed. Een
armzaliger begin van wat op amusementsgebied de biggest ‘big business’ zou
worden, was nauwelijks denkbaar, want
geld voor advertenties of een andere vorm
van reclame was er niet, evenmin als een
echte verkoopsorganisatie of verkoopscampagne. Wie daar prijs op stelde kon
bij de firma een grammofoon bestellen of
er een kopen in een winkel in de Chestnut
Street in Philadelphia, bij een jongeman
Alfred Clark, dat was alles. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de omzet uiterst
laag bleef. Berliner, die volkomen zeker
van zijn zaak was, liet zich daar echter
niet door ontmoedigen, want waar het
hem in dit stadium voornamelijk om te
doen was, dat was mensen te vinden die
voldoende vertrouwen in de toekomst
van de grammofoon hadden om er geld
in te steken. Om dat vertrouwen te winnen
was een goed repertoire van grammo
foonplaten nodig.
Daarvoor verzekerde Berliner zich van de
medewerking van Fred Gaisberg, die pas
21 jaar oud was, maar toch al jaren in dit
vak zat. Hij had moeilijk een betere keus
kunnen doen, want deze Fred Gaisberg
ontpopte zich, evenals zijn broer Will, als
de best denkbare promotor van de gram
mofoon. Hij had precies het goede gevoel
voor muziek en voor de smaak van het
publiek, hij kon beoordelen welke artisten
het meest geschikt voor de grammofoon
plaat waren, hij was een ideale ‘talent
scout’, speurder naar talent, die als eerste
velen van de grootste kunstenaars, zoals
de legendarische Adelina Patti, op de
plaat zou brengen en een halve eeuw lang

Besondere Anweisungen.
Di«? wnchtigsten Theile des Apparties sind die Schalldose und die
Si hailplstten.
Man büle die Schalldose vor Dnirk, namentlich die Schalldosenfrder nul der als Membrane dienenden Hartgummi- oder Metall-Platte.
Man »eue die Schalldose auch nicht zu staikem plötzlichen Temperaturuecbsel aus, da dieser die Stirke dei Töne beeintröchligt. Am besten
isl ex, die Schalldose im warmen Zimmer, in dem sie functioniren soll,
auch aufzubewabren.
Wird die Schalldose einmal aus dem Bögel beransgenoromen, so
isl p»nan darauf zn achten, daas dieselbe die frühere Slellung wieder
erliAlt Die Feder der Schalldose und mit ihr die am Ende dieser eingeschraubte Nadel maas mit ihrer Spitse in einem Winkel von 45 Grad
auf die M'tle der Schwungradwelle zeigen.
F.x lat dies eine Hauptbedlngung far gwtea Arbel ten
dee Apparates.
Die. richtige Slellnng der Dose wird *uicb bestimmt durch Stift
und Einscbnitl an Dose und Halter, oder dorch auf den Halter aufzulegendeo Stift an der Schalldose.
Die Schallplatten können beschadigt weiden, wenn beim Gebranche
des Apparates das Drehrad anstatl rechts herum umgekehrt in Bcwegung
gesetzt wird oder wenn dorch achiefe Slellung der Nadel dieae den vorgescbriebenen Riefen nicht folgen kann. Man achte also genan daranf,
daas die Nadel beim Auswecbaeln, — waa von Zeit zn Zeit gescbehen

De eerste Berliner grammofoon, die als speelgoed in de handel kwam, in Duitsland 1889.

'l
'In.

. -

ï

1

;•

'%
S'

■

ihi;'

1

O’

H

' =

.: hi

___ M

Terwijl Berliner met zijn grammofoon experimenteerde, werden tussen New York en Philadelphia,
een afstand van 165 km, proeven genomen met een combinatie van Edisons fonograaf en diens luid
sprekende telefoon, waarbij de roterende kalkschijf door een elektrische motor werd aangedreven.
Daarmee was dan eindelijk Edisons oorspronkelijke idee - de telephone-repeater , waaruit de
fonograaf was voortgekomen - verwezenlijkt, maar dit heeft niet geleid tot commerciële toepassing.
Volgens Hammer, die deze experimenten organiseerde, had Edisons luidsprekende telefoon zo
groot volume dat 4000 tot 5000 mensen er tegelijkertijd naar konden luisteren.
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zou hij in de wereld van de platenbusiness een van de meest prominente figuren
zijn.
Als jongen zong Fred Gaisberg in het
koor van Sousa en werd hij in Washington,
waar hij woonde, om zijn voortreffelijk
pianospel uitgenodigd aan liefdadigheids
feesten en bals mee te werken. Op zijn
zestiende jaar hoorde hij dat de Columbia
Phonographic Company wasrollen met
muziek in de handel wilde brengen en
daarvoor een pianist nodig had die luid
en pittig kon spelen. Fred Gaisberg, die
graag wat geld wilde verdienen, meldde
zich aan. werd aangenomen en begeleid
de o.m. de later zeer populair geworden
kunstfluiter John York Atlee, een ambte
naar, die na kantoortijd wat bijverdiende
met kunstfluiten, zingen en voordragen.
In diens bescheiden woning stonden drie
Graphophones opgesteld en tot ongenoe
gen van de buren maakten Atlee en Gais
berg daar avond na avond opnamen voor
de Columbia Company, steeds weer de
zelfde nummers voor die drie fonografen,
want dupliceren was toen - 1889 - nog
niet mogelijk. Het meest geliefde nummer
werd voorzien van de plechtig uitgespro
ken aankondiging, ‘The Mocking Bird, by
John York Atlee, artistic whistler, accompanied by Professor Gaisberg’. Dat ‘Pro
fessor’ was een uitvinding van Columbiaen
moest het aanzien van de opnamen ver
hogen. Het gevolg was dat de jonge
Gaisberg, op wie iedereen erg gesteld
was, al spoedig ‘de professor’ werd ge
noemd.
Toen professor Gaisberg' op zijn acht
tiende jaar van de middelbare school
kwam, wilde hij graag een volledige baan
bij de opname en productie van wasrollen.
Hij kreeg een technische opleiding in de
fabriek van de North American Phono
graphic Company in Bridgeport, Connecticut, keerde terug naar Washington
waar Columbia voor ‘coin-in-the-slot’-machines op grotere schaal wasrollen pro
duceerde en werd daar zowel een ge
routineerd begeleider als een bekwaam
opnametechnicus. Hier leerde hij Tainter
kennen.
Over Tainter schreef Gaisberg later in zijn
memoires: ‘Ik zie hem nog aan het werk
bij een horlogemakersdraaibank met een
loupe in zijn oog en met handen zo gevoe
lig als die van een vrouw. Ik heb niemand
gekend die zo matig was als hij. Tainter
was een Engelsman en een overtuigd
theedrinker. Hij leerde me thee zetten en
genieten. Tussen de kopjes thee door
monteerde hij een membraan en stelde
hij de hoek van de snijbeitel in. En dan
ging hij dat beproeven, met zijn helder,
Yorkshire accent zeggend ‘Caesar, Cae
sar, can you hear what I say - this, which,
s-ss-sss.’, de nadruk leggend op de sis
klanken, die het moeilijkst waren op te
nemen. Als die sis-klanken bij de weer
gave goed óverkwamen, kwam er een
blije glimlach op zijn gezicht en schonk
hij zich een nieuwe kop thee in.’
Fred Gaisberg kreeg van Tainter een
baan in het Volta Laboratorium, aanvan
kelijk het aanbrengen van een laagje
ozokerite, een natuurlijke minerale was,
om kartonnen cylinders, later het produ
ceren van wasrollen met muziek voorde

Wereldtentoonstelling in Chicago, waar
een indrukwekkende rij ‘coin-in-the-slot’
Graphophones werd opgesteld. Toen die
niet bestand bleken te zijn tegen de ruwe
behandeling, die ze daar ondergingen,
werden ze teruggehaald en opgesteld
in saloons, restaurants en drugstores in
Washington. Het werd Gaisbergs taak het
geld op te halen, hetgeen voor de nogal
tengere jongen bij potige, inhalige bar
keepers niet altijd even gemakkelijk was,
temeer omdat de Graphophones - het
oude liedje - vaak dienst weigerden. Dit
werk beviel Gaisberg zo slecht dat hij
terugkeerde naar Columbia, die in Pennsylvania Avenue, de voornaamste winkel
straat van Washington, een gebouw had
gehuurd met op de begane grond honderd
automatische ‘coin-in-the-slot'-machines
en op de bovenste verdieping een opna
mestudio. Gaisberg werd ‘talent scout’,
opnameleider en begeleider van vele
beroemde artisten.
In 1894, toen Edison de North American
Phonograph Company failliet liet gaan
en onder de dochtermaatschappijen grote
verwarring heerste, maakte Fred Gais
berg kennis met de man, die aan zijn leven
een beslissende wending zou geven:
Emile Berliner.
‘Billy Golden vroeg of ik mee wilde gaan
om een grappige Duitser te ontmoeten,
die proeven nam met een ‘flat-disc talkingmachine record’. We troffen Emile Ber
liner aan in een klein laboratorium op de
New York Avenue en werden daar door
de uitvinder hartelijk verwelkomd. Billy
had gelijk, Berliner wekte de lachlust op.
Gekleed in de jas als van een aapjeskoetsier stapte hij heen en weer terwijl hij in
een mondstuk met een membraan gromde.
‘Hello, hello!’ klonk diep uit zijn keel in

gebroken Engels, ‘Tvinkle, tvinkle, little
nen voor het nieuwe medium en was er
star, how I vonder vot you are.’
zo van overtuigd dat de toekomst niet
‘Berliner plaatste een soort muilkorf voor
aan de fonograaf, maar aan de grammo
foon was, dat hij onmiddellijk bij Berliner
Goldens mond en verbond die met een
rubber slang met het opnamemembraan.
in dienst trad. Hij begon de beste zangers
Ik moest plaats nemen achter de piano,
en musici op te sporen, die hij wees op
waarvan de zangbodem een ombouw had
het grote voordeel van de grammofoon
die uitmondde in wat op de slurf van een
plaat dat één opname voldoende was,
olifant leek. Berliner zei ‘Zijn jullie ge
terwijl bij de wasrollen-industrie om tot
reed?’ en toen we daarop ‘ja’ antwoord
voldoende productie te komen eenzelfde
den. begon hij aan een zwengel als van
nummer tientallen of zelfs honderden ke
een draaiorgel te draaien en zei: ‘Go!’
ren herhaald moest worden. Financieel
‘Toen het lied geëindigd was, hield Ber
was die enkele opname tegenover zovele
liner op met zwengelen, haalde uit zijn
voor hen geen nadeel. Gaisberg enga
machine een glanzende zinken schijf en
geerde de artisten, koos in overleg met
dompelde die in een bak met zuur. Na een
hen de muziek en de nummers, leidde
minuut of wat haalde hij de schijf daar
de opnamen en in korte tijd bouwde hij
uit, spoelde en reinigde hem met water en
voor Berliner een aantrekkelijk repertoire
legde hem op de weergavemachine, die
op.
ook met de hand, als bij een koffiemolen,
Berliner had inmiddels voor financiële
werd gedraaid en speelde de plaat met
deelname aan zijn grammofoonmaatde geëtste groef af.’
schappij de Bell Telephone Company
‘In onze verbaasde oren klonk Billy Gol
in Boston benaderd, maar wat destijds
dens stem. Berliner verklaarde met trots
met die voor de practijk onbruikbare mi
crofoon zo gemakkelijk was gegaan, lukte
dat zijn systeem superieur was aan dat
van de fonograaf omdat de snijbeitel late
hem niet met de grammofoon, die toch
miljoenenwinsten zou opleveren. Daar
raal en op een plat oppervlak trilde en
mee herhaalde de geschiedenis zich op
daarbij steeds een gelijkmatige weerstand
ondervond.’
merkwaardige wijze. Want zoals Graham
Bell destijds, toen hij met zijn telefoon
‘Gewend aan de dunne, onnatuurlijke
en het meest waardevolle Amerikaanse
weergave van de cylinderfonograaf, was
octrooi van de negentiende eeuw bij de
ik als aan de grond genageld toen ik de
Western Union kwam, te horen kreeg dat
prachtige ronde toon van de vlakke gram
men geen behoefte had aan een stuk
mofoonplaat hoorde. Voor ik die dag weg
speelgoed, (als dit verhaal waar is) zo
ging, verzekerde Berliner mij dat ik voor
werd de grammofoon van Berliner door
hem zou kunnen werken zodra zijn ma
de directie van Bell afgewezen, tenzij
chine rijp was voor exploitatie. Een paar
deze kon worden geëxploiteerd als... een
maanden later ontving ik van hem een
stuk speelgoed, namelijk in miniatuurbriefkaart waarin hij me vroeg hem op te
uitvoering in sprekende poppen. Nu hij zo
zoeken. Vol verwachting ging ik naar zijn
ver was gevorderd, voelde Berliner daar
huis...’
uiteraard niets voor.
De jonge Gaisberg was in één slag gewon
Nadat nog vele andere pogingen om aan
geld te komen waren mislukt, werd in de
herfst van 1895, vooral door het enthou
siaste optreden van de jonge Gaisberg,
een groep kapitaalkrachtige mannen be
reid gevonden $ 25.000 in de grammofoon
te investeren en werd op 8 oktober 1895
in Philadelphia de Berliner Gramophone
Company opgericht. Nu er een aantrekke
lijk repertoire van grammofoonplaten be
schikbaar was, moest men om de zaak op
gang te brengen zo spoedig mogelijk met
een grammofoon met motor-aandrijving
op de markt verschijnen. Dus moest men
hetzelfde gaan doen als de Graphophonefabriek en Edison sinds kort hadden
gedaan: een veerwerkmotor inbouwen.
Dat bleek echter verre van gemakkelijk
te zijn, vooral omdat men om met sukses
tegen de fonograaf te kunnen concurre
ren, tot een lage prijs moest komen.
Zoals Gaisberg in zijn memoires vermeldt,
zag hij op zekere dag in de plaatselijke
krant een advertentie ‘Waarom zou u zich
voortdurend vermoeien door uw naai
machine met de voeten aan te drijven? Ge
bruik daarvoor toch een van onze veerwerkmotoren!’ Gaisberg haastte zich naar
het in de advertentie vermelde adres en
kwam in de onaanzienlijke werkplaats van
een oude man. Deze toonde hem een kan
jer van een veerwerkmotor voor naaima
chines en was bereid er een te maken
Zal zij op haar oude dag naar haar debuut bij de opera luisteren? Het is waarschijnlijk dat de
voor de grammofoon, die Gaisberg had
fonograaf dan is vervangen door een grammofoon, waarmee zij de rol met haar eerste rol niet
meegenomen.
kan afspelen
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Eldridge Johnson
De veerwerkmotor, waarmee
oude
man een week later kwam aanzetten, was
onbruikbaar, maar zag er toch niet slecht
uit. Het bleek dat de oude man hem niet
zelf had geconstrueerd, maar dit door
,een zekere Eldridge Johnson had laten
doen. Gaisberg ging die Eldridge Johnson
opzoeken, een serieuze en nogal zwijg
zame jongeman, die een klein machinefabriekje had. Toen Eldridge Johnson
voor ’t eerst Berliners grammofoon zag
en hoorde, vond hij dat deze erbarmelijk
was geconstrueerd en ‘klonk als een slecht
gedresseerde papegaai met een zere keel
en een snipverkouden kop’ zoals hij later
verklaarde, maar tegelijkertijd wist hij met
bijna ontstellende zekerheid dat hij, El
dridge Johnson, van dit prutsding een
voortreffelijk functionerende machine zou
maken en dat dit zijn levenswerk zou wor
den. Evenals Fred Gaisberg werd Eldridge
Johnson in één slag voor de grammofoon
gewonnen en ook deze briljante jonge
man zou een leidende rol spelen, niet
alleen in de vervolmaking van de gram
mofoon, maar ook in heel de toekomstige
ontwikkeling van de daarbij behorende
industrie. Nooit was Eldridge Johnson
op zijn levensweg iets zo fascinerende
tegengekomen als deze grammofoon, hij
was bereid zich daar volledig voor in te
zetten en daar ging Berliner natuurlijk
graag op in.
Zo toog Eldridge Johnson aan het werk
en ontwierp hij een veermotor, die aan de
gestelde eisen kon voldoen. Berliner be
stelde daar tweehonderd van, de eerste
serie, die werd afgeleverd, bleek niet
geheel te voldoen. Johnson zwoegde er
dagen en nachten achtereen aan en wij
zigde tenslotte zijn opzet radicaal, waar
bij hij overging op een bepaald type bladveer en daarmee kwam hij tot een veer
werkmotor, die een volledig sukses was.
Kon nu eindelijk de grammofoon zijn
triomfantelijke opmars beginnen en de
wereld gaan veroveren?
Wat nog ontbrak was een doeltreffende
verkoopsorganisatie. Die zou hard nodig
zijn om de grammofoon, waarvan het gro
te publiek nog nooit gehoord had, bekend
heid te geven en om te kunnen concurre-

ren tegen de fonograaf, die dankzij de
‘coin-in-the-slot’-industne al volkomen in
het Amerikaanse leven was ingeburgerd
en die in dat jaar 1896 door de scherp
verlaagde prijzen, de handige veerwerk
motor en het uitgebreide repertoire van
wasrollen in steeds meer huiskamers zijn
intrede deed. Wie zou in staat zijn met
een nog onbekend product een bestaande,
snel groeiende markt te doorbreken?
Zijn naam was Frank Seaman, een kei
harde, gewiekste zakenman en reclameexpert, die de directie van de Berliner
Gramophone Company voorstelde hem
de exclusieve verkoopsrechten van de
grammofoon in de Verenigde Staten te
geven. In ruil daarvoor zou hij dan een
krachtige reclamecampagne voeren. Dat
klonk zeer aannemelijk en in dat jaar
1896 werd een contract voor vijftien jaar
getekend. Seaman’s National Gramopho
ne Company, New York, zou de verkoop
en reclame verzorgen, de Berliner Gramo
phone Company te Philadelphia zou gram
mofoons en platen maken, terwijl de
United States Gramophone Company te
Washington, grotendeels Berliners eigen
dom, de verschillende octrooirechten, die
Berliner inmiddels had verworven, zou
beheren - al met al een zo ingewikkeld
complex van activiteiten en belangen, dat
moeilijkheden bijna niet konden uit blijven.
Voor de kerstverkoop van 1896 plaatste
Frank Seaman grote, opvallende adver
tenties in dag- en weekbladen en organi
seerde hij een daverende verkoopcampagne voor de grammofoon, die met
handaandrijving $ 15 en met een veer-

werkmotor $ 25 kostte - de prijs van d
goedkoopste fonograaf was toen $40
gebruikmakend van slogans als ‘Talkini
Machine That Talks Talk’. Met deze groot
opgezette actie had Seaman zoveel suF
ses, dat er meer orders binnenstroomde
dan de fabriek kon verwerken. Dat me
de vraag niet aan kon, was natuurlijk d
beste reclame en begin 1897 liet Seama
dan ook niet na te adverteren: ‘Sinds nc
vember hebben we ons best gedaan aa
de toenemende vraag van grammofoon
te voldoen. Onze productieafdelingen zij
voortdurend uitgebreid, er is dag en nach
gewerkt, veel exportorders hebben w
moeten annuleren, niettemin worden w
geconfronteerd met honderden niet uitge
voerde orders. Uit deze weergaloze vraa<
naar ons product kan maar één conclusii
worden getrokken: van alle spreekmachi
nes is de grammofoon zonder twijfel d<
populairste omdat hij de eenvoudigste ei
de meest wonderbaarlijke is.’
Door verschillende verbeteringen wen
1897 een zeer belangrijk jaar voor di
grammofoon. Het goedkoopste model me
handaandrijving kreeg een voorzieninc
voor het constant houden van de juiste
snelheid, bestaande uit een slippende
aandrijfriem en hetzelfde type snelheids
regelaar als fonografen hadden, geba
seerd op de middelpuntvliedende kracht
Eldridge Johnson ontwikkelde een betere
veermotor, die niet onder het plateau
maar aan de achterkant van de grammo
foon gemonteerd werd, en verraste Ber
liner met een weergever van superieure
kwaliteit. Uit deze verbeteringen kwarr

Berliners ‘improved gramophone' van 1897, die de meest afgebeelde grammofoon van de twinligs":
eeuw zou worden en door verzamelaars het 'dog-model' wordt genoemd.
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de ‘improved gramophone’ voort, die
voorbestemd was een historische monumen te worden omdat hij duizenden malen
meer zou worden afgebeeld dan enig
ander type grammofoon - tot op de huidige
dag toe! Hoe en waarom, dat zullen we
zo dadelijk zien.
Zowel het etsen van de met was bedekte
zinken ‘master’-opname als het persen
van grammofoonplaten in gevulcaniseerd
rubber had grote nadelen. Dat het chroomzuur ook in zijwaartse richting het zink
wegvrat, leidde immers tot vermindering
van de geluidskwaliteit en tot een sterke
ruis. Het is waarschijnlijk dat Berliner,
die zich vooral met opnametechnieken
bezighield, daarom experimenteerde met
opnamen in wasplaten, dus zonder zink,
en naar methoden zocht om die geleidend
te maken, zodat er langs elektrolytische
weg matrijzen van konden worden ver
vaardigd. Edison had dit probleem voor
wasrollen volledig opgelost door er in
vacuum goud op te dampen, maar aange
zien hij octrooi op deze methode had,
kon Berliner daar geen gebruik van ma
ken. Het was de geniale Eldridge Johnson,
die hier omstreeks 1897 een even een
voudige als doeltreffende oplossing voor
vond toen hij ontdekte dat zo’n wasop
name geleidend kon worden gemaakt
door er heel fijn grafietpoeder over te
borstelen. Deze grandioze vondst hield
hij echter voorlopig geheim, waardoor de
opnametechniek en vervaardiging van
matrijzen in 1897 niet ingrijpend veran
derden.
Waar in dat jaar echter wel verandering in
kwam, dat was het materiaal, waaruit
grammofoonplaten werden geperst. Onge
lijkmatige inkrimping bij het afkoelen van
het gebruikelijke gevulcaniseerde rubber
veroorzaakte veel vervorming, onzuiver
heden in het rubbermengsel en gasbellen
leidden bij het persen tot veel slechte of
mislukte platen. Het enige voordeel van
dat gevulcaniseerde rubber was dat het
onbreekbaar was en zelfs ‘indestructible’,
onvernielbaar, genoemd kon worden en
aangezien wasrollen zeer breekbaar wa
ren, was dit een belangrijk verkoopargu
ment ten gunste van de grammofoonplaat.
In datzelfde jaar 1897 vernam Gaisberg
dat de Durinoid Company in Newark een
vervangingsmiddel voor gevulcaniseerd
rubber maakte, dat voor de fabricage van
knopen werd toegepast. Hij benaderde
die firma en deze bleek bereid wat proefpersrngen te maken met matrijzen, die
Gaisberg beschikbaar stelde. Die proefplaten bleken verbazingwekkend veel be
ter te zijn dan de platen van gevulcani
seerd rubber. Dat Durinoid, waarop octrooi
was verkregen, bestond uit een mengsel
van grotendeels schellak en roet met
koeienharen, later vervangen door katoenvezels. als bindmiddel. Het was homoge
ner, harder en gladder dan gevulcaniseerd
rubber en dat resulteerde in een beter
geluid, minder ruis en minder slijtage.
Het was ondanks zijn breekbaarheid zo
geschikt voor het persen van grammo
foonplaten, dat het meer dan een halve
eeuw lang, tot na 1950, voor alle gewone
platen is gebruikt.
Berliner was er zeer gelukkig mee dat in
dat jaar 1897, dankzij de betere veermotor

Emile Berliner met zijn medewerkers in 1897.
Geheel links Fred Gaisberg, zittend Emile Berliner en de 85-jarige instrumentmaker Werner Suess

en weergever van Eldridge Johnson en de
schellakplaten, zoals ze vaak genoemd
werden, zijn grammofoon als een meer
volwaardig instrument de concurrentie
strijd met de al zo ingeburgerde fonograaf
kon aanbinden.
Fred Gaisberg vertelt daarover: ‘Ik was
er bij toen Berliner van de Durinoid Company het eerste pakket grammofoonplaten
ontving. Met trillende handen legde hij de
nieuwe plaat op het weergaveapparaat
en geluiden met een kwaliteit, waarvan
wij nooit hadden gedroomd, kwamen uit
deze plaat. Het was zonneklaar dat het
nieuwe plastic materiaal, dat onder druk
in de fijnste groefjes van het geluidsspoor
was doorgedrongen, tonen voortbracht
die ons tot dus ver onthouden waren. Ber
liner schreeuwde van opwinding en blijd
schap en wij allen, met inbegrip van de
eerbiedwaardige Werner Suess, ons 85jarig technisch genie, dansten van vreug
de rond de machine.'
In Philadelphia werd een speciale op
namestudio geopend, spoedig gevolgd
door een in New York, het platenreper
toire werd aanzienlijk uitgebreid, o.m.
met opera-aria’s uit Rigoletto, La Traviata, II Trovatore en Cavalleria Rusticana en de beroemde ‘marsenkoning’
Sousa stapte met zijn band van Columbia
over naar Berliners maatschappij. Frank
Seaman zette zijn verkoopcompagnes
krachtig door, adverteerde op grote schaal
onder het motto ‘de lange winteravonden
komen, nu is het tijd een grammofoon te
kopen’ en voerde een afbetalingssysteem
in: met een aanbetaling van $ 5 en zeven
maandelijkse termijnen van $3 kon men
de ‘improved gramophone' van $ 25 kopen.
De verkoop steeg enorm. Eldridge John
son, die nu voor Berliners Gramophone
Company met alleen veermotoren, maar
ook complete grammofoons maakte, ver
klaarde volgens een krant dat hij 600 ma
chines per week afleverde en dat hij
door een 24-uur ploegensysteem die pro-

ductie op 1500 stuks per week ging bren
gen. Eind 1897 meldde de National Gra
mophone Company dat de omzet de mil-
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joen dollar had overschreden.
Uiteraard kwamen de fonograafmaatschappijen hevig in het geweer tegen de
gevaarlijke concurrent, o.m. door het pu
bliek er op te wijzen dat men met de
grammofoon niet de stem van dierbare
familieleden en kennissen kon opnemen
en weergeven. Zelfs het blad ‘The Phono
scope’. dat zich altijd zeer objectief had
opgesteld, schreef vernietigende oorde
len over de grammofoon, in 1898 o.m.
‘Eerst lijkt het geluid ervan op ontsnap
pende stoom, later, als de poging tot reproduktie van de menselijke stem is be
gonnen, is men gedwongen het te verge
lijken met het gebalk van een wilde ezel’
en ‘de kwetsende, walgelijke geluiden
ervan worden door ontwikkelde mensen
niet op prijs gesteld.’
Het was een onloochenbaar feit dat de
grammofoon toen vergeleken met de al
zeer verfijnde fonograaf een tamelijk pri
mitief instrument was, met veel meer ruis
en een slechtere geluidskwaliteit en dat
bij de verkoop ervan de grotere geluids
sterkte er de doorslag gaf, maar Frank
Seaman liet zich door dergelijke nega
tieve uitspraken allerminst uit het veld
slaan. Waarom zou hij? De zaken gingen
immers opperbest en het enige dat hij
betreurde was dat hij geheel van Berliners
onderneming afhankelijk was en dat een
deel van de winst daarheen ging. De
kans zich van Berliner te ontdoen, kreeg
hij toen de American Graphophone Com
pany zijn verkoopmaatschappij een proces
aandeed wegens schending van octrooi
rechten.
De Graphophone-mensen, in combinatie
met Columbia, waren altijd uiterst agres
sief geweest, vooral tegenover Edison,
en hadden geen enkel middel geschuwd
om de concurrenten te benadelen. Zodra
het hun duidelijk werd dat de opmars
van de grammofoon niet te stuiten was,
wilden ze zelf grammofoons en platen
gaan produceren, maar dat was niet mo
gelijk zonder Berliners octrooirechten te
schenden. De essentie daarvan was de
laterale groef van constante diepte. Daar
om zochten ze naar een mogelijkheid
Berliner en de van hem afhankelijke on
dernemingen lam te leggen. De even
handige als gewetenloze jurist Philip
Mauro had voor hen ontdekt dat als hij
bij de rechters aannemelijk kon maken
dat de beweeglijke naald van de grammo
foon een inbreuk betekende op het ‘floating Stylus’-octrooi van Bell & Tainter hoe ver gezocht ook - zelfs als dat niet
lukte en wegens de ingewikkeldheid van
het onderwerp een nader onderzoek moest
worden ingesteld, in ieder geval zoveel
verwarring zou ontstaan, dat ze hun slag
konden slaan.
Dat nadere onderzoek werd inderdaad
nodig geacht en van de verwarrende si
tuatie maakte de American Graphophone
Company gebruik door in The Phono
scope van augustus 1899 in een grote
advertentie de verschijning aan te kondi
gen van een platenmachine met een
hoorn, dus een grammofoon, genaamd
‘Vitaphone’. Daarop reageerde de Ber
liner Gramophone Company in het vol
gende nummer met de mededeling dat de
Vitaphone en de daarbij behorende pla122

ten een schending van Berliners octrooitoon inderdaad een schending van he
rechten betekenden. Datzelfde
_______ wü nummer
floatingstylus'-octrooi van Bell en Tainte
van T
‘
The
Phonoscope kondigde iets aan
betekende en ook op grond daarvan kof
dat ------voornog
Berliner
r?
“
verontrustender
den Johnson en Berliner hun gramme
was dan de Vitaphone: de verschijning
foons niet verkopen! Maar schaadde
van nog een ander merk grammofoon,
Seaman daarmee niet de belangen vaf
dat ‘Zonophone’ werd genoemd. En daar
zijn eigen Zonophone, die niet anders da
zat Frank Seaman achter...
een imitatie van de Berliners grammofoon
Voorjaar 1899 had Seaman zijn National
was en die hij adverteerde met de mede
Gramophone Company, New York, met
deling ‘De Zonophone vervangt de Gra
verviervoudiging van het kapitaal omge
mophone, die, inclusief zijn naam, is af
zet in de National Gramophone Corpora
gedankt’? Nee, want de handige Seaman
tion, Yonkers, en trof hij voorbereidingen
had het op een accoordje gegooid me
voor een eigen fabriek in New York.
de Graphophone-mensen, met wie hi
Intussen ging hij voort de grammofoon en
overeengekomen was dat hij en zij samen
platen van de Berliner-maatschappij te
de Zonophone zouden exploiteren...
verkopen. Berliner was over deze gang
Zoals Edison tien jaar tevoren door toe
van zaken natuurlijk diep verontwaardigd,
doen van de Graphophone-maatschappi
maar was voor de afzet van zijn producten
en hun octrooi van Bell en Tainter eer
geheel aan Seaman overgeleverd. De
tijdlang zijn eigen uitvinding, de fono
meest verraderlijke slag kwam echter in
graaf,
niet in de handel kon brengen, zc
oktober 1899 toen de fabrieken van Ber
verkeerde nu ook Berliner in de krank
liner en Eldridge Johnson op topcapaciteit
zinnige situatie dat hij zijn bloedeiger
draaiden om de enorme vraag naar gram
‘Gramophone’ niet mocht exploiteren zo
mofoons te kunnen bijhouden en plotse
lang er geen definitieve gerechtelijke
ling alle bestellingen van Seaman ophiel
uitspraak was.
den! Zijn eigen fabriek in New York kon
Johnson, verreweg de meest bedreigde,
toen voldoende Zonophones produceren...
had gelukkig iets achter de hand, geen
Hoe afschuwelijk deze gemene handel
geld, maar een procédé om betere gram
wijze voor Berliner ook was, zijn bestaan
mofoonplaten te maken! Enkele jaren te
werd er niet onmiddellijk door bedreigd,
voren had hij immers ontdekt dat een
maar voor Johnson, die net een grote
‘master’-opname van was geleidend kon
nieuwe fabriek had laten bouwen om in
worden gemaakt door er zeer fijn grafietde snel stijgende behoefte aan grammo
poeder overheen te borstelen. Deze ont
foons te kunnen voorzien en zich daar
dekking en de daaropvolgende experi
voor diep in de schulden had moeten
menten had hij geheim gehouden en nu
steken, was dit een ramp. Om niet failliet
de nood aan de man was, kon hij daarmee
te gaan, moest hij grammofoons pro
zichzelf misschien redden. Na moeizame
duceren en verkopen. Hem en Berliner
proefnemingen was hij er in geslaagd met
bleef maar één uitweg over: zelf de ver
dit
systeem en langs elektrolytische weg
koop ter hand nemen! Maar dat kon Sea
matrijzen te maken, waarmee in het Duriman verhinderen; contractueel was hij
noid schellak-mengsel platen konden
de enige, die dat mocht doen1 Alsof hij met
worden geperst, die veel beter van kwali
dit alles nog niet genoeg kwaad had ge
teit waren dan alle bestaande!
sticht, ging Seaman zelfs zo ver dat hij
Johnson kon hierop $ 10.000 lenen om
voor de rechtbank toegaf dat de grammode Consolidated Talking Machine Com-
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Machine dealers, or s»nt on receipt of price.
Wrlte for cataloBue de»crlblnS Uit» and ollier styles of tiie Grum-o-pbone.

EI DKIDOF. R. JOHNSON, Manufaciurer.

._________ CONSOLIDATED TALKINC MACHINE CO., Phlladelphla. Pa.

pany, op te richten en de helft van dat
geld werd in de herfst van 1900 gespen
deerd aan advertenties met o.m. ‘Gram
mofoonplaten gratis! In ons laboratorium
is onlangs een wonderbaarlijke ontdek
king gedaan in de kunst van het maken
van grammofoonopnamen. De resultaten
zijn zo verrassend en de verbeteringen
zo groot, dat we besloten hebben iedere
bezitter van een grammofoon zo’n plaat
cadeau te doen. Zend ons het nummer
van uw grammofoon en we sturen u per
omgaande een grammofoonplaat, die u
zal verbazen en bevallen. Deze adver
tenties bevatten nog de mededeling: ‘onze
fabriek heeft alle echte grammofoons ge
maakt, die in dit land en in andere landen
zijn verkocht.’
Johnsons jonge onderneming liet zich
niet door Seaman afschrikken en bracht
ook grammofoons in de handel, van een
model met handaandrijving voor slechts
S3 tot de zo snel populair geworden
'Improved Gramophone’ voor $ 25. De
reclame- en verkoopcampagne had veel
succes, maar er was nog geen reden tot
juichen, want Seaman sloeg terug en er
doemde nog een nieuwe bedreiging op
doordat Johnson op zijn nieuwe opname
systeem geen octrooi had aangevraagd
en een ander, een zekere J.W. Jones,
die een zomer in het laboratorium van
Berliner had gewerkt en daar bij de proe
ven met wasplaten zijn ogen goed de kost
had gegeven, dat op de bonnefooi wel
had gedaan en met zoveel sukses, dat hij
dit octrooi voor S 25.000 aan de Graphophone-maatschappij had kunnen verko
pen. Deze had daarmee een wapen in
handen om Johnson en Berliner te ver
hinderen met de door henzelf ontwikkelde
methodes grammofoonplaten te maken.
Seaman slaagde er in Johnson in 1901
voor het gerecht te brengen o.m. onder
de beschuldiging dat deze als een geca
moufleerd verlengstuk van de Berliner-

maatschappij grammofoons en platen pro
duceerde en verkocht. Johnson, wiens
hele bestaan op spel stond, maakte voor
de rechtbank zo’n rechtschapen indruk
en hield in weinige zinnen zo’n overtui
gend pleidooi dat hij in het gelijk werd
gesteld. De overwinning, de ‘victory’, die
op de schurkenstreken van Seaman was
behaald, werd gevierd en gememoreerd
door de nieuwe maatschappij om te do
pen in de ‘Victor Talking Machine Com
pany’.
In één opzicht kreeg Seaman wel zijn zin:
het woord ‘Gramophone’ mocht niet door
Johnson en ook niet door Berliner, notabene de uitvinder van deze benaming,
worden gebruikt. Toen deze uitspraak
twee maanden later nietig werd verklaard,
zag Johnson toch van het gebruik van de
benaming ‘Gramophone’ af omdat hij
vond dat deze Berliner toebehoorde. Aan
gezien Berliners ondernemingen opgin
gen in Johnsons zeer succesvolle Victor
Talking Machine Company, verdween van
toen af aan het woord ‘gramophone’ voor
goed uit het Amerikaanse vocabularium
en noemde men sindsdien in Amerika
wat wij een grammofoon noemen een
‘phonograph’.
Als men de details van de geschiedenis
van de fonograaf en grammofoon bestu
deert, komt men tot de conclusie dat er
vrijwel voortdurend één grote, weerzin
wekkende oorlog op vele fronten om
octrooien en andere rechten is geweest
en dat de oorspronkelijke uitvinders vaak
op schandelijke wijze werden uitgebuit
of bedrogen. Dit historische terrein was
één grote jungle, waarin werd gespio
neerd, gestolen, gelogen, vals beschul
digd, verraden, omgekocht, meineed ge
pleegd en bedrogen. Wat Frank Seaman
uithaalde, is veelvuldig misdreven. Ge
lukkig eindigde diens gechicaneer met
een ‘happy ending’ voor Berliner en John
son. Beiden werden volledig in hun rech-
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ten hersteld en Frank Seaman kreeg zijn
verdiende loon toen zijn National Gramo
phone Corporation, mede door de vervol
ging die Berliner en Johnson tegen hem
instelden, failliet ging.
Berliner, die zich evenals destijds Graham
Bell al die processen erg had aangetrok
ken, voelde zich meer op zijn plaats in het
laboratorium dan in de zakenwereld en
aangezien hij, terecht, alle vertrouwen in
Eldridge Johnson had, liet hij zijn eigen
ondernemingen in diens snelgroeiende
Victor Company opgaan. Met de Graphophone-maatschappij wist Johnson tot een
wapenstilstand te komen. Hij moest ech
ter daaraan licentiegeld betalen wegens
het octrooi op het door Berliner en hem
zelf bedachte opnamesysteem, dat ten
onrechte aan J.W. Jones was verleend en
dat pas in 1911 ongeldig werd verklaard.
Voortaan en tot in de jaren dertig zou de
Amerikaanse grammofoon- en platenmarkt worden beheerst door wat twee
giganten zouden worden: de combinatie
van Graphophone en Columbia, en John
sons Victor Talking Machine Company,
waarin Berliners belangen waren onder
gebracht. Edison, die halsstarrig weiger
de in te zien dat de toekomst aan de gram
mofoon was, hield zich nog tien jaar
lang afzijdig daarvan en bleef zich con
centreren op fonografen en wasrollen.
Tot de inbreng van Berliner in Johnsons
Victor-onderneming behoorde een han
delsmerk, dat zonder overdrijving het
meest waardevolle handelsmerk in de
geschiedenis van de reclame mag worden
genoemd: een afbeelding van een kleine,
witte hond, luisterend naar een grammo
foon, onder het motto ‘His Master’s Voice’.
leder van ons kent dit treffend tafereel.
Dit is de geschiedenis ervan.
Eind mei 1899 vervoegde zich op het
kantoor van de Gramophone Company te
Londen, die Berliner voor Engeland en
het Europese vasteland vertegenwoor-
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To allwhotn il may concern:
Be It knowo that I, EMILE Reruner, a Citi
zen of the United Suites, rcsldinj at No. 1717
P streel norlhuest, Washington, District of
Columbia, and doing business al No. 1023
Twclfth strest northwest, lu said city, havo
adnptcd fnr my uee a Trntle-Mnrk for Sound-,
Roproducing Machines, thelr Appnrlenunccs.
and Records, of which the fullow ing is a full,
clcar, and esnet apeclflcatlon.
My trade-mark consists of tho picture of a
dog in tho ftCt of llstcnlng to a sunnd-reproduclng machine. Thls picture h:ts beon gen
eralij' nrraneed as represented in tho accompanying facsimile, whlch shows a sound-rcproducing machine and n do- apparcntly lis
lening to tho sounds Issnlng frotn the bom of
aald machine. Undernealh said pielure appear the words "His Master’s Volco;" bul
ibis is uuimportant and rnay bc omlttcd, sinco

the essentie! feature of my trade-raark la tho
picture ot tho dog llstcnlng to the sonnd-reprodttclng machine.
Thia trade-mark I havo used conlluuously
in my business sinco May 24, 1900.
ij
Theclassof tnerchandiso loivhicb thls trademark Is approprlaled Is sonnd-reproducing
machlnory and tbc appurtenanecs there’n,
such assouod-recordsand thellko. Tho psrllculardcscripiion of goods compriscd In said 30
c)a33 upon whlch I uso the trade-mark is
gnunophooe-s.
I ruay apply my trade-mark to the box ca inclosing the drivlng niechnnlsm for tho eonndreproducin; inachinery or to the back or front 35
of the rccord-tablets.
EMILE BERLINER.
Witneascs:
F. T. Crafman,
E. C. Marsüall.

CECLARATION.

Vöiccy
•^Vihieax.»-

tor' t
Xmii'e. -^ir^ntr

City of Washington, District of Columbia,es:
Emile Berliner.behigdulysworndeposea
and saya that ho Is lbo appllcant nanied In tho
foregolng statement; thnt ho verlly beliaves
5 the foregolng statement Is truc; that he has
at thls time a rlght to the uae of the trademark thereln descrlbod; tbat no olhor porson, flrm or Corporation hes tho rlght to such
uso, eilher In the identlcal form or In any
1» such naar resciublanco thereto as mlghl bo
calculatcd to decclvc; tbat H ia nsed by bint
cumtnerce belleen lbo United States and

forel(Ign natlons or Indian tribes, and narlicurly in commorce betwcon lbo United States
larlf
anc.
idCunnda; end that the dc.scrlptlon and fac- t$
almlle prcacnted for record truly represont
kde-mark aought to be reglatered.
the tra<

EMILE BERLINER.

Sworn to and aubscribed b-iforo me thla
twcniy-üfth day of May, 1900.
[U s.)
EDWIN S. CLARKSON,
Nolary iPuNic. D. C.
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digde, een kunstschilder, die vroeg of hij
een koperen grammofoonhoorn mocht
lenen. Hij had ooit een schilderij gemaakt
van een hond, terwijl die naar een fono
graaf luisterde en hij was op het idee
gekomen dat schilderij ‘His Master’s
Voice’ te noemen. Hij had er nooit enig
sukses mee gehad en omdat hij daar toch
wel naar streefde, wilde hij de hoorn van
de fonograaf, die zwart en onooglijk was,
overschilderen. Daarvoor zou hij graag
zo’n mooie koperen hoorn als de Gramophone Company op zijn machines ge
bruikte, lenen.
De schilder, 43 jaar oud, geen beroemd
heid maar toch wel iemand wiens werk
in de Royal Academy werd geëxposeerd,
heette Francis Barraud, de hond Nipper.
Deze foxterrier was de onafscheidelijke
metgezel van zijn broer geweest; na diens
dood had Barraud het leuke, trouwe dier
bij zich genomen en op zekere dag ge
schilderd. Nipper was in 1895 gestorven.
Er wordt wel beweerd dat Barraud oor
spronkelijk op de achtergrond een dood
kist had geschilderd en dat de hond
luisterde naar de stem van zijn meester’
die, ofschoon die meester dood was, toch
nog door de fonograaf kon worden weer
gegeven. Zelfs zonder van die doodkist
uit te gaan zou men kunnen veronderstel
len dat heel het aandoénlijk tafereel is
geïnspireerd op het heengaan van Barrauds broer, waaraan Nipper zo gehecht
was. Hoewel dit bij de schilder bewust of
zelfs onbewust een rol kan hebben ge
speeld, heeft Barraud dit zelf altijd ont
kend, mogelijk omdat hij zo’n intimiteit
niet wilde prijsgeven.
Barraud schreef er zelf over: ‘Het is
moeilijk te zeggen hoe ik op het idee
kwam, afgezien van het feit dat het plot
seling in me opkwam dat m’n kleine hond,
luisterend raar de fonograaf met een
intelligente en ietwat verbaasde uitdruk
king in zijn ogen, onder de benaming
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Photographie van Nipper
‘His Master’s Voice’ een uitstekend on
derwerp voor een schilderij vormde. We
hadden een fonograaf en ik merkte vaak
dat hij zich verwonderd scheen af te
vragen waar die stem vandaan kwam.
Het was beslist de gelukkigste gedachte
die ik ooit heb gehad.’
Barraud had tevergeefs geprobeerd zijn
schilderij te verkopen aan firma's, die
kleurenreproducties in de handel brach
ten. Het is waarschijnlijk dat hij er ook
een fonograaf-onderneming mee heeft
benaderd. Zeker is dat het schilderij ver-
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scheidene jaren in een hoek van het ate
lier had gestaan voor Barraud eind mei
1899 naar de Gramophone Company ging
om daar een koperen hoorn te lenen.
Bij die gelegenheid het hij een foto van
het schilderij zien. Degene, die hem te
woord stond, vroeg of hij die foto aan de
directeur, Barry Owen, mocht tonen. Toen
Owen de foto had bekeken, liet hij vragen
of de schilder bereid was het doek te
verkopen en er op de plaats van de fono
graaf een grammofoon in te schilderen.
Barraud vond het best, maar dan moest
hij zo’n grammofoon kunnen lenen.
In de maanden die volgden werd over dit
alles onderhandeld en op 15 september
ontving Barraud een schriftelijk aanbod
van de Gramophone Company: £100,
waarvan £50 voor het schilderij en £50
voor de overdracht van het auteursrecht.
Barraud telegrafeerde de volgende dag
dat hij daarmee accoord ging. Op 18 sep
tember werd een grammofoon bij hem
bezorgd, hij schreef toen dat hij ook nog
een grammofoonplaat nodig had om zo
nauwkeurig mogelijk te kunnen werken,
op 3 oktober meldde hij dat hij klaar was.
De volgende middag om 3 uur zagen ver
tegenwoordigers van de Gramophone
Company het schilderij voor ’t eerst. Men
was er zeer tevreden over en op 17 okto
ber 1899 werd het afgeleverd.
De Gramophone Company beschikte over
een handelsmerk, dat uitstekend vol
deed - een engel, die met een ganzeveer
cirkels op een grammofoonplaat tekende en daarom wilde men jarenlang Nipper
en 'His Master’s Voice' niet als handels
merk en op platenlabels gebruiken. Dat
gebeurde pas negen jaar later. Maar
wel werden de afbeelding en de leus voor
andere doeleinden toegepast, al in janua
ri 1900 voor de aanvullende platencatalo
gus en later voor advertenties, reclame
materiaal en ook naaldendoosjes.
Toen Berliner voorjaar 1900 in Londen
het schilderij zag, was hij er zo verrukt

■s

van dat hij met de grootste spoed in
Amerika als handelsmerk liet registreren
en daardoor kon Eldridge Johnson het in
1902 gaan gebruiken voor zijn Victorgrammofoons en platen. Had Johnson
daarvoor, om niet in moeilijkheden te ra
ken met de Graphophonemaatschappij en
hun Jones-octrooi, zijn platenlabels moe
ten voorzien van de belachelijke, quasiwettelijke mededeling dat de koper die

produonc «xaïd duccilr trom
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plaat slechts ‘te leen’ had, nu die kwestie
geregeld was kon hij er dat prentje van
zijn ‘improved gramophone’ met dat lieve
hondje opzetten. Aangezien dit handels
merk nu, 75 jaar later, nog altijd in gebruik
is, op vele EMI-‘His Master’s Voice’- en
RCA-Victor-platen, mogen we veilig stel
len dat daardoor de hierop afgebeelde
'improved gramophone', het ‘dog model’
zoals de verzamelaars hem noemen, ont-
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worpen en gebouwd door Eldridge John<gespitste oren naar ‘his master’s voice’
de naald geven, dat het een wonder zou
son, verreweg de meest afgebeelde gramIluistert.
zijn als een mens, laat staan een hond,
mofoon ter wereld is geworden.
Als liefhebber van de fonograaf begrijp
daarin een stem zou kunnen onder*
Door dit alles werd ook Francis Barraud,
ik dat plaatje niet; misschien kunt u ’t mij
scheiden.’
die in 1924 stierf, de schilder van het
Met de meeste hoogachting
uitleggen. Ik heb altijd begrepen dat met
Henry G. Browning
beroemdste en meest afgebeelde schil
de grammofoon, waarnaar hij luistert,
derij ter wereld. Rijk is hij daar allerminst
geen opnamen kunnen worden gemaakt
Wanneer het oorspronkelijke schilderij is
van geworden. Barraud verdiende wat
en als men zo’n opname zou willen, men
geschilderd? Doordat de daarop afge
met het schilderen van copieën van zijn
daarvoor naar een speciaal daarvoor in
beelde ‘Commercial Phonograph’ in 1893
meesterwerk en sinds 1919 werd hem
gericht laboratorium moet gaan. Gezien
op de markt kwam, weten we dat dit is
door de Gramophone- en Victor-maatdit feit verbaas ik mij er over hoe ‘his
geschied tussen dat jaar 1893 en 1895,
schappij een jaargeld van £ 250 uitge
master’s voice’ op een grammofoonplaat
het sterfjaar van die kleine foxterrier
keerd.
kwam. Daarbij komt dat alle grammofoon
Nipper, die door Barrauds schilderij in
Het originele schilderij hangt in het hoofd
platen, die ik heb gehoord, zulk een sis
zekere zin onsterfelijk is gemaakt.
kantoor in Londen van de nieuwe orga
send, krassend geluid, veroorzaakt door
nisatievorm van de Gramophone Company: E.M.I. Ltd (Electrical & Musical
(
Industries sinds 1931). Als men het nauw
keurig bekijkt, kan men door de afbeel
ding van de grammofoon heen nogal
spookachtig iets bespeuren van de fono
graaf, die Barraud daar oorspronkelijk
had geschilderd. Hoe zou het schilderij
er hebben uitgezien voor een deel ervan
werd overgeschilderd?
Frank Andrews, een van de ijverigste
speurders in het verleden van de fono
graaf en grammofoon is in het archief
van de Britse Public Records’ gaan zoe
ken naar een mogelijke afbeelding van het
oorspronkelijke schilderij. Leonard Petts,
de zo verdienstelijke historicus van het
E.M.I.-concern had hem op ’t idee ge
bracht daar zijn geluk te beproeven.
Hulde aan Leonard Petts en Frank An
drews, want in 1972 heeft laatstgenoem
de in dat archief een foto van het originele
schilderij gevonden. In 1898, een jaar
voor Barraud naar de Gramophone Company ging om een koperen hoorn te lenen,
heeft hij zijn schilderij als ‘work of art’
laten registreren en bij die registratie
was een fotografische reproductie ervan
gevoegd, die Frank Andrews waarschijn
‘Sinds hij een kluifje in de hoorn heeft gevonden is hij er niet meer vandaan te krijgen
lijk als eerste na 74 jaar onder ogen kreeg.
De vondst van zijn leven!
Dankzij dit meesterlijk speurwerk kunnen
we hier het oorspronkelijk schilderij weer
geven, niet met een grammofoon, maar
met een fonograaf. Welk type? De door
Edison voor de Engelse Edison-Bell-maatschappij ontworpen ‘Commercial Phonograph’.
Pas met die fonograaf er op beantwoordt
het aandoénlijk tafereel ten volle aan die
benaming His Master’s Voice’! Want hoe
zou een hond via een grammofoon, waar
mee immers geen opnamen konden wor
den gemaakt, naar de stem van zijn
meester kunnen luisteren? Daarvoor zou
die meester tenminste een artiest moeten
zijn, die voor een platenmaatschappij op
treedt, of iemand in zo goede doen dat hij
het zich kan veroorloven privé-platen van
zijn eigen stem te laten maken, door de
noodzaak van een elektrolytisch verkre
gen matrijs een dure grap! Alleen met
een fonograaf kon ‘his master’s voice’ zo
wel worden opgenomen als weergegeven!
Kostelijk is in dit verband een brief, die
werd afgedrukt in het huisorgaan van
Edison The Phonogram van november
1901:
‘Ik heb de afgelopen maand in tijdschrif
ten een heel aardige advertentie van een
‘talking machine’ gezien, waarin een klei
ne foxterrier, voor de hoorn gezeten, met
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Variaties op ‘His Master’s Voice’

De Edison-Bell ‘Commercial Phonograph'

'His Master’s Breath'

3-I
j.
6.
7.
8.
910.
11.
12.
13.

Reproducer.
Reproducer adiusting
Musical arm.
I.ock bolt
Swing arm.
Body box
“Off” lever.
Feed screw.
Battery cord.
Back rod.
Back rod slecw.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Rubber mandrel.
Main shaft.
Main belt.
Bind-post dat connection.
Bind-post pin connection.
Switch.
Intermediate speed screw.
(Speed adjustinc scn.*w>.

21. Record.
’ 22. Oil can.
23. Accumulator.
25. Distributing tube,
zó. Flcxiblc tube.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33*
3435.
36.
3738.

('hip brush.
Hearing tube.
Musical arm adjusting screw.
Perforated belt cover.
Main belt idler wheels.
Switch plate.
Belt tigntcning screw.
Reproducer arm.
Reproducer point.
Nut.
Body screws.
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Maar toen kwam de telefoon van Bell, van
groot belang niet zo zeer vanwege de grote 2. De rol bedekken met verharde bijen*’*
afstand die de spraak ermee kon afleggen, 3. Het volume terugbrengen tothetniv*'
van een goed verstaanbare telefonie
als wel vanwege de simpele werking.
conversatie.
Bovendien verscheen 30 april 1877 in
De
toepassing hiervan werd op 4 mei 1^
v
(Een voordracht,
gehouden vcc
Parijs een artikel, ‘Het proces van het
voor
de
vaste
vastgelegd
in een octrooi.
JÉ bijeenkomst
* ’
1
l van hel Franklin
opnemen
en
reproduceren
van
auditieve
‘•••i Instituut,
In de lente van 1887 was het eerste werk
op 16 mei 1888.)
18»s
verschijnselen’, van Charles Cros.
Voorzitter is J<
Uit verslagen blijkt, dat Mr. Edison eind lijk bruikbare apparaat van het fonogra*
Jos. M. Wilson.
type, de graphophone. het uiteindelijke •
september 1877 bezig was met een auto
alom bewonderde resultaatDe voorzilter
introduceerde
matische telefoon, waarmee hij een bood
• — •***-•
iiitrv___
Mr. Berliner.
j:, - •
jZ die als volgt sprak:
schap wilde vastleggen in indrukken in Het opnamemateriaal werd gevormd do
een met was bedekte cylinder van dL
- dames en
een strook tinfolie en overbrengen op de
BX heren
HEREN., leden
LEDEN VAN HET FRANKLIN
draad via een variabele weerstand, zoals bordpapier.
INSTITUUT:
instituut: Mr. Edison, kennelijk aangemoedigd,
een tablet koolstof.
Het laatste jaar van de eerste eeuw van de
Terwijl hij hiermee op
een dag aan het zich spoedig hierna weer aan het exp*r
geschiedenis der Verenigde Staten was
op een dag aan het menteren met de fonograaf en paste 1
■Jt een opmerkelijk jaar in de historie van de
werk was. geraakte, aldus zijn verslag, de
gegroefde wascylinder toe in plaats
folie met geluidsindrukken per
wetenschap. Er kwam toen iets op gang in
per aan
ongeluk
tinfolie. Zijn nieuwe fonogr®onder de dunne stift, bevestigd
een ingedrukte
de stroom van wetenschaoneHiL-*»
:“1 aan
'
’ van de graphophone
•
' *”
verschilde
nog slech
etenschappelijke discusmembraan en... de eerste mechanische
JT sies. dal. ook aan de
in vorm en bewegingskrachL
conscientieuse liefweergave van tevoren geregistr«ïerde woor Dan ben ik nu beland bij het onderwe*
hebber, de komst van belangrijke gebeurden, en daarmee de fonograaf, waren plots
tenissen voorspelde.
van hedenavond: de grammofoon. Tijde*
een feit: zulk een ervaren uitvinder moest
^■«y. Het geschil tussen religie en wetenschap
mijn bestuderen van de telefoon was i
toch in een handomdraai op het idee zijn
had wederom een hoogtepunt bereikt; pro
gekomen Scott’s cylinder met tinfolie te vertrouwd geraakt met al hetgeen de ove
sit minente dagbladen begonnen wekelijks
bedekken eni daarop indrukken te maken, brenging en de weergave van de stem k*
TJy. discussies over wetenschappelijke onderbeïnvloeden. Wat mij bij telefonische ve.
In elk geval waren
'
de verwachtingen hoog schijnselen het meeste trof was de nadelig
werpen te publiceren; grote aantallen
Afgezien van zijn misvatting, dat het con- gespannen.
wetenschappelijke boeken, in een
invloed van zelfinductie van lange ijzere
trekkelijke vorm gegoten, werden aan- tact wordt verbroken, in plaats van slechts De geschiedenis van beide uitvindingen draden of gepolariseerde electromagnett
Bcguien, werden vol- gemodifiëerd, stelde hij nadrukkelijk de vertoont enige treffende overeenkomsten.
gaarne ----(gekocht
—’—‘.....
‘ door
hen die ontwikkeling voorwaarde, dat het membraan zo beweegop
de verstaanbaarheid. Electrische wee;
In beide gevallen was het idee afkomstig
hadden genoten:
,
populaire lezingen over lijk en flexibel diende te zijn, dat het aan van Fransen. Bourseuil en Cros, die beiden stand op zich zou het geluid simpelwe
wetenschappelijke onderwerpen wisten
.—
alle geluidsgolven kon beantwoorden,
hebben verzwakt, doch zelfinductie bet»
zich verzekerd van enthousiast publiek; de Dergelijke membranen deden echter de eenzelfde overbrengingsproces beschre- kende vertraging en dus een afwijking i
ven. doch een verschillend weergavegrote werken over de evolutie begonnen pogingen van vele onderzoekers stranden,
de overbrenging van de diverse golvex
bekend te raken buiten de kleine kring van aanvankelijk zelfs die van Mr. Bell, die, proces. Beide uitvindingen werden het In mechanische zin bezit de norma!
eerst gerealiseerd in de Verenigde Staten, spraak zeer weinig energie. Een aderr
de logisch geschoolde
waaruit
zij het idee ontleende aan
>j- geesten,
-- evenals
Bourseuil,
van beide werd slechts de weergever in
voortkwamen en waarin zij gekoesterd
tocht, niet sterk genoeg om een kaars t
de flexibele tympanum membrani van het praktijk gebracht.
werden; wetenschappelijke periodieken
In de spreektelefoon werd de reproduce doven, zal, indien geblazen over een leg
werden vol verwachting op nieuwe infor- menselijk oor en de belangrijke verande
fles of in een fluit echter een op grote al
matie uitgeplozen en de geesten van zowel ringen die de trillingen ondergaan onder rende electromagneet van Bourseuil de stand hoorbaar geluid produceren. Zo i
ir. de f°ino£Taaf de hoeveelheid electriciteit, nodig voor h€
professionele als amateur-wetenschappers invloed van de bouw van de gehoorgang, overbrenger van Bell en **•
alvorens de gehoorzenuw te bereiken, over werden de reproducerende indrukken
•
J waren alert.
--- -...-^.1 van verstaanbaar maken van een magnetz
Cros de opnamerol van Edison. De appa
Voeg hierbij de algemene opwinding die het hoofd zag.
telefoon zeer klein. Dergelijke zaken ü
heerste vanwege het aanstaande eeuw Bourseuil’s ideeën bereikten ook andere raten van Bell zowel als van Edison wer acht nemend, concludeerde ik dat zulk ee:
den voorlopig aanvaard als bevattende het
landen.
Op
28
september
1854
gaf
het
voor

feest. dat in de—deze uitvindersnatie zo
beste mechanische en methodologische delicate energie, verdeeld in enkele hoo
dierbare—wereldtentoonstelling zijn be aanstaande Frankfurter tijdschrift, de
derden golven, zo weinig mogelijk mecha
kroning zou vinden, en zelfs diegenen die Didaskalia. in een hoofdartikel een volle principe voor optimale resultaten.
In beide gevallen wilde men aanvankelijk nische weerstand diende te ondervinde»
op dat moment niet de invloed v»>elden van dig verslag, onder de kop 'Elektrische
van
de materie waarin zij gegroefd werd
luide geluiden produceren en was men
telefonie’.
w<
ten behoeve van een optimale differen
een met wetenschaps-ozon
bezwangerde
Ie In die tijd was er in Frankfort een genoot- uiteindelijk tevreden met minder volume,
tiatie
in de weergave. Hiertoe diendei
atmosfeer, kunnen zich
de
ziwl. Je woeste baren
- .„..„.u.ieen
gunste
van de
verstaanbaarheid.
Ten
•* schap voor fysica, ...
waarvan
een jonggenootleraai
leraar ten
slotte
is bij beide
uitvindingen
F r. ....
.... verbeteringen te worden aangebrach
van het wc*
'etenschappelijk onderzoek van
actief lid
Philip
Rclo.
"
die periode levendig’
het
principe
door:
Philip Reis.Deze maakte van de oorspronkelijke overbrengerher; voor de geest halen. vijf jaar laterwas:
daadwerkelijk
-«.v
De wetenschap
was
----- kennelijk
in barens--------------j-t eendie
apparaat nog
zien te
enworden
nader uitgewerkt. dat ik mij
-- --------- waa r
Kennelijk
in barensnaar detoen
aanwijzingen
van
Bourseuil.
naar
de aanwijzingen
van
Bourseuil,
die ervan
cJL nood.
inmiddels
gestorven
was,
zonderDient
zijn
bewust opgemerkt,
ben, dat Cros’ concept van 1. de trillingen evenwijdig aan het op
name-oppervlak op te tekenen, zoals he
toen
inmiddels
j
} In 1876.
terwijl
het
eeuwfeest
c~
1876,
op z’n hoog- idee te
hebben uitgevoerd.
een f”'-"-1-------- u:- * •
geval was bij de oude fonautograal
- —
tepunt was en Philadelphia één deinende. Ik wilde wijzen op een controverse ten seuilspreekmachine
’s
beter
was
dan*Bour2.
de weerstand van het opnamemateriaa
ik wilde vnn
wijzen
op een controverse ten
juichende massa, snelde scu
een Kienie
kleine stem,
stem, aanzien
a*. -------te minimaliseren.
afkomsticr
•---------- ...»
van de mogelijkheden van deze TJ . 3 concept van een spreektelefoon.
afkomstig va»»
van een •ijzeren
schijf, naar het aanzien
wik*iiiuiiii/
Met •artikel van M
•*' Cros «satjvti,
_____
-j « •
Mr.
blijkt UliflliUUeionmiddelBeide principes waren, zij het niet mei
uitvinding.
’VitiuiUg,
flmidden van een membraan en fluisterde '«•«
v.erKet1e,heid
«Un geraakL Toen
~
i zoveel nadruk, verwerkt in het document
in het oor van een geleerd jurylid van de Vanzelfsprekend twijfelden de prominente ï
aa"vroeg op de» van Cros. Al spoedig
.
kwam ik tot de contentoonstelling de tijding, dal zich een Berhjnse mannen van de wetenschap, beO?’ had, ze^8 de octrooicom-• clusie.
uiterst
clusie, dat een beroet oppervlak
opp<
nieuw verschijnsel aan de mensheid had kend met Reis’ apparaat, aan de mojreliik- missie nooit
II,
heden va»
t>_n
—
Sbl nooit \
van hem gehoord. Ik achtte onpraktisch was, daar de» lijnen
onnauw'
van
de
Bell-telefoon,
toen
het
geopenbaard on dat de snelle en
het
mijn
plicht
een
i
„
_
r
vurige nieuws hierover. hen vanuit Amerika be
verklaring te publi- keurig werden en er onder een vergrootboodschapper der hemelse wolken gespan
reikte. Het Amerikaans Hooggerechtshof ceren over mijn ontdekking van C.^«
Cros’’ glas uitzagen als een stel zaagranden
nen was voor de wagen van die zwakke,
concept- Ik stelde daarin onder meer: waarvan de tanden een knarsend gelui»
besliste
wat
de
uitvinding
betreft
ten
en toch uu
zo Kracntij
krachtige vorm van energie:
‘Hoewel, gezien in het licht van de recht- maakten, ten koste van de verstaanbaar
gunste van Mr. Bell. Men verwijze dit in
vaardigheid, hij zijn uitvinding praktisch heid.
.
middels naar de historie.
De sprekende telefoon
had opgegeven, terwijl ik onafhankelijk Betere resultaten verkreeg i m
•n w;
was geboren.
wt
In 1857 werd in Frankrijk een andere uit
De magische prikkel —
dievan
----- Bdeze
cwurvan zijn ideeën het zelfde onderwerp ter
gebeur- vinding, eveneens gebaseerd
vettere, neerslag van lampzwart uit eei
tenis uilging naar de wetenschap der elecop
een
memhand
nam,
staat
onomstotelijk
vast,
dat
kerosinevlam. Ik oliede tenslotte de plas
braan, g<?octrooieerd. Het was de fonauto-w----J:- ect- ’beantwoord
.d in onze
JT:
frd’ dir
Charles Cros de eer toekomt v.»,
de ov
eerste
,oc.c met drukinkt, olie of olieverf, alvoren
graaf van Léon Scott, die geluidstrillingenMr.
ê- —
------....
zusterrepubliek aan
gene zijde
zijde van
aan gene
van de
de zou moeten opnemen op een cylinder. die plan
te zijn
lanceerde
geweest, die het idee en uitvoerbare deze te beroeten. Roet en olie vormdei
oceaan met een andere uitvinding, waar
waar- met de hand werd rondgedraaid en voorlzmcc.de voor het mechanisch weer- een vettige, tamelijk droge substantie
van de invloedssfeer heden
miog niet valt te waarts b»rwoog over een schroefdraad. De geven van tevoren gcüitc spraak.’
■ •
waarin de snijbeitel zeer scherpe lijnei
overzien en welke juist nu zijn
;;n «..♦
------------- cylinder was bedekt met boven een vlam Indien wij zouden pogen Mr. Cros stipt na trok. Ik pas dit proces nog toe bij klein
nut »begint
te tonen.
te
volgen,
zouden
we
vele
hindernissen
testplaten en prepareer deze als volgt: I)
papier, en een dunne stift, bevestigd
Staat
----- ’
----- beroet
staat u mij toe, 1teneinde
de wederzijdse
...
in het midden van een membraan, zou de tegenkomen op weg naar praktische resul- giet met benzine verdunde paraffine op ei
invloed en de evenwijdige ontwikkeling
or‘ ” ’ " „ trillingen
^le2: die,
taten,
dle' ondanks de
de juistheid van het
het van een glazen schijf. De benzine ver
van in een kegelvormig mond
van beide uitvindingen te «>«***-'♦
schetsen,
----- J
de
principe, zelfs —
die
van de
, ,
—ï van
de ooroor- dampt, een zeer dun laagje vettige sub
stuk gesproken woorden op het beroete algemene
belangrijkste gebeurtenissen
j in de ge- oppervlak registreren.
spronkelijke fonograaf niet zouden eveneven- stantie blijft achter. Ik beweeg de plas
schiedenis ivan de electrische overbrenaren, ook niet na het aanbrengen van ver- heen en weer boven een walmende vlaxr.
Scott gebruikte eveneens een dierlijk
ging, opname en
mem- beteringen op grond van de vooruitgang tot het oppervlak er droog uitziet. Me
weergave van de mense- braan en
e" trachtte
»---*-*• de trillingen
lijke stem de revue te laten
olieverf ging dit alles het beste,
passeren, al- mogelijk
mogelijk weer
weer te
te geven
geven door
door een zo groot in het fotogravure-procédé.
vorens over te gaan tot een uiteenzetting die
verdeler. Ik heb tenslotte het oorspronkelijke
oorspronkelijke pro
pro Ik maakte de geluidsopname tegen d
het
’ L prototype werd voor de demper in cédé geheel vervangen door een sneller
van de nieuwe methoden.
en onderkant van de plaat, zodat het wegge
vervangen door een sneller en
apparaten als die van Blake
In 1854 lanceerde Charles 1Bourseuil het latere r
eneenvoudiger.
van eenvoudiger.
grifte lampezwart zou vallen, vernist
Edison.
ongewoon stoutmoedige idee,
de
—, —
e mense Het volgende belangrijke feit in de elektro- Terug naar de fonograaf nu.
r
T.. degenen
Tot
2_o
vervolgens de glazen plaat en gebruikt
stem telegrafisch over te brengen
die geloofden dat het apparaat, al jaren in hem als negatief, zonder camera en fotc
door middel van twee membranen, waar fonische en acoustische wetenschap vorm onvoltooide staat, praktisch ui*
uitvoerbaar chemische processen tot stand gekomer
geworden publicaties van
van er één een electrisch contact bewerk den de klassiek
„
------ puoiicaties van kon worden gemaakt, behoorde Mr. Gar- De eenvoud van de telefoon leerde mij t
Hubbard, die rond 1883 een labora- zoeken naar een nog simpeler procedun
König over hun geluidsgelulus- diner
stelligde en het andere onder invloed Helmholtz en Komg
J
”
. — . _..J 1883 een labora
**£^
OUUI1U
onderzoek. Zij vertraagden echter tijdelijk torium stichtte. Prominente mannen van Van de mechanische, chemische en foti
stond Vi
van een elektromagneet.
torium -----------------------stichtte. Prominente
mannen van ■ —. —
— —---de ontwikkeling
ontwiklr»!’*’*» van praktisch
—
__ ~ bruikbare de
„l^I.
'Spreekc tegen het ene ...
membraan’, zei hij,
wetenschap,
die zich met het project chemische processen, intrigeerde mij h*
wegens de ontmoiïdigende
me bezighielden. Prof.
j-yf. 'en laat elke trilling
het contact maken of apparaten
i»;— *--t
,
.iwuigi-nue
meBell, E..
Dr.
Chichester
directe,
puur
chemische
proces
van h<
chanische
complicaties,
volgens
hen
in

chamsche
in- A. Bell en Mr. C.S. Tainter, kramen na
verbreken. De aldus ontsu
ontstane elektrische herent aan de spraak. In feite rees bij A. Bell en Mr. C.S. Tainter, kwamen na etsen,
i—v... waarbij de ■«
juci ingebeten werdet
lijnen
JÉ golven zullen het _..J
andere
aan de spraak. In feite rees bij
—J membraan in
twee
jaar
intensieve
arbeid
tot
de
volgende
in
blijvende
vorm.
Dit
"
------------ j—
trilling brengen,
dat dan• het overgebrach- menig student serieuze twijfel
omtrent conclusies:
”
mechanische nabootsingei:n van
te geluid dient te produceren.'
menselijke
P
“ceren.
organismen.
J e 1.* De
D<: geluidstrillingen vastleggen door in- namemateriaal mechanisch geen wee:
organismen.
snijden in plaats van indeuken.
stand aan de snijkop diende te biedei
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maar wel bestand moest zijn tegen de etsvloeistof.
Vertrouwend op de toeschietelijkheid van
de natuur, bleef ik zoeken naar de juiste
we8 en ik heb de eer U vanavond voor de
eerste maal deze laatste verworvenheid
op het gebied van de reproduceerbare en
multipüceerbare geluidsopname te de
monstreren: Dc kunst van het etsen van
de wenselijke stem.
Mijn etsbasis is een vettige inkt van pure
gele bijenwas, waarvan een kleine hoe
veelheid met koude benzine een heldere,
goudkleurige oplossing voml, die geleide
lijk opbleekt bij belichting. Dit mengsel
laat ik vervolgens over en van een meta
len, doorgaans zinken plaat vloeien. De
benzine verdampt snel en er blijft een
zeer dunne waslaag achter, die sponzig of
poreus is en gevoelig voor de minste aan
raking, eigenlijk té gevoelig, zodat een
tweede laag noodzakelijk is om bescher
ming te bieden tegen de werking van de
zuren bij het etsproceS. Deze bescherming
is gelegen in het feit, dat wateroplossingen
op de waslaag sferisch worden, terwijl het
zuur vrijelijk kan inwerken op het metaal,
op plaatsen waar de was verdeeld is.
Een kortelings nog onoverkoombare moei
lijkheid vormde de opeenhoping van stof
aan de punt van de snijbeitel. De stof
deeltjes zijn zeer fijn en aanvankelijk on
zichtbaar, maar op een gegeven moment
wordt hun aanwezigheid onmiskenbaar en
een bron van ergernis bij het vervaardigen
van een lange opname, die dan door het
stof onduidelijk wordt.
Een doeltreffend middel hiertegen bleek
het nat houden van het oppervlak te zijn,
met name door er vlak voor de opname
gewone alcohol overheen te gieten. Ter
wijl de plaat draait kan zonder bezwaar
nog meer alcohol worden toegevoegd, in
dien dit vanwege het vlugge verdampen
nodig is. De snijbeitel blijft volmaakt
schoon en het lijkt of de stofdeeltjes in het
geheel niet hebben bestaan.
Op de bijna doorzichtige waslaag is van
de opname nauwelijks iets te bespeuren.
Om de opname voor het etsen nog aan een
onderzoek te kunnen onderwerpen, kan
men de plaat licht beroeten boven bran
dende kamfer. De alcohol zal de roet
deeltjes niet wegspoelen.
Wij zijn dan nu aangekomen bij het be
langrijke proces: het etsen van de opname.
Etsen geschiedt op staal, koper of brons
met salpeterzuur, perchloride van ijzer of
een mengsel van zoutzuur en chloraat van
kaliumcarbonaat, bekend als ‘Dutch mordant'. In de moderne fotogravure-techniek
geschiedt bijna al het etsen op zink, met
verdund salpeterzuur, een doeltreffende
en goedkope combinatie van materialen,
echter voor ons doel minder geschikt, van
wege de vorming van waterstofbelletjes;
bovendien is zink minder solide. Daaren
tegen wenste ik wel de voordelen van zink,
glad en makkelijk verkrijgbaar, te be
nutten.
Deze materie nader bestuderend, kwam ik
op het idee, de zinken plaat zogezegd te
depolariseren, door aan het zuur bichromaat van soda toe te voegen, teneinde,
gelijk bij de galvanische batterij, de vor
ming van belletjes te voorkomen.
Ik gebruikte voor mijn doel een relatief
grote hoeveelheid van het bichromaat en
concludeerde, dat dit mengsel geheel func
tioneerde als chroomzuur. Toen ik vervol
gens dan ook simpelweg chroomzuur, op
gelost in water, er voor in de plaats stelde,
bleek dit een uitmuntende etsvloeistof te
vormen, waarmee ik nog steeds werk. Het
etst op zink een heldere, scherpe lijn en er
vormen zich geen belletjes.
De achterzijde van de zinken plaat had ik
tevoren ingesmeerd met vernis of ge
smolten bijenwas en binnen twintig minu
ten na onderdompeling in de zuuroplossing vormt zich een keurige groef van
voldoende diepte voor de reproductie.
De groef kan worden uitgediept door de
plaat met harspoedcr te bedekken, dit te
verhitten en onder te dompelen in ver
dund salpeterzuur. Dan kan de plaat ge
borsteld worden tot de vereiste diepte is
verkregen. Dit duurt ongeveer drie minu
ten.
Alvorens over te gaan tot een demonstra-
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tie van het hele proces, zal ik nu eerst het
belangrijkste onderdeel van de grammo
foon bespreken, namelijk het onderdeel
dat de opname bewerkstelligt. Het over
brengen van de bewegingen van het mem
braan in een rechte hoek vereist, om af
wijkingen te voorkomen, grote zorgvuldig
heid gezien de discrepantie tussen het
delicate mechanisme van het oor en onze
alledaagse mechanische middelen.
Hoewel betrekkelijk vrij van mechanische
hindernissen, schiet de telefoon te kort in
de duidelijke weergave van medeklinkers.
De fonograaf en de grammofoon hebben
dergelijke problemen niet, vanwege de
simpele constructie, maar daar zijn ze
verlegd naar andere facetten van construc
tie en bediening. Ik wil derhalve niet pre
tenderen dat mijn huidige opnameappa
raat in zijn constructie voldoet aan de
eisen voor een optimale opname en weer
gave.
Twee maanden zijn te kort om zulks te
bereiken. Welke waarde U ook zult hech
ten aan hetgeen ik U vanavond zal de
monstreren, zijnde het prille resultaat van
een slechts tien dagen geleden voltooid ap
paraat, dit alles dient te worden afgemeten
niet zo zeer naar de tot dusver behaalde
resultaten, als wel naar de mogelijkheden
die er door worden geopend.
Mij dunkt evenwel, dat dit apparaat zeer
weinig bewegingsafwijkingen vertoont:
eventuele onvolmaaktheden schuilen eer
der in de geluidsweergave, dan in de
opname (fig. 2).
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De grammofoon die Berliner tijdens zijn lezing in Philadelphia gebruikte
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wrijving is bij harde metalen luider, tenzij
het oppervlak van de plaat zeer glad ge
polijst is.
Bij glas echter bleek het schrapen nauwe
lijks waarneembaar te zijn. Indien we een
matrix van de opnameplaat kunnen ma
ken, kunnen we een groef in het glas ver
krijgen, die een luide weergave biedt, met
een minimaal bijgeluid.
In mijn beschrijving van 12 november
1887 stelde ik voor de geluidskop op een
slede op rails te plaatsen, zodat de plaat
gegroefd werd door de schroef die de snij
beitel leidde van de rand naar het midden
van de plaat.
Onze werktuigkundige, Mr. Werner Suess,
bracht een verbetering aan door de geluidskop op een spil te monteren op enige
afstand van de schijf en de reproducerende
groef de geluidskop over de schijf te laten
leiden. Dit ingenieuze idee is verwerkt in
het apparaat dat U hier voor U ziek

Verklaring van de letters: K is de membraandoos. A is het middelpunt van het
membraan. B is een bronzen, gegleufd en
aan het membraan bevestigd staafje. E is
een stukje rubberslang, in de gleuf bevestigd en één kant van de snijbeitel C vast
houdend. Deze snijbeitel is gemaakt van PRAKTISCHE TOEPASSINGEN
een hard metaal en draait om de stalen Een standaard weergave-apparaat. simspillen FF. D is een stukje papier, verste- pel van constructie en bediening, zal voor
vigd met een haarveer, die uitloopt in de een redelijke prijs, op de markt worden
punt die de opnamelijnen naloopt. G is gebracht. Wie er één heeft kan dan fo-------stuk
...i-----------:_i------------------:n----- u::bij nautogrammen kopen met voordrachten of
een
gummislang
rond1 j
de
snijkop,
geluiden dempend. H is een stuk vilt met muziek. Elke stad zal tenminste één
tussen membraan en membraandoos, fun
gerend als algemene demper.
Het geheel is gemonteerd op een slede,
door een raderwerk voortbewogen over de
schijf, die ongeveer dertig omwentelingen
per minuut maakt.
(DE DEMONSTRATIES)
Terwijl de plaat geëtst wordt, zal ik U
naar enkele fonautogrammen laten luiste
ren, die ik de laatste twee weken geprepa
reerd heb. De constructie van het weergave-apparaat is gebaseerd op exact de
zelfde principes als het opname-apparaat,
is echter kleiner en compacter gecon
strueerd. Op het puntje van de snijbeitel
is iridium aangebracht, zoals bij een gou
den pen, om slijtage bij de voortdurende
wrijving met de plaat te voorkomen. Met
hardere contactmaterialen, zoals metaal,
blijkt het geluidsvolume groter te zijn dan
met zachtere. Harde metalen klinken weer
luider dan zachte (zink bijvoorbeeld), maar
het schrapende geluid als gevolg van de

volledige opname-apparatuur bezitten; er
zal een acoustische ruimte zijn, een acousticon, waar zich een zeer lange trechter
vormige geluidsconcentrator, uitlopend in
een smalle buis naar het opnamemembraan, zal bevinden. Voor de wijde opening zal een piano worden geplaatst,
waarachter een halfronde muur om het ge
luid in de trechter terug te kaatsen. Men
kan in de trechter praten, zingen of musi
ceren. Vervolgens zal de plaat verder be
werkt worden en, als het resultaat bevre
digend is, in onbeperkte aantallen worden
gecopiëerd.
Het kan ook anders. Stel dat de Paus een
pontificale zegen wil uitzenden naar zijn
miljoenen gelovigen. Zijn stem kan dan
worden opgenomen, geëtst op de plaat,
waarvan duizenden fonautogrammen kun
nen worden gemaakt op doorschijnend
calqueerpapier. Deze kunnen over de
wereld worden verzonden en fotografisch
verwerkt tot een plaat, waarvan een oneindig aantal copieën kunnen worden
vervaardigd en verkocht.
Prominente sprekers of artisten kunnen
delen in de opbrengst van de verkoop.
Waardevolle platen kunnen worden afge
drukt en geregistreerd ter voorkoming
van publicatie zonder toestemming.
Men kan waardevolle verzamelingen van
fonautogrammen aanleggen, waarnaar
men hele avonden thuis kan luisteren.
Wie de zegenrijke invloed van de vooruit
gang ontkent, zal deze des te meer erva
ren. wanneer hij telkens opnieuw de stem
men kan horen van geliefde, reeds lang
verscheiden familieleden en vrienden, van
grote persoonlijkheden uit de historie, uit
de zang- en voordrachtskunst en steeds
weer kan luisteren naar zijn geliefde mu
ziek. Men zou ook zijn testament op de
plaat kunnen vastleggen, belangrijke ge
tuigenverklaringen opnemen en afspelen
voor het gerecht. Ook op het gebied van
het leren van talen en van welsprekend
heid is voor de grammofoon een belangI
rijke taak weggelegd. Toekomstige generaties zullen in staat zijn binnen twintig
minuten een klankbeeld te geven van een
heel leven, vanaf het kraaien van het kind
tot en met het stamelen van de stervende.
Reikt als het ware op deze wijze de onsterfelijkheid ons niet dc hand?
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De fonograaf en grammofoon zijn het
resultaat van Europees wetenschappelijk
onderzoek en Amerikaanse vindingrijk
heid; ontsproten in Amerika reiken de
wortels ervan naar Frankrijk, Engeland
en Duitsland. De Fransen Léon Scott en
Charles Cros hebben ertoe bijgedragen,
de Engelsen Bell en Tainter, de Duitser
Emile Berliner en bovenal de geboren
Amerikaan Edison. Hoe deden de fono
graaf en grammofoon het in Europa?
In 1888 was de ‘perfected phonograph'
op uitmuntende wijze door Edisons En
gelse vertegenwoordiger kolonel Gouraud
tot in de hoogste kringen geïntroduceerd,
de demonstraties in het Crystal Palace te
Londen hadden diepe indruk gemaakt,
wetenschappelijke onderzoekers maak
ten een dankbaar gebruik van de fono
graaf en de stemmen van allerlei Engelse
beroemdheden zoals Gladstone, Tennyson en Browning waren ermee vastgelegd.
Op 30 juli 1890 sprak de al bejaarde Flo
rence Nightingale in de fonograaf: ‘Als
men zich mij niet meer herinnert, als ik
alleen nog maar een naam ben, dan hoop
ik dat mijn stem ertoe zal bijdragen het
goede werk, waaraan ik mijn leven heb
gewijd, voort te zetten.'

r"

t

Edison beantwoordt een brief met een fonogram

In die tijd werden de eerste fonografe'
m Engeland verkocht aan rondreizende
artiesten, die er voorstellingen mee gaveof de mensen voor een stuiver met oorslangen individueel lieten luisteren. De
grote promotor van die verkoop wa=
James Hough, een zeer actief en be
kwaam man, die de London Phonograp^
Company oprichtte, buiten de officiële
vertegenwoordiging van Edison in Enge
land om op allerlei slinkse manieren, bij
voorbeeld als ‘schaafmachines’, recht
streeks fonografen uit Amerika impor
teerde, al spoedig in Londen een eiger
studio opende, waar zijn assistent Harn
Bluff, zelf een prima zanger in het komi
sche genre, wasrollen met populaire mu
ziek opnam en dit alles deed Hough met
zoveel flair en sukses, dat hij in Engelanc
terecht als de ‘Father of the Trade' word:
beschouwd.
De Engelse octrooirechten zowel van Edi
son als van Bell en Tainter werden in
1892 gekocht door de Edison Bell Phonograph Corporation en de combinatie van
die twee illustere namen, ‘Edison-Bell’.
in één adem genoemd, werd in Engeland
een even ingeburgerd begrip als later
'His Master’s Voice’. Ofschoon deze Edi-

naar een fonogram van Edison, temidden van zijn gezin

TC

Telegram aan Hough over demonstratie van de fonograaf voor koning
Edward VII
Rechts showroom van de Edison Bell maatschappij op de Charing
Cross Road in Londen

Muziekopname bij de familie Gouraud in hun huis ‘Little Menlo'

de
grootste in Engeland uitgroeide, kwam
ze moeizaam op gang. Dat hing samen
met dezelfde fout, die enkele jaren tevo
ren Lippingcott in Amerika had gemaakt.
Edison-Bell richtte zich namelijk in hoofd
zaak op dicteermachines en verkocht
niet, maar verhuurde uitsluitend. Vrij spoe
dig slaagde Edison-Bell er in zo'n zeven
honderd dicteermachines te plaatsen,
maar na een paar jaar kwamen er daarvan
meer retour dan er nieuwe werden ver
huurd. Zelfs muziekopnamen kon het pu
bliek niet kopen, doch alleen huren. Van
deze onverstandige zakenpolitiek profi
teerde James Hough in niet geringe mate,
want hij verkocht fonografen en muziek
rollen zonder enige beperking en natuur
lijk raakte hij daardoor spoedig in conflict
met Edison-Bell.
James Hough had zoveel liefde voor deze
branche en was dermate doortastend, dat
hij de Atlantische Oceaan overstak om het
aan de bron zelf uit te vechten. Hoog in
de bergen ontmoette hij Edison, die daar
uitputtende mineralogische onderzoekin
gen deed. Hough slaagde er in Edison
ervan te overtuigen dat zijn manier van
zaken doen beter was dan die van die
van de Edison-Bell-maatschappij en kreeg
van de 'vader' van de fonograaf voldoen
de steun om na zijn terugkeer in Londen
met Edison-Bell tot een voor hem gunstige
regeling te komen. Hough zou zich beper
ken tot de verkoop van fonografen voor
huiselijke en amusementsdoeleinden, ter
wijl Edison-Bell zich op de toepassing
als dicteermachines zou concentreren.
Houghs London Phonograph Company
kwam spoedig tot grote bloei, vooral door
het aantrekkelijke repertoire van eigen
muziekopnamen, maar met Edison-Bell
ging het niet zo best. In 1897 zette Hough
zijn firma om in de Edisonia Ltd en impor
teerde hij dupliceermachines, waardoor
hij de prijzen van de muziekrollen kon
verlagen en de omzet vergroten. Omdat
Edison-Bell zo slecht ging, werden de
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beide ondernemingen in 1898 samenge
voegd tot de Edison Bell Consolidated
Phonograph Company met Hough als
president-directeur. Deze bracht het be
drijf tot grote expansie, met in Londen
een prachtige showroom op Charing Cross
Road, filialen in heel Engeland, fabrieken
waar o.m. ‘Gem’- en ‘Standard’-fonografen, afwijkend van Edisons Amerikaanse
machines, werden gemaakt, en een in
drukwekkende verkoopsorganisatie.
De populairste Engelse artiesten uit die
dagen werden geëngageerd voor opna
men, die in de loop der jaren als ‘Popular’,
‘Ebony’, Indestructible’ en ‘Grand Con
cert’ in honderdduizenden hun weg naar
het publiek vonden. Die ‘Indestructible’rollen, die in 1907 hun intrede deden, wa
ren uit het onbreekbare celluloid gegoten,
een procédé, waarvan Edison ondanks
zijn pionierswerk op dit gebied wegens
bepaalde octrooirechten in Amerika geen
gebruik mocht maken. De triomfantelijk
uitgesproken aankondiging ‘Edison Bell
record!’ op al die opnamen ligt ook nu
nog vele oudere Engelsen vers in het
geheugen.

Ondanks dit alles is de fonograaf in Enge
land, hoewel zeer populair, nooit zo ingeburgerd geraakt als in Amerika. De ‘coinin-the-slot’-machines, die in Amerika de
grote wegbereiders waren voor huiselijke
toepassing, ontbraken in Engeland vrij
wel geheel, de prijzen van de geïmpor
teerde machines waren voor het meren
deel van het publiek te hoog en er waren
te weinig winkeliers, die zich hierin spe
cialiseerden en er hun etalages mee
vulden; de verkoop ervan ging meestal
samen met die van fietsen en motorfiet
sen. De snelle opkomst van de grammo
foon in Engeland speelt bij dit alles ook
een rol. In Europa werd de fonograaf ver
reweg het populairst in Frankrijk, moge
lijk door de geaardheid van het Franse
volk, maar zeker ook door de enthousiaste
aanpak en de lage-prijzen-politiek van de
gebroeders Pathé.
De wieg van de Franse fonografische
industrie stond in een bistro nabij de
Place Pigalle in Parijs, waar de jonge
Emile Pathé achter de tapkast stond.
Op zekere dag zag zijn oudere broer
Charles, die op een advocatenkantoor
werkte, op de jaarmarkt een drom mensen
om een fonograaf, waarnaar men tegen
betaling met oorslangen kon luisteren.
Hij raadde Emile aan zich ook zo’n ding
aan te schaffen om daarmee klanten te
trekken. Dat gebeurde. Door hun ervarin
gen met de fonograaf, de enthousiaste
reacties van hun klanten en de wens van
sommigen daarvan zoiets in hun eigen
huis te hebben, kwamen de gebroeders
Pathé tot het inzicht dat hierin een enor
me potentiële markt school, dat Fransen
geen Amerikaanse liedjes wilden horen,
maar hun eigen chansons en dat die
fonograaf hunzelf grootse toekomstmoge
lijkheden bood als ze het goed aanpakten.
Dat deden ze. De gebroeders Pathé zet
ten in 1894 een werkplaats op poten,
waar men kans zag Columbia-fonografen
na te bouwen die goedkoper konden wor
den verkocht dan de echte. Ook begon
nen ze opnamen te maken van Parijse ar
tiesten om de kopers van hun fonografen
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onvervalste Franse muziek en liedjes te
kunnen geven. Zowel met hun fonografen
als met hun wasrollen hadden de broers
zoveel sukses dat ze in weinige jaren een
groot, bloeiend bedrijf opbouwden, de
Société Pathé Frères. Natuurlijk kwamen
ze in moeilijkheden met Columbia, wiens
octrooien ze schonden, maar door licentiegeld te betalen konden ze dat regelen.
Hun populairste model was tegen het eind
van de eeuw ‘Ie Coq', een uiterst goed
kope fonograaf, die was nageaapt van het

$ 10 Graphophone ‘Eagle’-model. I
daarop afgebeelde haan werd hethande
merk van Pathé en dertig jaar later kraai
die haan in het begin van de Pathé-fil
journaals triomfantelijk de victorie v
de gebroeders Pathé uit.

En terecht, want wat in een doodgewo
wijnkroeg was begonnen, was door h
élan in korte tijd uitgegroeid tot een v
de grootste wereldconcerns op dit gebif
Edison-fonografen werden geconstruee

u

Linker pagina boven: de Salon du Phonographe van Pathé in Parijs

Pathc Records.

fisK for our Catalogues.

Linker pagina onder: de Pathé Perfecta geschikt voor het afspelen van gewone rollen en de
zogenaamde Salon-rollen, met als toebehoren o.m. een snijkop voor opname
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met de precisie van een chronometer of
een laboratonuminstrument en met een
duurzaamheid, berekend op een heel
mensenleven. De gebroeders Pathé konden een heel eind onder de prijzen van
Edison-fonografen en ook Graphophones
blijven door goedkopere materialen te
gebruiken en hun machines minder nauwkeurig af te werken. De Pathé-fonografen
waren daardoor minder solide, maar ze
deden het en hun geluid was goed. Hadden de technici van Pathé aanvankelijk
de Graphophones geïmiteerd, al spoedig

ontwikkelden ze een eigen stijl.
Beroemd werd de ‘Salon du Phonographe',
die de gebroeders Pathé tegen het
eind van de eeuw op de Boulevard des
Italiens in Parijs vestigden: een luxueus
ingericht etablissement met twee lange
rijen gerieflijke stoelen en onzichtbaar
ingebouwde fonografen. Elke bezoeker
kon uit de catalogus met meer dan dui
zend genummerde titels zijn keus maken,
hij wierp dan een geldstuk in een gleuf,
draaide vervolgens op een kiesschijf als

bij een telefoon het nummer van zijn
keuze en kreeg dan binnen tien seconden

het gewenste via oorslangen te horen.
De ‘Salon du Phonographe’ ging voor
een automatiek door, maar achter de
wanden van mahoniehout en spiegels
waren rappe jongens, die onmerkbaar
voor de bezoekers en bliksemsnel de
verlangde wasrol uit de genummerde ma
gazijnen haalden en op de fonograaf
schoven, die met de oren van de aanvra
ger was verbonden.
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In 1897 achtte Berliner de tijd rijp om te
proberen met zijn grammofoon de Euro
pese markt te veroveren en daartoe stuur
de hij naar Londen de voormalige advo
caat William Barry Owen. Diens taak was
in de eerste plaats mannen te vinden, die
bereid waren in zo’n onderneming geld te
steken. Aanvankelijk lukte dat niet. Toen
ontmoette Owen een andere jurist, Trevor
Williams, die wel geïnteresseerd was
maar net op het punt stond zich in te
schepen voor een reis naar de Verenigde
Staten. Owen aarzelde geen moment,
boekte passage voor hetzelfde schip en
wist onderweg Williams zo enthousiast
te maken dat die in Amerika meeging
naar Emile Berliner en Eldridge Johnson
en teruggekeerd in Engeland niet rustte
eer hij met behulp van enkele relaties
de S 5000 bijeen had gebracht waarmee
Berliners Europese rechten konden wor
den verworven. In mei 1898 werd in Lon
den met een kapitaal van £ 15.000 de
Gramophone Company opgericht. Deze
kreeg het exclusieve recht van de verkoop
van grammofoons en platen, niet alleen
voor Engeland, maar voor heel Europa.
In Amerika werden 3000 grammofoons
en 150.000 platen besteld.
De aandeelhouders van deze geheel En
gelse onderneming hadden er op gestaan
dat de Gramophone Company het recht
kreeg onderdelen, gefabriceerd door El
dridge Johnson, in Engeland tot complete
machines te assembleren, en zelf gram
mofoonplaten te maken. Zowel de tech
nische als de artistieke leiding over het
maken van opnamen werd de jonge Fred
Gaisberg toevertrouwd. Omdat vooral
Berliner nogal benauwd was voor de zo
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stevig georganiseerde Engelse vakver
enigingen werd besloten het persen van
platen in Duitsland te laten gebeuren, in
Hannover, waar Berliners broer Joseph,
eigenaar van de Telephon Fabrik Ber
liner, de eerste fabriek ter wereld opricht
te, die uitsluitend voor het persen van
grammofoonplaten was bestemd. Daar
arriveerden vroeg in de herfst van 1898
uit Amerika vier hydraulische persen.
Omdat het hiervoor bestemde gebouw
nog niet klaar was, begon men daarmee
vast onder een grote tent schellakplaten
te persen.

^■k..

ERLINÈR.
' Telephon Fabrik

Owen, die tot directeur van de Gramc
phone Company was benoemd en die b
de geduchte Frank Seaman defijne kneep
jes van het reclamevak had geleerc
plaatste najaar 1898 in de kranten grot
advertenties, soms van een hele paginé
hetgeen voor Engeland erg ongewoo

De eerste grammofoonplatenfabriek ter wereld in Hannover 1898
Rechts advertentie van begin 20ste eeuw van de Gramophone & Typewriter Company

I

Het assembleren van grammofoons in het begin van de twintigste eeuw

was. Het Engelse publiek reageerde on
middellijk en begin december 1898 was
de Gramophone Company volledig uit
verkocht, jammer, want de kerstverkoop
had nog niet zijn hoogtepunt bereikt.
Telegrafisch had men in Amerika nieuwe
bestellingen gedaan, maar de levering
daarvan ondervond vertraging en pas
weinige dagen voor kerstmis kwamen de
nieuwe voorraden uit Amerika aan. In de
luttele dagen die restten en terwijl onge

duldige handelaren zich voor de ingang
van het gebouw verdrongen, is er toen
dag en nacht van hoog tot laag met man
en macht doorgewerkt om de onderdelen
tot grammofoons te assembleren en aan
de vraag te voldoen. De avond voor Kerst
mis zag iedereen zwart van het grafiet dat
voor de smering der veren werd gebruikt,
maar wat deerde dat, want al weer was
men door alle voorraden heen en dat was
een reden om uitbundig feest te vieren!
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(Copyright.)
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Do you «ver fcel dullt Doe. »n evening
wmtiimn irnn diAcult lo pel ihrought
Suppow by »«ne magie power Dan l-eoo,
Harry Lauder, Eupene Sirailon could be
made <o appear in your vcry room- Would
ihe bright tong» and quip» makc ihe evening cbange from grave lo gay T Of tourvel
The Gramophone can do lu
Do your girl» and boy» think aa im.
prompludance would make the winter evening pau merrilyT Then i» the Gramophone
ever ready lo reproduee tor you in loud,
clear lone. the ChoriMer»’ Walt», ihe Vabe
Bleue, and evety two nep from Bedelia
and WhullingRufu» lo ihcSun Dance and
Ilill B.iley. Polka\ Lancer», Quadrille»
the Gramophone play» them all, «very
thing, and wind» itp with "God Save the
Kiog," by ihe Coldilreatn Guard».

in geen enkel land werd de grammofoon
zo enthousiast ontvangen als in Enge
land. Die onooglijke zwarte schijven ont
ketenden hier een ware rage en najaar
1899 steeg de omzet tot zo’n duizeling
wekkende hoogte dat Owen bang werd
dat het geheel als een zeepbel uiteen zou
spatten en dat die zo gretige markt en
daarmee zijn hele organisatie - hij had in
middels dochterondernemingen in Frank
rijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Rus
land gesticht - ineen zou storten. Om zijn
onderneming een veiliger basis te ver
schaffen besloot Owen naast de grammo
foon een totaal ander artikel te gaan
voeren en daarvoor koos hij de pas ont
wikkelde Lambert schrijfmachine, die in
plaats van toetsen een kiesschijf had,
met rondom letters, cijfers en leestekens,
die men moest indrukken om het gewen
ste op het papier afgedrukt te krijgen;
even ingenieus als onpractisch! De Gra
mophone Company werd in verband hier
mee op 12 december 1900 omgedoopt in
de Gramophone & Typewriter Ltd.

TAPERED ARM.
7/>

£7 10s.

We have 10,000 record» to chooae from. Wrlte at once tor Catalo*nea
and Prlce Llata of Onunophonea and Record», and w» wlll forvrard you the
name and addreaa of the nearoat dealer Ln our rooda.

■nnuiMua

THE GRAMOPHONE & TYPEWRITER Ltd., 21, City Road, London, E.C.
And at Bartin Hanover. Paris, Ylenna, St Petersbnrg, Brussels, Amsterdam, Stockholm. Mllin, Sydney, Calcntta, Barcelona. Cape Toiu.
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‘Detective' grammofoonopname-apparaat 1892, waarmee op lan^^
draaiende 12y/2 cm wasplaten opnamen van 20 minuten konden
gemaakt, in het geheim gebruikt in theaters. Mogelijk geconstrueerd qo<.
Stroh.
Owen
owen had
nao moeilijk
moeilijk een slechtere keus
kunnen doen, want die Lambert-schrijfmachine werd een volslagen fiasco, ter
wijl de omzet van grammofoons en platen
in de jaren die volgden voortdurend bleef
stijgen. Deze kolossale blunder droeg er
toe bij dat Owen, die toch de grondlegger
was van wat tot het zo machtige E.M.I.concern (‘His Master's Voice') uitgroeide,

in 1905 ontslag moest nemen. Hij werd
opgevolgd door Alfred Clark, die als jon
geman in 1896 de winkel van de pas
gevormde Berliner Gramophone Com
pany in Philadelphia had beheerd, in
1899 Edisons vertegenwoordiger
in Frank
--- --------- o
rijk was geworden cr.
en die tot
101 kort
*
voor
zijn dood in 1950 directeur bleef
' van wat
als de Gramophone Company ’
was be-

The “Berliner”
Gram-o-phone
44

WILl. CAUSE MORE HAPPINESS
IN THE HOUSEHOLD THAN ANY
OTHER CHR1STMAS GIFT. BECAUSE IT WILL ENTERTAIN AND
AMUSE EVERY MEMBER OF THE
FAMILY FROM GRANDMOTHER
DOWN TO BABY.

gonnen.
De hoge winsten van 1899 stelden Fred
Gaisberg in staat rond de eeuwwisseling
een ambitieus programma van opnamen
te verwezenlijken. In 1900 bood de Gramophone Company een keus uit niet
minder dan 5000 verschillende platen
waaronder liederen in alle mogelijke talen
en aangepast aan de vele landen, waar-
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onder het nabije en verre oosten, waar
heen men exporteerde. Het waren alle
slechts eenzijdig bespeelbare platen met
een diameter van 171/2 cm en een speelduur van 11/2-2 minuten. In 1901 deden de
eerste 25 cm platen, speelduur 21/2-3 mi
nuten hun intrede, in 1903 platen met een
diameter van 30 cm en een speelduur
van 4-41/2 minuten De eerste platen, die
aan beide kanten muziek bevatten, waren
Duits: Odeon. Hun verschijning in 1904
vormde een geweldige sensatie!
Fred Gaisberg reisde in 1899 met treinen,
rijtuigen en schepen, voorzien van ‘draag
bare’ opnameapparatuur, verpakt in zes
kisten die elk zo'n honderd kilo of meer
wogen, door heel Europa, o.m. naar Pa
rijs, Madrid, Milaan, Leipzig, Wenen,
Boedapest en zelfs naar het verre St.
Petersburg, in elke stad dozijnen opna
men makend. Doordat hij zelfs bakken
met chroomzuur meesleepte om de op
genomen platen te etsen voor die naar
Hannover werden gestuurd, kon hij de
artiesten ter plaatse hun eigen prestaties
laten horen. In Rusland hoopte Gaisberg
tevergeefs op een bevel van de Tsaar zijn
stem op te nemen, evenmin lukte het hem
de grootste Russische zanger van die
tijd. Feodor Chaljapin, op de plaat te
krijgen. Een avontuur dat slecht had kun
nen aflopen beleefde Gaisberg in War
schau toen hij 's nachts in zijn hotel uit
bed werd gehaald omdat bij een gast
bleek dat door een lek in een bak met
chroomzuur deze bijtende rode vloeistof
door de vloer omlaag was gestroomd en
men dacht dat dit bloed was...
Nadat de Gramophone Company in 1900
voor S 15.000 het geheime wasopnameprocéde van Eldridge Johnson had ge
kocht zodat platen met een veel betere
geluidskwaliteit konden worden gemaakt,
slaagde men er, vaak na lange, moeizame
onderhandelingen, in de beroemdste ope
razangers ter wereld voor de opname-

hoorn te krijgen: Chaljapin, Tamagno,
Melba, Patti en de tenor, die meer dan
een halve eeuw lang, dank zij de grammo
foonplaat tot lang na zijn dood in 1921,
als geen ander zou worden vereerd:
Enrico Caruso.
Afgaande op de geruchten over diens
gouden stem reisden Fred Gaisberg en
zijn broer Will, die inmiddels een knap
opnametechnicus was geworden, naar
Milaan, waar ze hun plaatselijke verte
genwoordiger Michelis en zijn broer ont
moetten. Michelis opperde een wild plan.
Hij wou proberen in de Scala, het opera
gebouw, door omkoping van employees
daarvan een complete opname-installatie
naar binnen te smokkelen, die verdekt
maar toch dicht bij de zangers op te stel
len en dan tijdens de uitvoering in het
geheim zoveel mogelijk opnamen te ma
ken. De pakkisten met apparatuur werden
inderdaad naar binnen gesmokkeld en in
een donkere gang neergezet, maar door
dat de directeur van de Scala er ’s avonds
over struikelde en zich bezeerde, werd
het zo veelbelovende plan verijdeld. In
de consternatie die ontstond konden de
gebroeders Gaisberg en Michelis de uit
rusting verwijderen zonder te worden
ontdekt.
Ook directeur Owen kwam naar Milaan
om Caruso te horen, vergezeld van zijn
vrouw en Alfred Clark met zijn echtgenote.
Het was echter onmogelijk om kaarten te
verkrijgen voor de tweede uitvoering van
Franchetti’s nieuwe opera Germania,
waarin vooral Caruso een schitterende
partij had. Michelis, die na het echec van
de naar binnen gesmokkelde apparatuur
wat goed te maken had, beweerde dat
hij het hele gezelschap van de Gramo
phone Company de eerstvolgende uit
voering zou kunnen laten bijwonen. Door
omkoping wist hij allen toegang te ver
schaffen tot een van de loges, die per
manent aan de rijke adel waren verhuurd,

De eerste opname van het koor van de Sixtijnse Kapel te Rome

hopend dat die huurders die avond niet
zouden opdagen. Toen iedereen zich had
geïnstalleerd en het orkest de ouverture
was begonnen, werd er hevig op de deur
gebonsd. Michelis opende de deur en
daar stond die huurder: Baron de L- en
zijn gasten. Heftige scènes volgden tot
ergernis van het publiek, suppoosten be
moeiden zich ermee, natuurlijk verliet
het gezelschap van de Gramophone Com
pany de loge, maar Michelis daagde de
baron uit voor een duel, waarbij hij Will
Gaisberg als zijn secundant wilde. Ge
lukkig werd de twist de volgende morgen
bggelegd en bood Michelis zijn veront
schuldigingen aan. Enkele dagen later
slaagde Michelis er in goede stallesplaat
sen voor zijn gasten te bemachtigen en
konden die een uitvoering van Germania
bijwonen.
Diep onder de indruk van Caruso's talent,
dat vooral tot uitdrukking kwam in de aria
‘Studenti! Udite!’, die de zaal in extatische
vervoering bracht, liet men Michelis in
formeren of Caruso bereid was voor
grammofoonopnamen te zingen en welk
honorarium hij verlangde voor het zingen
van tien liederen zoals toen gebruikelijk
was. Caruso vroeg een dag bedenktijd.
Gaisberg schreef over het een en ander
in zijn memoires:
‘Caruso was bereid tien liederen te zingen
voor £ 100; de opnamen moesten in één
middag worden gemaakt. Dat waren voor
ons in die dagen duizelingwekkende voor
waarden, maar ik seinde ze over naar
Londen met een krachtige aanbeveling,
beseffend hoezeer telegramstijl tekort
schoot om het verdienstelijke van waar
het om ging te omschrijven. Spoedig ont
ving ik het telegrafische antwoord: hono
rarium

BUITENSPORIG VERBIED U OPNAMEN

Dit was vernederend en ik
voelde dat het hopeloos was hierover tele
grafisch te debatteren. Alleen wie ter
plaatse was kon de dringende noodzaak
van deze opnamen inzien. Daarom zei ik
Michelis de zaak door te zetten. De teer
ling was geworpen...'
Gaisberg had dus besloten zich niets aan
te trekken van dit verbod van het hoofd
kantoor in Londen en desnoods Caruso
uit zijn eigen zak te betalen, ook al ver
diende hij niet meer dan £ 12 per week.
Aangezien Caruso pas na enkele weken
beschikbaar zou zijn, reisden de beide
Gaisbergs naar Rome, waar ze een op
name van de toen 90-jarige Paus Leo
XIII hadden willen maken. Dat kon niet,
maar wat Michelis na ingewikkelde on
derhandelingen met het Vaticaan wel
had kunnen bereiken was dat ze de eerste
grammofoonopnamen mochten maken
van het beroemde koor van de Sixtijnse
Kapel.
Het bijzondere van dit koor was dat zich
daarin nog enkele echte castraten be
vonden, zangers die door castratie, dus
een operatieve ingreep in hun jeugd hun
sopraanstem hadden behouden. Deze
castratie was al sinds vele jaren verbo
den, vandaar dat castraten uiterst zeld
zaam waren geworden. Fred Gaisberg
had het voorrecht opnamen te mogen
maken van de beroemdste van deze laatsten der castraten: Alessandro Moreschi.
Tijdens de laatste opnamen van het koor
te

maken.
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in het bisschoppelijk paleis in Rome ont
£100 te verdienen en dan te lunchen.'
stond in de opnamejnstallatie kortslui
Het eerst werd ‘Studenti! Udite!’ uit de
ting en een zo fel oplaaiende brand dat de
opera Germania opgenomen. Fred Gaiskoorleden in paniek wegrenden. Volgens
berg was daarbij zo opgewonden dat hij
de beschrijving die Fred Gaisberg hiervan
een matrijsnummer, dat hij die ochtend al
later gaf, weerklonken boven het hyste
bij andere opnamen had gebruikt, in de
risch gegil van de koorleden de jammer
wasplaat graveerde. Daarna zong Caruso
klachten van de castraten. De gebroeders
‘Questa O quella’ uit Rigoletto, ‘Geleste
Gaisberg probeerden met hun overjassen
Aïda', de droomscène uit Manon, en zo
de vlammen te smoren, terwijl Michelis
ging het door tot alle tien platen waren
de pas gemaakte opnamen in veiligheid
opgenomen.
bracht. Ze liepen nogal wat brandwonden
De nummers waren ongeveer 21/2-3 minu
op. maar de opnamen waren gered, de
ten lang’ schreef Gaisberg, ‘en zo snel
brand was geblust en de schade aan de
als we de wasplaten konden verwisselen
zaal met zijn kostbare meubels en schil
stortte Caruso het verse goud van zijn
derijen was gering. Toen de brandweer
stem over de ene wasplaat na de andere.
met slangen en bijlen in de hand arri
Hij was in het goede humeur van robuuste
veerde toonde die zich nogal bedroefd
jeugd en waar hij ook ging stond hem
succes te wachten. Wij waren die dag in
dat men het vuur reeds had bedwongen.
dezelfde conditie en we hadden het ge
Het persbureau Reuter seinde naar kran
voel dat we geen enkele fout konden
ten over de hele wereld dat twee Ameri
kanen betrokken waren bij een poging
tot brandstichting in het Vaticaan.
De gebroeders Gaisberg keerden met
Michelis terug naar Milaan om daar het
grote gebeuren voor te bereiden. In een
kamer op de derde verdieping van het
Grande Hotel hingen ze in het midden
een gordijn, waarachter de opnamemachine werd opgesteld en de wasplaten
keurig op een rij werden gelegd. In de
andere helft van de kamer werd boven
op pakkisten een piano geplaatst en werd
een grote, klokvormige hoorn opgesteld.
Vroeg in de middag van 11 april 1902
wachtten alle betrokkenen met spanning
op de komst van Caruso. Gaisberg schreef
daarover. ‘Gekleed als een dandy en
zwaaiend met een wandelstok kwam Ca
ruso aanslenteren en tot verrukking van
de kelners, die zulke tenoren aanbidden,
ging hij het Grande Hotel binnen. Zijn
aanhang sloten we buiten, de enige die
we met hem binnenlieten was zijn bege
leider Maestro Cottone. Caruso wilde óp
schieten omdat hij erg verlangend was die
140

maken, welk risico we ook namen. Plo
seling was alles voorbij. We betaalde
Caruso zijn honderd pond ter plaatst
Ik stond er versteld van met hoeveel gt
mak die reusachtige som werd verdiend..
Terwijl zinkplaten onmiddellijk geëtst e
weinige minuten later afgespeeld konde
worden, was dat met wasplaten niet mo
gelijk. Die werden altijd zorgvuldig ver
pakt per snelste gelegenheid naar Hanno
ver gestuurd. De kostbare Caruso-opna
men durfden de Gaisbergs echter aar
niemand toe te vertrouwen en daarorr
hielden ze die bij zich tot ze in Hannove^
aankwamen. Natuurlijk waren ze uiters
benieuwd of ze dit pokerspel. waarbij ze
het uitdrukkelijk verbod van hun hoogste
directie genegeerd hadden, zouden win
nen. Ze wisten dat er minstens 2000 var
die platen verkocht moesten worden orr
dat honorarium van £ 100 goed te maken
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ignor
tenor of the agc and in
receipt of an operatic retaining fee of £40,000, has made
the following new Gramophone Records :
12 inch Record, with Orchtilra,
20a. each (in llalian).

052I54
052157

Ideale

F. Paolo Tojli.

L'Africana—O

Paradiso

McyerLeer.

052153 Triste ritorno
THE

FAMOUS

...

Barthelemy.

RIGOLETTO QUARTET.

The Duke......................................SIGNOR CARUSO.
Rigoletio..........................................SIGNOR SCOTTI.
Gild*...................................................MISS BESSI E ABOTT
Mad&laaa................................................... MISS HOMER.

12 inch Record, with Orchoatra, 25a.
(In Italian).

054117

Rigoletio—Quartet. Acl III.— Bella figlia
dell' amore (Fairesl Daughter of ihe Graces)

Jz f r ' >-/7

//
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Verdi.
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The Gramophone & Typewriter, Ltd.,
21. CITY ROAD, LONDON. E.C.

Kort voor Caruso’s debuut in de Londense
Covent Garden op 14 mei 1902 kwamen
zijn platen op de markt. Ze waren een
overweldigend sukses en het is waar
schijnlijk dat die tien aria's, in anderhalf
uur opgenomen, de Gramophone & Type
writer Company binnen een jaar een winst
hebben opgeleverd van niet minder dan
vijftien duizend pond!
Voor de toen nog tamelijk onvolkomen
grammofoon had Caruso de ideale stem.
‘Hij was,’ aldus Gaisberg, ‘het antwoord
op de wensdroom van iedere opnameleider.’
Dankzij die eerste platen werd Caruso
onmiddellijk uitgenodigd door de rijkste
opera ter wereld, de Metropolitan Opera
in New York, wel een bewijs dat men ook
in muzikale kringen zo langzamerhand
aandacht aan de grammofoon begon te
schenken. Tot zijn dood in 1921 maakte
Caruso meer dan 240 opnamen, waarvoor
hij £ 400.000 ontving. Na de huidige maat
staven gerekend komt het er op neer dat
Caruso met zijn optreden en grammo
foonplaten voor zichzelf en zijn erfgena
men zo’n honderd miljoen gulden bij
elkaar heeft gezongen! Zelfs na de Twee
de Wereldoorlog zijn er nog meer dan een
miljoen platen van hem verkocht!
Caruso op de plaat te krijgen was kinder
spel vergeleken bij de moeilijkheden die
moesten worden overwonnen om Franceso Tamagno, Nellie Melba en de meest
legendarische van allen, Adelina Patti in
schellak te vereeuwigen. De zo lang be
jubelde tenor Tamagno had zich al in

Enrico Caruso

1899 grotendeels uit het concertleven
teruggetrokken en had ondanks het uiter
lijk van een krachtpatser een zwak hart,
waaraan hij in 1905 stierf. Tamagno stelde
de voor die tijd ongehoorde eis dat zijn
platen twee maal zo duur werden als de
duurste andere platen - één pond in plaats
van tien shilling - en dat hij niet een vast
bedrag, maar een royalty van 10% van
de verkoopsprijs ontving, en een voor
schot van £ 2000. Dat alles was tientallen
keren meer dan wat Caruso een jaar te
voren had gevraagd. Bovendien moesten
alle opnamen in zijn eigen villa worden
gemaakt. Ondanks die waarlijk exhor-

bitante eisen ging de Gramophone & Type
writer Company er toch op in en begin
1903 maakte Will Gaisberg, de broer van
Fred, bij Tamagno thuis 35 platen, waar
van er 19 door de zanger voor verkoop
werden vrijgegeven.
William Owen, met zijn flair voor reclame,
buitte de dubbele prijs van de Tamagnoplaten op geniale wijze uit. Hij plaatste
in de Daily Telegraph een advertentie
van een hele pagina, omgeven door een
kader van £ 1-tekentjes en met een tekst
in de trant van ‘voor zoiets buitengewoons
als Tamagno kunt u toch niet verwachten
dat u de gewone prijs betaalt?’ Deze stunt
werd een volledig commercieel sukses.
Dit was overigens de eerste keer dat
werd gewerkt op de royalty-basis, die
Berliner al in mei 1888 in zijn lezing voor
leden van het Franklin Instituut in Philadelphia had voorspeld.
Nellie Melba werd als de koningin der
zangeressen beschouwd, maar dan wel
een erg ‘tyrannieke, hardvochtige koning
in' zoals Fred Gaisberg het na bittere
ervaringen uitdrukte. Ze hield met nie
mand rekening, kon stuitend grof zijn en
kon zich niet voorstellen dat zo’n dom
ding als een grammofoonplaat in staat
zou zijn die goddelijke stem van haar bij
reproductie recht te doen wedervaren.
Na tal van mislukte pogingen werd Melba
begin 1904 eindelijk bereid gevonden de
grammofoon een kans te geven. Ook haar
condities waren exhorbitant, maar niet
ten aanzien van haar honorarium. Zij, met
haar goddelijke stem, kon geen genoegen
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Adehne Patti

Nelhe Melba
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nemen met de zelfs voor Caruso en
Tamagno gebruikelijke pianobegeleiding.
Melba eiste voor die begeleiding een or
kest van vijftig man, hetgeen technisch
zeer moeilijk en bovendien een kostbare
bedoening zou worden. En als er nu maar
zekerheid was dat daar wat grammofoon
platen uit zouden voortkomen, maar die
zekerheid was er totaal niet. Want Melba
behield het vetorecht en in dat opzicht
was er weinig reden tot optimisme. Toch
besloot de Gramophone & Typewriter
Company het er maar op te wagen. In het
grootste vertrek van haar riante villa
werden 45 musici geperst, voor de op
nameapparatuur bleef nauwelijks ruimte
over en de toch zo door de wol geverfde
Fred Gaisberg wachtte een zenuwslopend
karwei.
Die dag werd ondanks de gespannen
atmosfeer toch de ene opname na de
andere gemaakt, maar na afloop deelde

Melba mee dat ze er geen behoefte aan
had van wat er was opgenomen grammo
foonplaten in omloop te laten brengen.
Dat was nu met bepaald de boodschap
die Fred Gaisberg aan zijn directie wilde
doorgeven. Het enige waartoe Melba zich
na een moeizame onderhandeling bereid
toonde was dat één opname naar haar
vader in Australië werd gestuurd. Als die
haar stem van de grammofoonopname
herkende zou ze het geheel nog eens
overwegen. Dit alles was geen opwek
kend vooruitzicht en zou in ieder geval
tot veel vertraging leiden. Angstig vroeg
Gaisberg zich af hoe zijn directie zou
reageren.
Terwijl de wasopnamen naar Hannover
werden gestuurd en proefplaten werden
gemaakt, probeerde men van alles.om
Melba te laten capituleren. Tijdens haar
optreden in Monte Carlo werd ze weken
lang door een vertegenwoordiger van de

maatschappij gefêteerd met bloemen,
vleiende toespraken en feestelijke diners.
Het hielp allemaal niets. Ten einde raad
nam men zijn toevlucht tot een list. Met
uiterste zorg werd een val opgesteld, waar
Melba wellicht in zou trappen.
Alfred Clark had in Parijs de beroemde
Camille Saint-Saëns uitgenodigd voor de
grammofoon op de piano enkele van zijn
eigen composities te spelen hoewel dat
commercieel nauwelijks interessant was.
De oude heer stelde dat dermate op prijs
dat hij bereid was een bepaalde mede
werking te verlenen. Die medewerking
bestond hierin dat de 'beroemde compo
nist op een avond dineerde met Melba
en terwijl die twee zaten te eten werd in
een aangrenzende ruimte een grammo
foonplaat van Caruso afgespeeld. SaintSaëns toonde zich daar uiterst enthousi
ast over en dat had op Melba de gewenste
uitwerking. Kort daarop werd een contract

getekend. Melba had er op gestaan dat
haar platen niet één pond, maar een
guinea, dus één shilling meer dan die
van Tamagno zouden kosten en voor de
labels moest een kleur worden gebruikt
die voor geen ander werd toegepast. De
eerste oplage van de Melba-platen was
in enkele dagen uitverkocht.
Het laatste grote bolwerk dat voor de
grammofoon moest vallen was Adeline
Patti. Ze was over de zestig en van alle
zangeressen die in de tweede helft van
de vorige eeuw triomfen vierden - ze had
haar operadebuut gemaakt in 1859 - was
zij de meest legendarische. In de jaren dat
ze voor één optreden duizend pond kon
vragen had ze een fortuin bijeengezongen
en nu leefde ze met haar man, de baron
Cederström, tamelijk teruggetrokken in
het reusachtige kasteel Craig-y-nos in
Wales. Haar stem op de plaat vast te
leggen was de vurigste wens van alle

grammofoonmaatschappijen, want die
was nog heel mooi, maar hoe lang zou dat
nog duren? De tijd drong.
In 1905, na twee jaar vruchteloze onderhandelingen, kreeg de Gramophone &
Typewriter Company, die zich in dat jaar
van de mislukte Lambert ‘typewriter’ had
ontdaan, plotseling het verheugende be
richt dat opnamen van Patti mogelijk
waren mits men de opnameapparatuur
klaar voor gebruïk in haar kasteel instal
leerde en daar geduldig wachtte tot de
dag kwam waarop de barones tot zingen
bereid was. Fred en Will Gaisberg gingen
er met de trein naar toe en nadat een
zaakwaarnemer hen gekeurd had en blijk
baar een gunstig rapport over hen had
uitgebracht, werden ze op het kasteel
uiterst gastvrij ontvangen. Twee grote
slaapkamers waren ontruimd om als op
namestudio te worden gebruikt. In een
daarvan werd op pakkisten een piano
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opgesteld, voor de deuropening tussen
die twee vertrekken werd een gordijn
gehangen met een gat voor de hoorn
naar de opname-apparatuur, die in de
andere slaapkamer werd geplaatst. Ma
dame Patti kwam kijken, toonde zich
nieuwsgierig als een jong meisje en rustte
niet eer ze achter dat intrigerende gordijn
had gegluurd, maar toonde nog niet de
minste neiging te gaan zingen. Tot troost
kregen de Gaisbergs champagne bij hun
diner.
In 1901 had Owen de begaafde jonge
pianist Landon Ronald tot muzikale ad
viseur van zijn maatschappij benoemd.
Deze Landon Ronald was door madame
Patti op het kasteel uitgenodigd; ’s avonds
musiceerde hij met haar. Op de derde
avond ontstond daardoor zo'n hemelse
stemming dat Patti's laatste remmingen
en aarzelingen wegvielen. Ze bepaalde
de opnamen op de volgende morgen elf
uur.
Toen het ging gebeuren was ze erg ner
veus, maar tegen iedereen zeer vriende
lijk. Ze zong, op de piano begeleid door
Landon Ronald, Mozarts beroemde aria
‘Voi che sapete'. Daarna vroeg ze de
plaat te horen. De Gaisbergs wisten dat
daardoor de wasopname ongeschikt voor
verder gebruik zou worden en legden haar
dat uit. Maar toen Patti beloofde die aria
opnieuw te zingen, stemden ze toe. De
plaat werd afgedraaid en Patti, die nooit
haar eigen stem op een grammofoonplaat
had gehoord, kwam, toen de kleine trom
pet de prachtige klanken daarvan voort
bracht, in uiterst extase, wierp kushand
jes in het hoorntje en bleef maar roepen:
‘Ah, mon Dieu’ maintenant je comprends
pourquoi je suis Patti! Oh, oui! Quelle
voix! Quelle artiste! Je comprends tout!’
Haar enthousiasme was even naïef als
oprecht en door het luisteren naar de
weergave van haar eigen stem gaf ze zich
volledig gewonnen. In vier opeenvolgen
de dagen werden dan ook veertien opna
men van liederen en aria’s gemaakt. Erg
gemakkelijk ging dat echter niet, want
met haar Italiaanse temperament kon
Patti tijdens haar zingen niet op één plaats
en op een vaste afstand van de opnamehoorn blijven staan, maar bewoog en

acteerde ze. Bovendien had ze bij de
hoogste en luidste noten de neiging naar
voren te gaan, waardoor de snijbeitel te
wijde trillingen maakte en de groeven
elkaar konden raken, hetgeen de opname
bedierf. Het was Fred Gaisbergs taak
madame Patti dan naar achteren te trek
ken. Aanvankelijk kwam ze daar tegen
in opstand, maar toen ze merkte dat
daardoor haar stem er mooier op kwam,
vond ze het best. In Gaisbergs lange
carrière was dit een van de hoogtepun
ten. deze samenwerking met de grote,
aanbiddelijke Patti, die iemand het ene
moment lieveling kon noemen en even
later voor duivel kon uitschelden.
Op 8 februari 1906 verschenen in twee
honderd Engelse kranten advertenties,
die het grote nieuws wereldkundig maak
ten en prijkten in de etalages van de
grammofoonplatenwinkels feestelijk ver
sierde aankondigingen ‘Hier zingt van
daag Patti!’ Het werd een nationale ge
beurtenis.

Patti in haar jonge jaren
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Grote zorg was besteed aan de hoes
en aan de label, die zalmkeurig was
Voor de eeuwwisseling hadden grammo
foonplaten nog niet zo’n papieren etiket
het merk en de namen van de muziek
componist, musici en instrumenten, als
mede het nummer van de plaat werden
door de matrijs in het centrum van de
plaat geperst. De eerste labels warer
zwart met gouden letters. In Rusland
waar de grammofoon snel populair was
geworden, had een handelaar, die zijn
voorname klanten in een uiterst weelde
rig ingerichte winkel vol palmen, kostbare
tapijten en dure meubels ontving, de
Gramophone Company voorgesteld op
namen van de beste zangers van de
keizerlijke opera te voorzien van rode
labels om ze daarmee van gewone platen
te onderscheiden en ze dan in een luxu
euze hoes tegen hogere prijs in de handel
te brengen.
Dat experiment werd zo’n sukses, dat de
Gramophone Company besloot die rode
labels ook in West-Europa voor de aller
beste operaplaten toe te passen. Had
deze maatschappij de eerste jaren van
alle sectoren van haar repertoire kleine,
afzonderlijke catalogi, gedrukt op goed
koop gekleurd papier, laten verschijnen,
in september 1902 kwam als luxueus uit
gevoerd, rijk geïllustreerd drukwerk de
eerste ‘Red Label’-catalogus met tal van
beroemdheden en als grootste Caruso en
daarmee begon een nieuw tijdperk in de
geschiedenis van de grammofoon, want
van toen af aan werd, mede door de ver
beterde opnamekwaliteit dankzij Johnsons geheime wasprocédé, de grammo
foon ook in de meer ontwikkelde en muzi
kale kringen wat meer au sérieux ge
nomen.
In Amerika had de grammofoon zich
minder stormachtig ontwikkeld dan in
Europa en was men kort na 1900 enigs
zins achtergeraakt bij de Oude Wereld.
Dat kwam doordat de fonograaf hier eer
der opgang had gemaakt en meer was
ingeburgerd, en vooral ook door de
strubbelingen, veroorzaakt door Frank
Seaman en de Columbia/Graphophonecombinatie, waardoor Berliner en Eldridge
Johnson in de Verenigde Staten vele
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De evolutie van de
grammofoon
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Versie 1900 van het ‘Dog Model’

Junior Monarch, 1902, ‘top-wind’

Junior Monarch, 1903, ‘side-wmd’

Junior Monarch, begin 1904, met toonarm

Junior Monarch, eind 1904, met ‘tapered' toon
arm

maanden lang geen machines hadden
kunnen verkopen. Toen Seaman versla
gen en die narigheid voorbij was, pakte
Eldridge Johnson met zijn pas opgerichte
Victor Talking Machine Company de za
ken energiek aan.
Amerikaanse liefhebbers van opera waren
vrijwel geheel aangewezen op Europese
grammofoonplaten. Daarom startte John
son in concurrentie met de ‘Grand Opera'platen van Columbia en in navolging van
de Europese ‘Red Label’-serie in 1903
een reeks operaplaten, die ‘Red Seal'
Records’ werden genoemd. Aanvankelijk
werden die geperst van matrijzen, die
Johnson van de Gramophone & Type
writer Company in Londen overnam, maar
al spoedig liet hij steeds meer opnamen
in Amerika maken, vooral van de beste
zangers van de Metropolitan Opera, en
zijn grote triomf kwam toen hij in 1905
Caruso exclusief voor Victor kon con
tracteren. Uit de hevige concurrentie
strijd met Columbia, sterk door zijn lange
traditie, kwam Victor overeenkomstig zijn
naam glansrijk als overwinnaar en door
de superieure kwaliteit van zijn produc
ten werd Johnsons schepping, de Victor
Talking Machine Company in 1905, slechts
vijf jaar na de oprichting ervan, de groot
ste producent van platen én grammo
foons van Amerika. En bleef dat tot lang
na 1926, toen Johnson Victor aan de
Radio Corporation of America verkocht
en de naam RCA-Victor werd.
Het was deze zelfde geniale Eldridge
Johnson, die na het vele dat hij op
grammofoontechnisch gebied al had ge
presteerd - de veerwerkgrammofoonmotor, de verbeterde Berliner-weergever en
het was-opname-procédé - in 1902 een
van de belangrijkste bijdragen leverde
tot de perfectionering van de grammo
foon door de invoering van de ‘tapered
tonearm’, de taps toelopende toonarm
tussen de weergever en de hoorn, waar
van de Victor Talking Machine Company
de wereldprimeur had en ook de Engelse
Gramophone & Typewriter Company wel
dra profiteerde.
Voordien was de hoorn meestal recht
streeks verbonden met de weergever door
een leren elleboog en was dit samenstel
door een scharnierende constructie aan
de kast bevestigd. Door die scharnieren
de constructie werd de hoorn nabij zijn
zwaartepunt zodanig ondersteund, dat hij

Junoir Monarch, 1905, met bloemenhoorn

in balans was. Dit systeem had verschei
dene nadelen.
Bij grotere hoorns stak die scharnierende
constructie erg ver uit, was het geheel
nogal onstabiel en wiebelig, en was zo
wel het verwisselen van de naald als het
op- en afzetten van de weergever met
hoorn tamelijk lastig. Want daarbij moest
dat hele, vrij zware samenstel van weer
gever, hoorn en het horizontale deel van
de scharnierconstructie worden opgetild
en ondersteund, terwijl men voor het ver
wisselen van de naald toch ook zijn
handen nodig had. Verder moest het op
zetten van de weergever met zijn zware
aanhang op de plaat erg voorzichtig ge
beuren om de groef niet te beschadigen.
Kortom, de bediening van zo'n grammo
foon was allesbehalve kinderwerk en dat
was voor vele potentiële afnemers ervan
toch wel een ernstig bezwaar!
Er was nog een ander nadeel aan die
constructie verbonden. Bij het afspelen
van een plaat bewoog dat hele samenstel
van weergever, hoorn en scharniercon
structie zijwaarts en veranderde de hoorn
van richting. De buitenste opstaande kant
van de spiraalvormige groef, die de weer
gever geleidelijk naar het midden van de
plaat leidde, werd daarbij tegengewerkt
door de traagheid van de hoornmassa,
hetgeen extra slijtage veroorzaakte. Voor
al als het gat van de plaat enigszins ex
centrisch was, wat nogal eens voorkwam,
leidde dit tot hevige slijtage en vervor
ming.
Alle hier genoemde nadelen behoorden
na de invoering van de toonarm en een
draaibare zwanehals-bevestiging van de
weergever tot het verleden doordat de
hoorn en de weergever mechanisch on
afhankelijk van elkaar werden, de weer
gever voor het verwisselen van de naald
en het op- en afzetten omgeklapt kon
worden, en de hoorn onveranderlijk in
dezelfde richting bleef staan, terwijl hij
niet langer in wiebelige balans hoefde
te worden gebracht, maar onwrikbaar
stevig kon worden bevestigd.
Eldridge Johnson liet de toonarm in de
richting van de weergever taps toelopen,
waardoor de toonarm niet alleen een
geluid overbrengende buis werd, maar
door zijn kegelvorm tevens een wezenlijk
onderdeel van de getuidversterkende
hoorn! Doordat Johnson op die tapse
vorm octrooi verkreeg, konden andere
maatschappijen die niet toepassen. Toen
Pathé in 1908 een proces hierover ver
loor, reageerde deze Franse firma spor
tief en niet zonder humor met het rijmpje:
‘New Pathephones, less tapered arms,
give sweeter tones, and greater charms’.
Dankzij de invoering van de toonarm kon
den de tamelijk kleine, rechte trompetjes,
die de meeste grammofoons hadden,
worden vervangen door de veel grotere
en vaak zeer elegante bloemenhoorns,
die een veel krachtiger geluid gaven.
Maar diezelfde toonarm, die het stijve,
conische hoorntje zo volumineus deed
uitbloeien, bewerkstelligde ook de onder
gang van die opvallende hoorns. Doordat
de hoorn niet langer met de weergever
meebewoog, kon hij immers in de kast
van de grammofoon worden ingebouwd
en aan het oog onttrokken!
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die weldra in verschillende stijlen zoals
edele
‘Queen Anne’ en ‘Chippendale en
houtsoorten geleverd konden w
'
was een flinke ruimte voor het op
9 _
van platen, wat erg praktisch was, en
waren de weergever, toonarm en draaitafel volledig aan het oog onttrokken o
een houten deksel, die ook tijdens het

Eerste grammofoon met ingebouwde hoorn:
de Hymnophon (1909 model van wat in 1904
werd geïntroduceerd)
In 1904 bracht de Duitse firma Holzweissig
in Leipzig de eerste grammofoon op de
markt, waarvan de hoorn in de kast was
ondergebracht: de Hymnophon. Mogelijk
stimuleerde deze Hymnophon, waarvan
de ingebouwde hoorn nog iets uitstak,
Eldridge Johnson tot een uitvoering waar
bij de hoorn wel volkomen onzichtbaar
was en ook deze pioniersdaad van hem
had verstrekkende gevolgen.
Aan een goede vormgeving van fonogra
fen en grammofoons was nog weinig
aandacht besteed en heel wat enigszins
esthetisch ingestelde mensen, maar ook
tal van anderen wilden zo’n opzichtig
glimmend machien met z’n ietwat brutale,
uitdagende hoorn niet in hun salon of
zitkamer hebben. Mede daarom ontwierp
Eldridge Johnson uiterst zorgvuldig zijn
Victrola IV met aan de voorkant twee
deurtjes, waarachter de houten hoorn
was verborgen, met een toonarm, die
soepel op een kogellager draaide en een
draaibare zwanehals-bevestiging van de
weergever, zodat deze heel gemakkelijk
naar voren, omhoog en omlaag kon wor
den gezwenkt, waardoor het verwisselen
van de naald en het op- en afzetten van
de weergever, alsmede het verwisselen
van platen werkelijk kinderspel werden.
Bij deze Victrola IV, die in 1905 werd
uitgebracht, was echter terwille van de
compactheid wel een deel van de geluids
sterkte en -kwaliteit opgeofferd.
In 1906 introduceerde zowel Victor in
Amerika als de Gramophone Company in
Engeland een staand model, een 1.20
meter hoog kabinet, waarin niet zo met
ruimte was gewoekerd en waarvan on
danks het onzichtbaar inbouwen van de
hoorn het geluid toch heel mooi en krach
tig was. In die ‘Cabinet Grand’-modellen,

De Victrola IV, de eerste Victor grammofoon
met ingebouwde hoorn
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spelen gesloten konden blijven. Daarmee
kreeg de grammofoon voor t eerst een
vormgeving, die in geen enkel opzicht aan
een technisch mechanisme deed denken
en het instrument in veel bredere kring
acceptabel maakte. Van machine was de
grammofoon meubel geworden!
Vooral in Amerika was het sukses van
deze nieuwste creatie van Eldridge John
son zo overweldigend dat de Victor-fabrieken op geen stukken na aan de vraag
ernaar konden voldoen en ijlings moesten

/ ..

Het eerste hoornloze tafelmodel van de Gramophone Company 1909: de Pigmy Grand

praductie’te6^®'0 Om tot een v'erVOud'9e
volaino- ann K°men- Dit sukses vond naook arammdTre fabr'kanten haastten zich

?e '| te ipTrOfoons in geheel gesloten kas-

dan
dè S HVeelal 'egen lagere pr'izen
'Cahinof r°° d'e men voor Z0’n Victrola
ïn
h Grand’ moest neertellen. Intus
sen zette Johnson met zijn ingenieurs
en teohmoi alles op alles om zijn Victrola’s
oneer de grammofoons de plaats te geven
die de Steinway onder de piano's innam.
Daarin slaagde hij volledig en zo bleef
Victor in Amerika de koploper, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Johnson be
steedde enorme bedragen aan adverten
ties, in 1912 meer dan anderhalf miljoen
dollar, bijna tien procent van zijn totale
omzet.
Nu de grammofoon een harmonisch meu
belstuk was geworden en in veler ogen

Neophone-grammofoon
met 'hill-and-dale'plaat

zelfs de status van een echt muziekin
strument had gekregen, was de triomfan
telijke opmars ervan naar miljoenen ge
zinnen niet meer te stuiten en ontstond
een situatie, vergelijkbaar met die tegen
het eind van de jaren vijftig, toen het
Verzet tegen televisie in intellectuele en
orthodox-godsdienstige kringen zo ver
rassend snel werd opgegeven.

Gramophone Grand, het eerste model van de
Gramophone Company met ingebouwde hoorn
1907
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Eén van de laatsten. die zich fel verzetten,
was John Philip Sousa. notabene de grote
pionier die in het begin van de jaren
negentig met zijn United States Marine
Band voor Columbia de ene opname na
de andere had gemaakt. Onder de titel
Bedreiging door mechanische muziek’
schreef hij in Appleton’s Magazine dat
een mechanisch toestel als een gesel
over het land ging om een lied te zingen
of een pianostuk te spelen ter vervanging
van menselijke vaardigheid, intelligentie
en ziel. Sousa voorzag als gevolg daarvan
een ontaarding van de Amerikaanse mu
ziek en muzikale smaak, en voorspelde
dat de muzikale ontwikkeling van zijn
land door de grammofoon zou worden
tegengehouden. Ja. hij meende zelfs dat
er bijna niet meer gezongen zou worden
en dat daardoor de menselijke keel zou
verzwakken en de borstkas zou inkrim
pen!
Sousa's veroordeling van ‘ingeblikte mu
ziek' ontketende felle discussies pro en
contra de grammofoon. Een bekend mu
ziekcriticus wees er op dat de verkoop van
piano’s tussen 1900 en 1905 met 57% was
gestegen en schreef dat hij Sousa’s
band liever via een grammofoon hoorde
dan in werkelijkheid omdat dit minder
lawaaierig was. en voegde er aan toe dat
hij, ofschoon hij een ervaren alpinist was,
toch de aanleg van tandradbanen toe
juichte omdat daardoor ook niet-alpinisten van de prachtige vergezichten in
de
bergen konden genieten.
Deze vergelijking raakte de kern van de
zaak: de grammofoon bracht muziek bin
nen het bereik en zelfs tot in de huizen
van miljoenen mensen, die anders zelden
of nooit met deze vorm van amusement
of kunstgenot in aanraking zouden zijn
gekomen, en dankzij de grammofoon
kwam de opera nu in steden en dorpen,
waar geen operagezelschap ooit een voet
zou zetten. Ditzelfde gold uiteraard ook
voor de fonograaf. Maar ook de tegen
standers hadden enig gelijk. Ongetwijfeld
heeft het gemak, waarmee met een gram
mofoon of fonograaf muziek kan worden
voortgebracht, velen ervan weerhouden
ditzelfde met een echt muziekinstrument
te proberen. Anderzijds is zeker dat de
fonograaf en grammofoon ook velen heb
ben gestimuleerd tot zelf musiceren.

Music for Everybody

Orkestopname met op de voorste rij Stroh-violen
Liefhebbers van klassieke muziek kwa
maatschappij Tsjaikowski’s Notenkrakermen toen er al volop operaplaten verkrijg
suite op 4 dubbelzijdige 30-cm platen.
baar waren niet of nauwelijks aan hun
Die
opname van het 40 man tellende
trekken. In 1903 was in de Parijse studio
London Palace Orchestra kostte drie da
van de Gramophone & Typewriter Com
gen en meer dan 800 pond. De Gramopany wat pianomuziek van Chopin, Liszt
phone
Company wilde niet achterblijven
en Grieg - het laatste gespeeld door Grieg
en in januari 1910 dirigeerde de muzikale
zelf - opgenomen, maar het duurde tot
adviseur van deze onderneming, Landon
1909 eer enige klaviermuziek van Bach
Ronald, ‘the New Symphony Orchestra .
en tot 1910 eer voor ’t eerst een piano
opgericht door de jonge Thomas Beesonate van Beethoven - de ‘Mondschein’
cham, het eerste deel van Griegs piano
en dan nog wel in verkorte vorm - op een
concert, gespeeld door Wilhelm Backgrammofoonplaat werd vastgelegd. Sinds
haus. Deze allereerste opname van een
dat jaar 1910 kwamen er in Europa meer
concert, en dan nog maar een verkort
klassieke opnamen, waarbij echter violen
deel ervan, kwam uit op twee enkelzijdig
wegens hun zachtheid op betreurensbespeelbare 30 cm platen. Waarom niet
waardige wijze werden vervangen door
op
één dubbelzijdig bespeelbare plaat?
hooggestemde blaasinstrumenten zoals
Een kwestie van commercie! Tot in de
fluiten, clarinetten en trompetten. In 1913
jaren veertig werden sommige klassieke
vermeldde de His Master's Voice catalo
platen slechts enkelzijdig bespeelbaar
gus eindelijk verscheidene vioolopnamen
uitgebracht!
van beroemdheden als Mischa Elman,
Na
1910 kwamen de liefhebbers van
Josef Joachim, Jan Kubelik, Pablo de
klassieke muziek geleidelijk aan beter
Sarasate en Josef Szigeti, maar wat ze
aan hun trekken en in 1913 produceer
speelden was tamelijk onbenullig.
de Odeon in Duitsland voor 't eerst twee
De eerste orkestopname van klassieke
complete Beethoven symfonieën, de vijf
muziek werd in april 1909 gemaakt door
de op acht plaatkanten, de zesde op tien.
het Engelse filiaal van de Duitse Odeon
Daarbij waren zoveel mogelijk de voorge-

schreven instrumenten aangehouden, al
leen de altviolen, cello’s en contrabassen
waren aangevuld of vervangen door lage
blaasinstrumenten omdat het opnamemembraan vrijwel ongevoelig voor de la
gere tonen was. Terwijl het menselijk
gehoor van 20 herz (geluidstrillingen per
seconde) tot maximaal 20.000 herz reikt
en moderne platen en goede hifi-installaties in staat zijn dat weer te geven, bleef
het frequentiebereik van het acoustische
opnameprocédé, dat tot 1925 werd toege
past, op z’n best beperkt tot ongeveer
160-2000 herz. Daardoor kon met uitzon
dering van de laagste tonen vrijwel het
hele toonbereik van de muziek worden
weergegeven, maar niet de hogere bo
ventonen, die alle muziekinstrumenten en
menselijke stemmen hun karakteristieke
timbre geven.
Hoe het omstreeks 1911 in een Londense
grammofoonopnamestudio toeging, be
schreef Herbert C. Ridout in 1940 in het
blad The Gramophone. ‘In de opname
studio was een aantal kleine podia van
verschillende hoogte, elk groot genoeg
voor een stoel en een muziekstandaard.
Van de piano, altijd een staand model,
was de achterkant verwijderd. De Strohviolen bevonden zich het dichtst bij de
Boven: grammofoonopname-apparaat 1898
Onder de beroemde Nederlandse zanger
Jacques Urlus in de Edison studio te New York
op 30 maart 1916
Linker pagina, rechts onder de eerste opname
studio van de Gramophone Maatschappij in
Londen, 1898, met het linksboven afgebeelde
opname-apparaat
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opnamehoorn; andere gestreken snaar
instrumenten kwamen er niet aan te pas.
De bekers van de waldhoorns waren naar
de opnamehoorn gericht, zodat de bespe
lers ervan met hun rug naar de opname
hoorn moesten zitten en slechts door
middel van spiegels naar hun dirigent
konden kijken. De tuba was van de op
namehoorn afgewend, zodat de bespeler
daarvan ook van een spiegel gebruik
moest maken. Pauken en de grote trom
kwamen nimmer de opnamestudio binnen.
De opnamehoorn, soms waren er meer,
drong door een afscheiding tot in de
eigenlijke opnameruimte. een geheim
zinnig heiligdom waarin geen enkele
buitenstaander werd toegelaten. Toch
was daar niet veel te zien. Een draaitafel
op een zwaar gietijzeren voetstuk, in be
weging gebracht door een omlaagzakkend gewicht, en een toonarm met de
snijkop. Verder was er een tafel met ver
schillende snijkoppen en een verwar
mingsapparaat om de was-‘blanks’ enigs
zins zacht te maken. Door een glazen
ruitje in de afscheiding kon de opnametechnicus het contact met de dirigent en
de spelers onderhouden.' Hierbij kan nog
worden opgemerkt dat die geheimzinnig
heid niet voor niets was omdat het maken
van mooie opnamen erg moeilijk was,
daarvoor aan de opnametechnicus en de
apparatuur de hoogste eisen werden ge
steld en zoveel geheime werkwijzen en
technische snufjes werden toegepast, dat
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Grammofoonopname-apparaat, aangedreven door omlaagzakkend gewicht, dat met de
omhoog kon worden gebracht De spiraalvormige groef ontstond doordat het plateau verscnuu

vorm van muziek, geïmproviseerd ge
speeld door negers, hadden overgenomen.
Als ‘hot jazz' zou deze dankzij de grammo
foonplaat de wereld gaan veroveren!
Naast steeds duurdere grammofoons, in
Amerika tot $ 2000 toe, een bedrag waarvoormen verscheidene automobielen Ford
model-T kon kopen, waarbij het dure
vooral in snobbisme en de exclusieve,
luxueuze houten kast zat, kwamen er
steeds betere goedkope grammofoons
op de markt, meestal met een uitwendige
hoorn omdat die voor de laagste kosten
toch het krachtigste geluid gaven. Rond
1914 kochten de meeste mensen grammo
foons van 10 tot 20 gulden. Menige enkelzijdig bespeelbare ‘Red Label’-plaat was
duurder dan zo’n goedkope grammofoon!
Populaire dubbelzijdig bespeelbare 25
cm-platen kostten gemiddeld ƒ 1.25, naal
den waren er al voor 15 cent per 200!
Er zijn echter nog veel goedkopere gram
mofoons en fonografen geweest. Al tegen
het eind van de vorige eeuw kwamen de

Paderewski speelt, Fred Gaisberg luistert

men doodsbenauwd was voor spionage
van concurrenten.
Orkestopnamen van klassieke muziek
kwamen pas goed op gang in het begin
van de Eerste Wereldoorlog toen in En
geland Thomas Beecham en Sir Henry
Wood zich daarvoor inzetten en in Duits
land de Deutsche Grammophon Gesellschaft, afgesneden van de Gramophone
Company, de moedermaatschappij in
Londen, geheel op eigen wieken de platen
productie moest voortzetten, in felle con
currentie met de zo machtige Carl Lindström groep, die de zelfstandige merken
Odeon, Favorite en Beka, alsmede de zeer
belangrijke Italiaanse Fonotipia had op
gekocht. Amerika bleef in het klassieke
repertoire sterk achter bij Europa, maar
de platenindustrie beleefde daar gouden
tijden doordat in 1913 een ‘dance craze’,
een danswoede was uitgebroken, waar
zelfs mensen, die in twintig jaar niet ge
danst hadden, aan mee deden.
Victor en Columbia, maar ook vele nieuwe
platenmaatschappijen zoals Brunswick
zagen dankzij de tango’s, one-steps, hesitationwalsen en Bostons hun omzet snel
stijgen; Victor van $ 14 miljoen in 1914 tot
$22 miljoen in 1915! Van 1914 tot 1919
steeg de omzet van de Amerikaanse
grammofoonindustrie van $ 27 miljoen tot
bijna $ 160 miljoen. In 1921 werden in de
Verenigde Staten meer dan honderd mil
joen platen verkocht! Victor bleef daarbij
verreweg de grootste en maakte in 1917
wederom geschiedenis met een opname
van een blues en een one-step, gespeeld
door wat zich de ‘Original Dixieland Jass
Band’ noemde, een groep van vijf blanke
musici, die in New Orleans een nieuwe

De luxe-kast in vol ornaat
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Duitsers met wat in Engeland ‘Pucks”
heetten, fonografen uitsluitend voor weer
gave en niet voor opname, zodat geen
dwarsgeleiding nodig was, die vaak min
der dan een rijksdaalder kostten en soms
bij aankoop van een serie wasrollen met
muziek cadeau werden gegeven. Vaak
verdiende de winkelier daar geen cent op,
maar ging het hem er om klanten te win
nen voor rollen en mogelijk later nog eens
een betere fonograaf. Van die Pucks, de
fonograaf in zijn meest elementaire, naak
te vorm, meestal gemonteerd op een
gietijzeren onderstel in de vorm van een
lier en daarom in Nederland, ten onrechte,
‘harpjes’ genoemd, gaat nog altijd een
grote charme uit. De Duitsers waren mees
ters in romantische, zij het ietwat kit
scherige vormgeving zoals blijkt uit de
afbeeldingen van het Puck ‘Lorelei’-model
met de verleidelijke, argeloze schippers
tot de ondergang voerende Sirene, com
pleet met rotsen en lier, maar zonder
Rijn. Of de grammofoons gecamoufleerd
als Hollandse windmolen, een zeer Duits
biervat en een fleurige plant met pot en
bloemen! Hoogst ingenieus is het Puckmodel, waarmee zowel rollen als platen
konden worden afgespeeld, een combina
tie, die ook in andere landen werd ge
fabriceerd, zoals er ook grammofoons
waren die zowel ‘hill-and-dale’ als late
raal opgenomen platen konden afspelen.
Constructief was dit laatste een eenvou
dige zaak.
Van alle grammofoons, die ik ooit in
werkelijkheid of afgedeeld heb gezien,
gaat mijn voorkeur voor de mooiste vorm
geving uit naar het Stollwerck-grammofoontje van 1902, donkergroen met goud
bestemd voor het afspelen van grammo
foonplaatjes van chocolade, die, als men
genoeg had van de muziek óf de slijtage
ervan smakelijk kon oppeuzelen. De kun
stenaar, die het uiterlijk van deze koste
lijke grap heeft ontworpen, heeft hiermee
mijns inziens de eerste prijs artistieke
vormgeving’ verdiend.’
i

J

Fil. Elisabeth Hauphoff. Düsseldorf, Steinstr. 86.
Lcichenwagen mit Trauermusik spielenden Sprcchapparat
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Nèues Schauspieihaus

Killer-Concert
Beschreibung.
Gegenstand vorliegender Eintragung ist ein Leichen
wagen, welcher den Gebrauchszweck besitzt, die die Trauermusik spielende Musikkapelle zu eisetzen. — Deiselbe besteht aus einem Leichenwagen bekannter Formgestaltung,
von dessen Kutscherbock aus ein die Tiauermusik spielender Sprechapparat leicht bedient werden kann. Die Anordnung des Schallrohres ist so gewahlt, dass dieses möglichst wenig zu sehen ist und der Schall ungehindert über
den Wagen seinen geraden Weg zu den Leidtragenden
nebmen kann.
Nach Vorstehendem kann sich jeder ohne grossen Kostenaufwand mit Mn sik begraben lassen. — Wenngleich das Strassengerausch
die iinmerhin noch schwache Stimme zeitgemasser Sprechmaschinen
verschlingen wird, so hat doch jeder Leidtragende das erhebende
Bewusstsein, — „die Musik spielt!" Wie sie spielt. kann sich aber
der Fachkundige leicht denken. — Wenn aber in einein spate ren
kultivierteren Zeitalter erst alle Strassen asphaltiert sind. dass die
Schalldose keine Geiegenheit hat, bei so traurigen Akten wilde Tanze
auf der der Vernichtung geweihten Schallplatte auszufiihren. dann,
o Erdensohn, wirst du beruhigt sterben können.
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In Duitsland vroeg juffrouw Elisabeth Hauphoff in 1907 octrooi aan op
een begrafenisrijtuig met ingebouwde grammofoon, zodat men zich met
zijn lievelingsmuziek konden laten begraven
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Van begin af aan gaf de grammofoon
een krachtiger geluid dan de fonograaf
dankzij de zachtheid van de was bij de
opname, waardoor een groef met grotere
amplitudo kon worden gesneden, de che
mische energie van het etsen en de hard
heid van het materiaal waaruit de gram
mofoonplaat bestond. Door die hardheid
waren een zwaardere weergever en een
grotere naalddruk mogelijk, hetgeen in
meer mechanische energie voor de ge
luidsweergave kon resulteren. Al voor die
zoveel forser klinkende grammofoon een
serieuze concurrent van de fonograaf
werd, is op allerlei manieren geprobeerd
de geluidssterkte van de fonograaf op te
voeren. De bladtin-fonograaf van 1878
was flink luid, maar de geluidskwaliteit
ervan was erbarmelijk. Deze werd pas
redelijk door opnamen in was; aanvanke
lijk leverde dat echter zo'n geringe ge
luidssterkte op. dat er alleen met oorslangen naar geluisterd kon worden. Door
verbetering van de wasmengsels, snijkoppen en weergevers werd toepassing daar later wegens octrooien op naam
van een geluidversterkende hoorn mo van anderen geen commercieel gebruik
gelijk, maar het resultaat bleef mager. van maken.
Talloze experimenten zijn dan ook gedaan Voor muziekweergave in grotere ruimten
om met behoud van de kwaliteit tot een werden fonografen voorzien van zeer
krachtiger weergave te komen en daarbij grote hoorns. In 1896 kwam Edison met
werd ook gezocht naar een materiaal, een fonograaf, waarvan de weergever in
dat bij de opname zacht was en daar twee hoorns uitmondde, die tegenoverge
na hard werd. Was kwam daarvoor niet steld gericht konden worden. Twee jaar
in aanmerking omdat het bij verwarming later bracht de Polyphone Company in
niet geleidelijk aan zachter en weker Chicago een dubbele weergever met twee
wordt, doch plotseling, bij een bepaalde hoorns, ontwikkeld door Leon Douglas,
temperatuur, smelt.
op de markt, die op Edison-fonografen
De man, die in het zoeken naar een ge en Graphophones kon worden toegepast.
schikt thermoplastisch materiaal, d.w.z. Die tweede weergever gaf uiteraard een
een stof die bij toenemende tempera zelfde geluid iets later weer dan de eerste
tuur geleidelijk zachter wordt, wonderwel en dat leverde een soort nagalm effect
slaagde, was de Fransman Lioret, die een op.
celluloid cylinder in heet water zacht liet ‘De lieflijkheid van vele echo’s ogen
worden, er dan onmiddellijk een opname blikkelijk samengevoegd' zoals de Poly
op maakte en vervolgens het celluloid phone Company adverteerde, daarbij het
liet afkoelen, waardoor het hard werd.
In het warme, zachte celluloid kon een
'hill-and-dale'-groef met grotere amplitu
do dan in de gebruikelijke was worden
gesneden; het afgekoelde, hard gewor
den celluloid liet een grotere druk van de
naald en weergever toe, hetgeen sterkere
trillingen van het membraan en dus meer
geluidsenergie opleverde.
Dankzij dit alles en door celluloidrollen j;
van grote diameter, een extra groot mem
braan en een kolossale hoorn toe te pas
sen, kreeg Lioret in 1897 een zo krachtig
geluid, dat hij in het reusachtige Trocadéro in Parijs een publiek van vele
duizenden mensen zijn fonograaf kon
laten horen! Lioret heeft wat van dergelijke machines in de handel gebracht,
maar ondanks hun voor die tijd verba
zingwekkende geluidssterkte hebben ze
met veel ingang gevonden, mogelijk door
dat ze alleen met Lioretrollen konden
spelen en de productie van een voldoende
gevarieerd assortiment daarvan niet op
gang kwam. Ook Edison heeft, waarschijn
lijk als eerste, geslaagde experimenten
met celluloid cylinders gedaan, maar kon

publiek verzekerende dat men met die
twee weergevers in tandem nee geluid
twee maal zo hard hoorde als met één.
Dat is echter niet waar. Doordat de gevoeligheidscurve van het oor logaritmisch
verloopt horen we twee gelijke weerge
vers slechts ieis harder dan één.
Leon Douglas neeft zelf geëxperimen
teerd met zo’n dubbele weergever in
combinatie met zeer snel draaiende was
rollen van grote diameter. Door de zo
hoge groefsnelheid was de vertraging,
waarmee de tweede weergever eenzelfde
geluid weergaf, veel geringer. Het resul
taat met die zo korte nagalm kan zeer
fraai zijn geweest, maar tot commerciële
toepassing is dit systeem niet gekomen.
Ook Fred Gaisberg heeft zich bezigge
houden met dubbele weergevers én dub
bele snijkoppen, met twee membranen en
slechts één naald of snijbeitel. zoals blijkt
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Doppelïchalldoie
für Plattensprechmaschinen.

Reproduziert Musik, Gesang und Sprache in bisher unerreichter Natürlichkek und Wohlklang.

uit zijn dagboeknotities van 1899 Een
Duits octrooischrift van 1906 vermeldt
zelfs drie membranen met éèn naald’
Het noogtepunt in deze ontwikkeling was
de met veel tamtam in 1899 aangekondigde ‘Multiplex Graphophone Grand’, die
niet minder dan duizend dollar kostte,
honderd maal zo veel als de Graphophone
‘Eagle’, en die met z’n drie suggestief
opdoemende reuzenhoorns de meest
Lioret demonstreerde zijn zo luid spelende
fonograaf in 1897 in het Trocadéro te Parijs
voor een publiek van duizenden mensen
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PARIS
EXPOSITION.

IT USES
A Idlking Machine having the

Three Separate Reprociucers
AC IING IN ABSOLUTE UNISON WITH THREE
SEPARATE AND DISTINCT RECORDS,
Each one of which gives the same loud, pure tone as that
of the Oraphophone Grand. The combination
of all three in unison gives

Volume of Several

Grand Instruments
Reproducing in liaison

AN INTENSITY OF VOLUME

SWEETNtSS and RICHNESS OF TONE
Which seem almost beyond belief.
npHE tones of the MULTIPLEX( are
more
are far
far r..4..
- faithful to the original rendition of voice or instrument
■
than those of any other talking machine. This fact is due to greater discrimination in the process
This fact is due
... ».«. |
of recording, rendered possible onlv by the use of separate recordino horn*. and ctvi..mc
use of separate recording horns and styluses.
The three reproducer* are enlirely
independent onv (n>m anothvr. yct
arranged a» tv rcproducv in unison.
entirely indc-|>endcut
Results are obtaioed that it is difficult to realise are wilhin the possibilitics of sound reproducing mechanism.

The Multiplex can be converted in an instant into

A GRAPHOPHONE GRAND OF TRIPLE SIZE

ïhe most wonderful sound-reproducing mechanism ever constructed.

In volume, the

voice of the Multiplex overwhelms the tones

of the earlier talking machines as the roar
of Niagara’s cataract drowns the brook’s

gurgle.

by using only one repruducer to cover the entire length of the cyfinder.
Special records may be had which will thus give a reproduction ten minutes long.
Deaigned especially tor cxbibition purpv*<s at the Paris Exposition. the Multiplex Graphophone Grand is nol listed in <>ui
catalogue nor carried in our regular stock
machines.
But the results obtained from it are so superb. and ita rcproductions
ao marvelously faithful. both in volume and tone, to the real voice or instrument, that we have decided to roakc machines and
records of the Multiplex type to order, confidently assuring those who purchase them that they represent the very bighest
de vel opment in the art uf sound reproduction.

CONTAINS

NEW FEATURES IN ADOITION

SENSATION WHEN EMBODIED IN THE GRAPHO-

MULTIPLEX GRAPHOPHONE GRAND
iNsmoiNa-

3 Recorders,
3 Reproducers,
I Special Tripte Horn Stand,

11

TO THOSE THAT CREATED SUCH A PROFOUM)

PHONE GRAND.
3 56-lnch Brass Horns,
12 Multiplex Grand Records,
6 Multiplex Grand Blanks.

$1,000

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANY.
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spectaculaire fonograaf kan worden ge
noemd, die ooit werd geconstrueerd. Deze
indrukwekkende ‘Multiplex Graphophone
Grand’ had naast elkaar drie weergevers
voor de zeer lange wasrol var grote dia
meter, die naast elkaar drie opnamen
bevatte. Hoogstwaarschijnlijk is dit de
eerste fonograaf, die stereofonisch kon
zijn, want er kon ook mee worden opge
nomen. Daarbij was het mogelijk elk van
de drie instrumenten van een trio op een
aparte ‘soundtrack’, een afzonderlijk ge
luidsspoor op te nemen en bij de weer
gave tot echte stereo te komen. Toch is
het twijfelachtig of dit de bedoeling van
de ontwerpers ervan was en of zij hieraan
hebben gedacht.
Hebben ze die mogelijkheid tot stereo niet
onderkend? Wij weten het niet. Toch was
stereofonie niet geheel onbekend. Al in
1881 had de Fransman Ader telefonische
concerten in stereo vanuit de Opéra in Pa
rijs verwezenlijkt, waarover het tijdschrift
La Nature schreef: ‘Om te kunnen horen
waar de zingende acteur zich bevindt,
heeft Ader een vernuftig middel bedacht
en gedemonstreerd: een links van het
toneel opgestelde microfoon was verbon
den met een telefoon voor het luisteren
met het linker oor; een rechts opgestelde
microfoon met een aparte leiding met de
telefoon voor het rechter oor. Daardoor
is voor de toehoorder de uitwerking voor
elk zijner oren verschillend op een wijze
als de stereoscoop dit voor de twee ogen

Die zo dure Multiplex Graphophone Grand
met z'n unieke mogelijkheid tot stereofo-
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Links: uit Duits octrooischrift voor een zesvoudige grammofoon met zes hoorns en synchromsatieinrichting; rechts de Triplophone

nische opname en weergave, waarvan er
een aan de Sjah van Perzië is geleverd,
is nooit een sukses geworden, evenmin
als de ‘Quadruplex’-grammofoon, waar
mee dezelfde fabriek in 1904 uitkwam.
Daarop werden vier dezelfde grammo
foonplaten met vier weergevers afge
speeld en distribueerden vier reuzen
hoorns het geluid. Hiermee overtroefde
men Eldridge Johnson, wiens Victor ‘Triplephone' met drie weergevers en drie
hoorns eveneens in 1904 in het Londense
Crystal Palace een auditorium van 20 000
mensen op grammofoonmuziek vergastte.
Op dergelijke drievoudige grammofoons
is ongetwijfeld de plaat ‘Grammofoonconcert in de Beethoven-zaal' (Berlijn,

1903) geïnspireerd, die tegenover de titel
pagina van dit boek is gereproduceerd.
Zingt de daarop afgebeelde dame met
een orkestbegeleiding van een half dozijn
drievoudige grammofoons en klinkt uit
de achttien elegante, fraai glanzende
.;operen hoorns de muziek van achttien
dezelfde en gelijktijdig gestarte grammo
foonplaten? Welk een belevenis moet
dat zijn!
Om de toch al tamelijk luide grammofoon
nog veel luider te maken, haalde men de
oude techniek van stal, die Edison in 1877
in zijn aërofoon had toegepast en in 1878
in zijn Britse octrooischrift had beschre
ven, en waarmee Bell en Tainter in het
begin van de jaren tachtig hadden ge-
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experimenteerd: perslucht gemoduleerd
door het weergevermembraan. In 1897
had de Engelse ingenieur Short hiermee
zeer bevredigende resultaten verkregen,
maar het meeste sukses daarmee had
Short, in samenwerking met Charles Parsons, de uitvinder van de stoomturbine,
die in 1897 een opzienbarende stunt had
uitgehaald. De nogal conservatieve Britse
admiraliteit toonde geen belangstelling
voor zijn stoomturbine, die toch voor de
voortstuwing van oorlogsschepen uiter
mate geschikt was. Daarom besloot Parsons op overtuigende wijze de aandacht
op zijn uitvinding te vestigen.

Ter gelegenheid van het 50-jarig rege
ringsjubileum van koningin Victoria werd
in dat jaar 1897 de machtigste vlootrevue
aller tijden georganiseerd, waaraan vele
honderden schepen, waaronder tientallen
slagschepen, kruisers en torpedojagers
deelnamen. Tegen alle verboden in voer
daar een onaanzienlijk scheepje dwars
doorheen, dat ‘Turbinia’ heette. Toen er
de snelste torpedojagers achteraan wer
den gestuurd om het bootje te verdrijven,
bleek dat het niet kon worden ingehaald,
dankzij de stoomturbine ervan. De Britse
admiraliteit was in èén slag bekeerd en
prees zich gelukkig dat het de Engelse
vlag voer. Diezelfde Parsons. die dat ge
presteerd had, ontwikkelde dankzij Shorts
uitgebreide onderzoekingen en experi
menten Edisons geniale idee tot een
commercieel bruikbare grammofoon met
perslucht, die onder de naam ‘Auxeto
phone' in 1906 door Victor en de Gramophone Company in de handel werd ge
bracht.
Bij de ‘Auxetophone’ werd een lucht
stroom geperst door een beweegbare
klep, in twee richtingen voorzien van in
snijdingen als bij de tanden van een kam.

Die klep was verbonden met de weergevernaald en werd daardoor bij het afspe
len van een plaat in trilling gebracht.
Op zijn beurt bracht die trillende klep de
perslucht in trilling. Een krachtige elek
tromotor dreef een roterende luchtpomp,
voorzien van schoepen als bij een stoom
turbine, aan, die lucht werd in een reser
voir gepompt en vond vandaar zijn weg
naar de weergever. Om aanslag op de
beweeglijke klep te voorkomen werd de
lucht van vocht ontdaan in een condensor
en door een filter geleid.
Met die Auxetophone werden in de Albert
Hall en in het Crystal Palace in Londen
concerten voor meer dan 10 000 toehoor
ders gegeven. De Daily Mail schreef
over zo’n Auxetophone-concert in de
Royal Albert Hall: ‘Vele dames waren
zichtbaar ontroerd toen Madame Patti,
of eigenlijk de grammofoon, ‘Home, Sweet
Home!’ zong. Deze weergave riep op
treffende wijze haar afscheidsconcert van
enkele jaren geleden voor de geest toen
ze in deze zelfde zaal hetzelfde lied zong.'
En: ‘Waar ook een krachtig geluid ver
langd wordt, in concertzalen, op schepen,
op tuinfeesten en andere bijeenkomsten
in de open lucht - geen enkel instrument
kan wedijveren met de Auxetophone!’
Voor huiselijk gebruik was de Auxeto-

AIR 0UTLET TO TRUMPET

AIR INLET
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Rechts de auxetophone met motor en com
pressor
Boven: de weergever en de beweegbare klep
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NEEDLE

Auxetophone concert voor 5700 toehoorders in Amerika

phone, die ook met een geheel inge
bouwde, dus onzichtbare hoorn in een
rijk-versierde. mahoniehouten Chippendale-kast geleverd werd, niet erg geschikt
omdat de ontsnappende lucht een sissend
geluid veroorzaakte, dat in grote ruimten
of in de open lucht niet of nauwelijks op
viel.
Pathè en Duitse firma s fabriceerden
grammofoons volgens hetzelfde principe.
Bij een bepaald Pathé-model moest men
er wel wat voor over hebben om naar
grammofoonmuziek met perslucht te luis
teren, want daarbij moest men de com
pressor met de hand draaien! Een slim
mere oplossing was een koolzuurcylinder
waarbij dus uit de grammofoonhoorn
koolzuurgas met muziek kwam! Pathé
combineerde in 1909 het persluchtsys
teem met een grammofoon, waarop reus
achtige platen met een diameter van 50
cm anderhalf maal zo snel als normaal
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most marvellous development of
' His Master's Voice.’ the Auxetophone. is the invention of the Hon. Charles
Parsons, the. world-famous inventor of the
steam turbine. The Auxeto, by means of
a special air pressure appliance, adds much breadth
and volume to the sound, vvhile preserving and
even increasing its purity of tone, that it becomes
capable of filling the largest concert hall. This is
no mcre figure of speech, for at a Concert in the
Royal Albert Hall, in December, 1906, and at the
great Empire Concert at the Crystal Palace, on
May 12.1911, to mention but tvvo historica! occasions,
belore people estimated at 10,000 and 40,000 respectively, from top to bottom of these vast buildings a
nuipber of vocal and instrumental selections were
heard played by the Auxeto as clearly as if the actual
singers and musicians were present before them.
Writing of this Concert at the Albert Hall, the
"DAILY MAIL" says: “ Many ladies were visibly
afïected when Madame Patti, or rather the Grainoplione, sang "Home, Sweet Home.’ The rendering
recalled in a startling nianner her singing at the
same Hall on the occasion of her farewell concert
a few years ago."
Wherever a large volume of sound is required
—in concert halls, on yachts, at garden parties
and clsewhere in the open
air—no instrument cari rival
the Auxeto, while its
decorative
appearance
in
Mahogany wou ld grace
its Mirroundings anywhere.
HIS MASTttfS VOICt

The Auxeto-Gramophone

Specification.

CABINET: Mahogany model, a* illusirated,
handsomely
panelled in chaste
design ; large spun
brat» horn.

SlZE :
Height, 3 ft- 6 in.
Widlh, s ft. 7 in.
Depth, i ft. 6{ in.
M EC H A N 1SM :
Latést tripte-spring
motor, la-inch turntable.
Speed indi
cator.
Taper arm
with patent gooseneck (doublé).
Special sound - box.
Wunderful volume is
obtained by air pressure supplied from
the special air-pump
worked by eleclrically-drivcn motor to
suil r.'l voltages.

Price £100 0 0

De Stentorphone van 1914,
perslucht
grammofoon met een zo krachtig geluid en een
dermate solide constructie dat hij jarenlang in
restaurants, dansscholen en op ijsbanen en
ook voor ‘public-adress'-doeleinden werd ge
bruikt.
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FLAMEPHONE
A musical instrument of
exquisite tone, that never fails to
please the most critica! ear.
Introducés a real revdutionary
method for perfecting sound
reproduction.
The usual mechanical enlargment of sound is entirely
eliminated.
The principle used amplifies
and puiifies the sound along
proved scientific lines.
The reproduction q__’.l
qualities are
outstandingly pure and1 naturaJ,
with
remarkable
carrying
powers.

A Brief Explanalion.—Very lii
me end se na live jets are used in conjunction with o small sound
hom. Gas is made to
to pess
pass <hrou„'
through one side ol the Soundbox. and the disphragm is used for the
doublé purpose• ol
ol giving
giving olf
olf sound
sound waves through the hom. as well as causing the sympalhetic pulsations of the line gas
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ronddraaiden. De speelduur werd daar
door niet verlengd, maar door de grote
groefsnelheid en amplitudo werden de
geluidskwaliteit en het volume aanzienlijk
vergroot. In 1911 stond een dergelijke
‘Pathéphone Majestic' in Londen opge
steld langs de route van een staatsietoer
van koning George V. Toen de koning
voorbijkwam, schalde er ‘God Save the
King!' uit.
Op 17 december 1910 gaf professor d’Arsonval voor de leden van de Académie
des Sciences een vertoning van een spre
kende film, waarbij hij de hier afgebeelde
‘Chronofone Gaumont’ voor de geluids
weergave gebruikte, een schitterend ge
construeerde dubbele grammofoon, elek
trisch aangedreven, waarmee ondanks
de zo beperkte speelduur van de platen
zonder onderbreking, dus continu geluid
kon worden weergegeven, dat met pers
lucht - zie de manometer - werd versterkt.
In Engeland kwam in datzelfde jaar 1910
zowel voor sprekende film als voor res
taurants, dansscholen en ijsbanen als
allerluidste H.A. Gaydon's ‘Stentorphone’
in gebruik, een zeer degelijk gebouwde
machine, die tot na de eerste wereldoor
log voor concerten, toespraken en publie
ke aankondigingen werd toegepast.
Een kostelijke variatie op dit alles was
omstreeks 1922 de 'Flamephone', ontwik
keld door de Engelsman Kitchen, die
voor de versterking van het geluid geen
perslucht gebruikte, maar gewoon gas
uit de gasleiding. Dat kon men natuurlijk
niet ongestraft de kamer laten binnen168
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Principe wrijvingsschoer.
stromen, dus werd het verbrand. De bran
ders waren twee buisjes met rijen gaatjes,
waaruit 6 mm lange vlammetjes kwamen.
Een vierdelige reflector weerkaatste en
versterkte zowel het licht als, in geringe
mate, het geluid en dat moet een roman
tisch schouwspel hebben opgeleverd, die
vlammetjes, mogelijk enigszins vibrerend
in het ritme van de muziek. Wat de adver
tenties over de kwaliteiten van die ‘Flamephone’ beweerden was echter schromelijk overdreven. Dit leuk bedachte, maar
vrijwel nutteloze apparaat werd allerminst
een succes.
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Een uiterst interessante methode om to
een sterker geluid te komen, die niet of.
perslucht berustte, werd in 1901 bedach
door de Amerikaan Daniël Higham en ii
1905 toegepast in de ‘20th Century Pre
mier'-Graphophone, een fonograaf voo
15 cm lange celluloid rollen. Hierbij wer
den de trillingen van de weergeversaffie
door een hefboom overgebracht naar eei
uiteinde van een half-cirkelvormige. ebo
nieten wrijvingsschoen, waarin een barn
stenen schijf draaide. Het andere uiteindi
van die wrijvingsschoen was door een hef
boom verbonden met het extra grott
membraan.
De kleine trillingen van de saffier, die doo
de hefboom op het ene uiteinde van df
wrijvingsschoen werden overgebracht
beïnvloedden de mate waarin door dezf
schoen druk werd uitgeoefend op de rond
draaiende barnstenen schijf. Die schoer
werd immers door de op- en neergaande
bewegingen van de naald opgelicht o
neergedrukt met als gevolg dat door he
andere uiteinde van de wrijvingsschoer
een versterkte trilling aan het membraar
werd doorgegeven. De barnstenen schij
werd aangedreven door de zeer krachtigf
veerwerkmotor van deze fonograaf.
De geluidsversterking van dit wrijvings
systeem, zo werd destijds beweerd, waf
aanzienlijk, maar heden ten dage is di
moeilijk te controleren omdat de weinig*
machines van dit type, die nog bestaan
niet in optimale conditie verkeren. Zeke
is dat dit wrijvingssysteem erg kwetsbaa
en daardoor mechanisch onbetrouwbaa

Moan

De ‘Chronophone Gaumont' met perslucht-versterking en de mogelijkheid tot continue geluids
weergave, ontwikkeld voor geluidsfilm 1910

was, spoortjes vet funest waren voor ae
juiste mate van wrijving en dat het correct
instellen ervan zoveel deskundigheid ver
eiste dat daardoor deze Graphophone
ongeschikt was voor het grote publiek.
Veel eenvoudiger en volkomen ‘foolproof’
was het door Edison uitgevonden systeem
van geluidsversterking, dat op het ‘floa
ting weight’-principe berustte. Bij vrijwel
alle niet-Edison fonografen werd de druk
van de saffier op de groef bepaald door
de stand en het gewicht van de weergever
en de hoorn als die er zonder andere on
dersteuning of ophanging op bevestigd
was. De weergever drukte dus op de groef.
Bij de Edison-weergevers was dit niet
het geval en was die druk volkomen on
afhankelijk van het gewicht van de weer
gever en een daarop bevestigde losse
hoorn! De Edison-weergever werd door
de dwarsgeleiding voortgeschoven over
een gladde metalen rand, zodat de weer
gever geen druk op de cilinder uitoefende.
Onder de weergever bevond zich de ‘floa
ting weight', een tamelijk dik en zwaar
metalen plaatje, aan één kant scharnie-

rend, soms met een veer, aan de weer
gever bevestigd. Draaiend om een asje
was onder deze ‘floating weight’ een klein
balansje gemonteerd. Aan de ene arm
van dit balansje was de saffier bevestigd,
de andere arm ervan was door een hef
boompje, metalen draadje of een gevloch
ten koordje verbonden met het membraan.
Het geniale van deze constructie, en ook
de eenvoud en de doeltreffendheid van
deze uitvinding van Edison worden dui
delijk als men aan de hand van de illustra
ties de werking en het resultaat van dit
systeem bestudeert:
Door de ‘floating weight’ werd ongeacht
invloeden van buitenaf een volkomen
constante en perfect beheerste druk op
de groef uitgeoefend, terwijl tegelijkertijd
de trillingen van de naald onvervormd
en praktisch zonder verlies naar het
membraan werden overgebracht. Door
het draaipunt van het balansje dichter
bij de saffier te leggen kreeg Edison met
zijn systeem een geluidsversterkend ef
fect. Door de ongelijke armen van het
balansje werd immers een kleine bewe
ging van de saffier in een grotere uitslag
van het membraan omgezet. Bovendien
werd de druk van de ‘floating weight’ voor
een deel door de saffier gedragen waar
door het membraan ontspannen werd en
vrijer en heviger kon trillen.
Dit sublieme floating weight’-systeem,
dat in verschillende weergevers in zeer
uiteenlopende vormen en tot een gewicht
van 200 gram is toegepast, is het zoveel
ste bewijs van Edisons meesterschap en
was tot in de jaren twintig, ook voor
de weergave van elektrisch opgenomen
grammofoonplaten, een van de belang
rijkste bijdragen tot de superioriteit van
de Edison-machines. Doordat deze gran
dioze uitvinding veilig was beschermd
door octrooien konden Edisons concur
renten er geen gebruik van maken.
Hoe men met zuiver mechanische mid
delen geprobeerd heeft tot sterkere ge
luidsweergave te komen, is een boeiende
episode in de geschiedenis van de fono
graaf en grammofoon. Toen in het midden

1

Edison weergever model C voor 2-minuten was
rollen met ‘floating weight' en balansje

Edison weergever model H voor 4-minuten
Amberols; diameter bolvormige uiteinde van de
saffier 1/20 mm
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De onderdelen van een Edison snijkop en weer
gever; rechts onderaanzicht van 'floating

weight' en balansje

van de jaren twintig pick-ups, elektroni
sche versterkers en luidsprekers hun in
trede deden; werd die geluidsversterking
in kwantitatief opzicht eigenlijk een koud
kunstje en simpelweg een kwestie van
wat meer elektronenbuizen en elektrisch
vermogen, en wat meer en zwaardere luid
sprekers.
De prijs voor de gekste methode om tot
versterking van het geluid te komen,
gaat naar de ontwerpers van de Duitse
Klingsor-grammofoons. Voor de uitmon
ding van de hoorn was een raamwerk
aangebracht met een klankbord en een
V-vormige kam waarover resonantiesnaren waren gespannen. Bij sommige mu
ziekinstrumenten zoals de viola d amore
en de Indiase sitar hebben dergelijke

resonantiesnaren een belangrijke functie:
ze versterken het geluid en klinken door.
Bij de Klingsor-grammofoons was het
effect echter gering, want alleen de tonen,
waarop die snaren waren afgestemd,
werden enigszins versterkt. Toen die
Klingsor-machines in 1908 op de markt
kwamen, werden ze zelfs door de hande
laren belachelijk geworden, maar door
hun fraaie ‘Jugendstil'-vormgeving en
waarschijnlijk ook doordat ze het machine
achtige van de grammofoon camoufleer
den door iets van een echt muziekinstru
ment zoals de in Klingsor-advertenties
genoemde harp, werden ze in de loop
der jaren toch een commercieel sukses
en werden ze ook buiten Duitsland veel
verkocht.

Tegen het eind van de negentiende eeuw
werd in de laboratoria van Edison en
Columbia, die met elkaar in zo'n felle con
currentiestrijd waren gewikkeld, koorts
achtig gezocht naar een commercieel
bruikbare methode om door middel var
het gietvorm-procédé tot een massale
productie van wasrollen met muziek te
komen. Die onderzoekingen en experi
menten, waarbij tientallen experts betrok
ken waren en over en weer hevig werc
gespioneerd, behoren tot de moeilijkste
en langdurigste in de geschiedenis var
de negentiende-eeuwse technologie er
vergden bijna tien jaar van uiterste in
spanning en concentratie, en bovena
van veel, zeer veel geduld en doorzet
tingsvermogen. Tot de overwinning was

Die Neuheif des

Klingsor ~

Musikinsfrumenfes

unter Beseitigung des lastigen Trichters
liegt in der Rusnutzung von Stahlsaiten,
die über einen Resonanzboden, ahnhch
wie beim Clavier, gespannt und gestimmt
werden. Dievon derSchalldose kommende
Lufterschütterung wird an die Saiten geführt und erhalt dadurch nicht nur eme
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behaald moest men zich behelpen met
de niet erg bevredigende transcriptie
methode, waarbij wasrol voor wasrol van
een ‘master’ moest worden ‘overgeschre
ven'. Toch kwam men ondanks het om
slachtige van deze methode omstreeks
1900 tot jaarproducties per fabriek van
miljoenen wasrollen!
Zoals eerder in dit boek is vermeld, had
Edison in 1884 en 1889 octrooien verkre
gen op methoden om was-‘masters' ge
leidend te maken - door er in vacuum een
uiterst dunne laag goud op te brengen waarna er door elektrolyse een stevige
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laag koper op kon worden neergeslagen,
die na verwijdering van de was een giet
vorm opleverde. Bracht men daarin vloei
bare was en liet men die afkoelen en hard
worden, dan ontstond een perfecte copie
van de ‘master’. Het grote probleem was
echter die copie er heelhuids uit te krijgen!
De hele methode was er op gebaseerd dat
de was bij het afkoelen en stollen kromp
en die inkrimping moest de ruimte, de
speling, verschaffen om de wascylinder
uit de koperen gietvorm te verwijderen.
Soms lukte dat wel, meestal lukte dat
niet. Al in 1889 was dat vele malen gelukt
toen Edisons medewerkers Dr. SchulzBerge en C. Wurth hiermee de eerste
proeven namen en in juni 1891 waren
gegoten wasrollen met muziek gedemon
streerd voor leden van de National Phonograph Association bij hun bezoek aan de
Edison Phonographic Works. Op die ge
goten wasrollen konden de dochtermaat-
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schappijen van de North American Phonograph Company tegen een gegaran
deerde, tamelijk lage prijs bestellingen
plaatsen mits zij bereid waren het hier
voor nog benodigde onderzoek financieel
te steunen. Die bereidheid bleef uit en
mede daardoor duurde het nog tien jaar
voor het gietvorm-procédé commercieel
kon worden toegepast.
Wat dus het grootste probleem was: hoe
krijgen we de gegoten* wasrol heelhuids
uit de metalen gietvorm? Deze moeilijk
heid hing ten dele samen met de relatief
grote diepte van de ‘hill-and-dale’-groef
en met de rechthoekige vorm ervan, ver
oorzaakt door de rechthoekige snijbeitel.
Uit de uiterst hoeken liet de was zich
moeilijk verwijderen. Om dit bezwaar te
ondervangen, ging Edison over tot een
snijbeitel, waarvan de onderkant de vorm
van een halve bol had, en tot een saffier
voor de weergave met een bolvormig uit-

Hjpliceer-apparaat met elektrische motor

Koperen gietvorm anno 1889
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einde als van een deurknop. Dat was een
stap in ce goede richting en van toen af
aan ging het er voornamelijk om was
soorten en mengsels daarvan te vinden,
die voldoende inkrompen om verwijde
ring van de wasrol uit de gietvorm moge
lijk te maken zonder dat daarbij de rag172

fijne groeven beschadigd werden, terwijl
die was voldoende glad en hard moest
zijn om een goede geluidskwaliteit en
een zo gering mogelijke ruis en slijtage
op te leveren. Teams van scheikundigen
hebben daar jarenlang op gezwoegd.
Eind 1901 werd de overwinning behaald

en konden zowel Edison als Columbia
triomfantelijk hun ‘gold moulded’-wasrollen aankondigen, nu eens geen product
‘met goud bekroond', maar ‘in goud ge
goten’. Er het zo kostbare metaal goud
bij te noemen, wat pas na enige tijd
gebeurde, klonk als een propagandastunt,
maar dat was het niet. Niet vanwege de
reclame, maar zuiver om technische re
denen waren deze nieuwe rollen, naar
waarheid, in goud gegoten! Dat de hoe
veelheid goud, waarin zo’n wasrol gego
ten was uiterst gering was, daar dacht
waarschijnlijk niemand aan. Dat ‘gold
moulded’ deed het best in de reclame en
was dus nog waar ook!
Gelukkig hadden de ‘gold moulded’-wasrollen nog andere kwaliteiten. De omwentelingsnelheid ervan was niet 120 omwen
telingen per minuut zoals bij de vroegere
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rollen, maar 160, hetgeen een veel betere
geluidskwaliteit opleverde. Bij de trans
criptiemethode had men geen harde was
kunnen gebruiken en was door toene
mende slijtage van de ‘masters’ de kwali
teit van de duplicaten niet gelijkmatig.
De gegoten rollen waren wel van harde
was. hetgeen een harder geluid en min
der slijtage opleverde en de kwaliteit
van alle gegoten rollen van eenzelfde
muziekopname was vriiwel gelijk en dus
constant. De geluidskwaliteit ervan was
bijna gelijk aan die van de ‘master’-opname en wat ook een voordeel was: dat
men eenzelfde nummer niet tientallen of
honderden malen hoefde te spelen of
lezingen. Dat kwam ongetwijfeld de kwa
liteit van het musiceren en zingen ten
goede!
Hoe werden die ‘gold moulded’-wasrollen

New Twentieth Century BC Records, (half-foot long), 50 ets. each.

verkregen? De ‘blanks’, die als ‘masters’
werden gebruikt, werden gegoten uit
witte was en afgeschaafd tot ze glad als
glas waren en er uit zagen als gepolijst
ivoor. De tijd dat men voor de opnamen
gewone standaard-fonografen gebruikte,
was voorbij. Voor dit doel beschikte men
nu over zeer verfijnd geconstrueerde
machines, die nauwkeurig konden worden
ingesteld, waarop een hele reeks snijkoppen met zeer uiteenlopende membra
nen en hoorns pasten en die niet door een
elektromotor werden aangedreven, maar
door een omlaag-zakkend gewicht!
Alle opname-machines, zowel voor rollen
als voor grammofoonplaten, werden tien
tallen jaren lang, bij sommige maatschap
pijen zelfs tot in de jaren vijftig, aange
dreven door een omlaagzakkend gewicht.
Hoe schijnbaar primitief ook, was dit
verreweg de beste, betrouwbaarste en
vooral meest geluidloze wijze van aan
drijving, die bovendien een perfect con
stante snelheid garandeerde!
Voor de opname begon, werden met zorg
de hoorn en de snijkop uitgezocht die het
geschiktst waren voor de gebruikte mu
ziekinstrumenten en voor het type zanger
of zangeres, en vlak voor de opname werd
de apparatuur, waarmee de wasspaan
werd weggeblazen, in werking gesteld.
Die spaan werd niet weggegooid, maar
opnieuw gesmolten.
Na de opname werd de ‘master’ aan een
hele serie tests en controles onderwor
pen. Met een zeer goede fonograaf werd
de ‘master’ verscheidene malen afge
speeld, waarbij de getrainde oren van een
specialist via oorslangen op de kleinste
ongerechtigheden letten. Een andere ex
pert controleerde met een sterk vergro
tende microscoop alle details van de
groef en van het was-oppervlak. Bij die
strenge controle werden heel wat ‘mas
ters’ afgekeurd, zodat ze gesmolten wer
den en de opname moest worden over
gemaakt.
Was een ‘master’ definitief goedgekeurd,
dan moest hij met een goudlaagje gelei
dend worden gemaakt. Dat gebeurde op
voor die tijd ongelooflijk ingenieuze wijze.
De ‘master’-wasrol a werd vastgeklemd
over een ronde schijf b, waarvan het mid
delpunt rustte op staaf c met een puntig
uiteinde. Schijf b was bevestigd aan de
ijzeren staaf d. Daaroverheen was een
zware glazen klok e geplaatst en rond die

klok draaide magneet I aan een arm,
verbonden met een as, eindigend in een
wiel dat via een aandrijfriem door een
elektromotor werd rondgedraaid. Door
dat magneet I de ijzeren staaf d aantrok,
draaide ook deze staaf en daarmee de
‘master’-wasrol. Deze draaibeweging was
nodig om een over de hele wasrol gelijk
matige goudlaag te verkrijgen.
De glazen klok rustte op de glazen plaat f,
die doorboord werd door leiding g, ver
bonden met een vacuumpomp, en door
twee glazen staafjes i, waardoor de geleidingsdraden h liepen, die aan de boven
kant een haakje vormden, waaraan de
blaadjes bladgoud k hingen. De glazen
klok werd eerst door de vacuumpomp
luchtledig gezogen, daarna zorgde een
Ruhmkorff-inductor, een soort hoogspanningstransformator, voor een dermate ho
ge elektrische spanning, dat tussen de
blaadjes bladgoud een elektrische lichtboog ontstond. Daarbij kwam een damp
van gouddeeltjes vrij, die zich op de rond
draaiende wasrol afzetten. Na korte tijd
begon dan de ‘master’ te glanzen alsof
hij helemaal van goud was! Zo'n gouden
master, maar dan wel van massief goud,
ontving Edison in 1906 van zijn mede-
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werkers als huldebetoon voor zijn pionierswerk op dit gebied.
De met een uiterst dun goudlaagje be
dekte master’ werd vervolgens in een
elektrolytisch bad gebracht en gedurende
vier etmalen werd er bij verschillende
stroomsterkten uiteindelijk een 11/2 mm
dikke laag koper op afgezet. De nu met
een koperlaag omgeven wasrol werd
voorzichtig in een zwaar bronzen omhul
sel geschoven en daarin vastgeklemd.
Zo was het geheel veilig hanteerbaar.
De was werd verwijderd door het zaakje
iets af te koelen, waardoor de waslaag
inkromp en losliet. In stukken werd de
was er uitgehaald De gouden binnenkant
van wat nu de gietvorm was geworden,
werd zorgvuldig met benzine gereinigd.
Daarmee was de gietvorm voor gebruik
gereed.
Door verwarming met gasvlammen werd
de zeer donkere bruine was in lange, in
vierkante ruimten onderverdeelde bakKen van zeer kostbaar materiaal dat niet
door de zuren van het wasmengsel werd
aangetast, in vloeibare vorm gehouden.
Boven die bakken met vloeibare was.
bevonden zich mechaniscne voorzienin
gen om vlot en gemakkelijk de gietvorm
in de was te laten zakken en weer omhoog
te brengen. De gietvorm werd van een
kapje voorzien en in een kan met een
doorboorde bodem geplaatst. Men liel
de kan met de gietvorm in de vloeibare
was zakken, door de doorboorde bodem
liep dan de was in de gietvorm. Tegen de
binnenkant van de relatief koele gietvorm

stolde de was en als men na een paar
minuten de kan met de gietvorm omhoog
bracht, liep de meeste was er uit en bleef
in de gietvorm een holle cylinder van was
over.
Met een speciale klem bracht men vervol
gens de gietvorm met de wascyhnder er
in over naar een soort draaibank, voor
zien van vele verschillend gevormde scha
ven, die als de gietvorm er overheen was
geplaatst, naar buiten klapten en de
binnenkant van de wascylinder zeer nauw
keurig en precies centrisch afschaafden
tot de vereiste, enigszins conische vorm
en daarbij de versterkingsringen deden
ontstaan, waarmee de wasrol om de spil
van de fonograaf zou klemmen Dat af-

‘Bij de Missie: de fonograaf brengt de wilder in opwinding door hun
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schaven gebeurde met razende snelheid
De gietvorm werd daarna voldoende afge*
koeld om er de wasrol heelhuids uit te
kunnen verwijderen. Die wasrol werd dan
op een holle spil in een gietijzeren om
hulsel geplaatst om hem tegen beschadi
gingen en vormverandering door de ster
ke afkoeling te beschermen. Na enige tijd
werd de wasrol op de spil van een andere
draaibank geschoven en werden de ran
den in de juiste vorm afgeschaafd en glad
gemaakt. Daarmee was de wasrol klaar
voor gebruik en kon hij, na zorgvuldige
inspectie op eventuele barstjes, de gaaf
heid van de groef en de juiste vorm van
de binnen- en buitenkant in katoen en m
een cylindrische kartonnen doos worden
verpakt, gereed voor verzending. Dat kon,
maar dat gebeurde met met de ‘gold
moulded' wasrol, wiens ontstaan wij zo
nauwkeurig hebben gevolgd. Hem was
maar een korte levensduur beschoren,
weldra zou hij in stukken worden gebro
ken en in de grote smeltpot worden ge
worpen ...
Vanwaar dit droevig lot? Mogelijk wat
droevig, maar toch wel zeer eervol, want
hij was van begin af aan voorbestemd om
‘submaster’ te worden. En wat gebeurde
er met hem? Hij werd in een glazen klok
gebracht, balancerend op de punt van een
staaf; terwijl alle lucht om hem heen werd
weggepompt, begon hij door de aantrek
kingskracht van een rondcirkelende mag
neet op een met hem verbonden ijzeren
staaf rond te tollen; zodra de hoogspan
ning werd ingeschakeld schitterde een
elektrische lichtboog tussen de twee gou
den elektroden en dwarrelde een regen
van miniscule gouddeeltjes op hem neer
zodat hij een glanzende gouden mantel

een Blije Boodschap te brengen'
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kreeg* p^daqen^o uiterst dun, maar dat
wend elektrolytisch" bad' "ach,en !*ng in.
een e
.
°ad aangevuld met
een Sl%inerliik van°d koPer en nadat zijn
broze •
was weggebroken en
in je sme,tP
®[echt gekomen was, werd
f]ij na ee
g ng met benzine zelf zo’n
gietvorm met een gouden ziel, voorbe
stemd °m veie gold moulded’-wasrollen
ter wereld te brengen, die duizenden
gezinnen muziek en vreugde zouden
schenken...
Waarom twee maal diezelfde ingewikkel
de gang van zak©n en een tweede giet
vorm van eenzelfde opname? Was één
niet genoeg? Zelfs twee waren niet vol
doende. Toch konden uit één gietvorm,
mede dankzij de goudlaag, die hem tegen
de inwerking van de zuren in de was
beschermde, zonder merkbare slijtage
vele tienduizenden wasrollen worden ge
goten. Waarom werden dan van eenzelfde
opname wel een dozijn of meer gietvor-

L
men, die men ‘submasters’ noemde, ver
vaardigd?
Omdat men per dag uit één gietvorm niet
meer dan 120-150 wasrollen kon verkrij
gen en het daarmee niet redde. Van een

tophit werden dagelijks vele honderden
verkocht en om dat te kunnen bijbenen,
moest men met verscheidene gietvormen
van eenzelfde opname werken. En zelfs
als men het met die ene ‘master’-gietvorm had afgekund, zou men die niet voor
productie van wasrollen voor de handel
hebben gebruikt, want als die werd be
schadigd moest men de opname over
maken.
Door dat systeem van ‘masters’ en ’*submasters’ en de inkrimping van de gegoten
wasrollen na afkoeling daarvan deed zich
een merkwaardig technisch probleem
voor. De gegoten wasrollen voor de han
del waren gestandaardiseerd op 100 groe
ven per inch, dus 4 groeven per millime
ter, en 160 omwentelingen per minuut.
Om tot dat eindresultaat te komen, moest
men de oorspronkelijke 'master’-opname
maken met een wat kleinere omwentelingssnelheid en met 96 groeven per inch.
Dat leverde door middel van het gietvormprocédé een wasrol met 96 groeven per
inch op en als daarvan weer een gietvorm,
dus een ‘submaster’ werd gemaakt, ver
kreeg men, wederom door de inkrimping,
het vereiste aantal van 100 groeven per
inch.
Het gietvorm-procédé was niet bij alle
fabrikanten hetzelfde. Werd, zoals in het
voorgaande is beschreven, bij Edison de
gietvorm in een kan met doorboorde bo-
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dem in een bak met vloeibare was neer
gelaten, bij de Engelse Edison Bell Company werd de warme, vloeibare was in
de gietvorm gebracht door een snel rond
draaiende buis met gaatjes, waaruit mede
door de middelpuntvliedende kracht de
was in fijne straaltjes tegen de gouden
binnenkant van de gietvorm spoot. Co
lombia paste rond de gietvorm een holle
metalen mantel toe, waardoor onder druk
stoom werd geleid, gevolgd door koel
water waardoor de was een harder op
pervlak kreeg. Zo werden jaarlijks tien
tallen miljoenen wasrollen gegoten!
Edison, Columbia en Edison Bell waren
overigens niet de eersten toen zij eind
1901 gegoten rollen op de markt brach
ten; die primeur had Thomas B. Lambert
eind 1899 met zijn rosé celluloidrollen.
Al in 1888 had Edison bij het Amerikaanse
octrooibureau een beschrijving gedepo
neerd van een methode om tot een pro
cédé voor het gieten van celluloidrollen te
komen. Daarmee hadden Edison en zijn
medewerkers in de jaren negentig schier
eindeloos geëxperimenteerd, want het
celluloid weigerde hardnekkig zich aan
hen te onderwerpen. Tegenover het voor
deel dat het, in tegenstelling tot was,
thermoplastisch was en bij verwarming
geleidelijk aan zachter en bij afkoeling
harder werd, had celluloid het nadeel dat
het elastisch was en dat het door zijn
veerkrachtigheid de neiging had van vorm
te veranderen, waardoor de groeven on
dieper konden worden en bij de weergave
een sterke ruis kon optreden. Pas in 1898
waren die moeilijkheden overwonnen en
kon Edison octrooi aanvragen op zijn gietvormprocédé voor celluloidrollen, maar
dat octrooi werd hem niet verleend.
Een half jaar later vroeg Thomas B. Lam
bert uit Chicago octrooi aan op een me
thode om celluloidrollen te gieten uit
koperen gietvormen, die elektrolytisch
waren verkregen door wasrolopnamen
met grafietpoeder geleidend te maken,
en dat octrooi werd tot grote verontwaar
diging van Edison en zijn medewerkers
wel verleend. Daardoor ging voor de zo
veelste maal een fundamenteel octrooi
178

‘Lieveling, wil je je aanzoek nog eens herhalen?'

aan Edisons neus voorbij en werd het hem
door de wet onmogelijk gemaakt het door
hemzelf ten koste van zoveel tijd, geld en
inspanning ontwikkelde gietvormprocédé
celluloidrollen voor de handel te produ
ceren, terwijl hij als eerste op dit idee was
gekomen, bijna al het pionierswerk op dit
gebied had gedaan en dankzij z’n gold
sputtering'-procédé de beste kwaliteit
daarvan op de markt had kunnen bren
gen.
Door die onrechtvaardige en zo inconse
quente beslissing van het Amerikaanse
octrooibureau werd hem zelfs voor vele
jaren de gelegenheid ontnomen thermo
plastische materialen te gebruiken, waar
door hij op de zo breekbare, sneller slij
tende was bleef aangewezen. Zijn eigen
uitvinding, die een van de belangrijkste
en meest waardevolle in de geschiedenis
van de fonografie was, werd hem door dit
alles feitelijk ontstolen.
Het was de Lambert Record Company,
die hiervan profiteerde en eind 1899 de
rosé celluloidrollen in de handel kon
brengen, die boven wasrollen het voor
deel hadden dat ze onbreekbaar waren.
De kwaliteit ervan bleef echter aanzienlijk
minder dan van de gegoten wasrollen,
waarmee Edison twee jaar later op de

markt kwam. Die Lambert Record Company werd in 1906 omgezet in de In
destructible Record Company, waarvan
de verkoop in 1907 door Columbia werd
overgenomen. De 15 cm lange ‘indestruc
tible, everlasting’ celluloidrollen daarvan
met hun speelduur van 3 minuten, die ook
door de Engelse Edison-Bell Company
werden geproduceerd, waren wel een
hinderlijke concurrent voor de Edisonwasrollen en als Edison het gebruik van
thermoplastische materialen niet ontzegd
was, zou hij waarschijnlijk eerder zijn
gekomen tot wat in 1912 de topprestatie
op ’t gebied van fonograafrollen zou wor
den: Edisons 'Blue Amberol’.
Edison was de eerste die op het idee
was gekomen fijn grafietpoeder voor het

Columbia

Indestructible
Cylinder

Records

*

Foto van wasrol met 'hill-and-dale'-opname

'Hill-and-dale'-groeven sterk vergroot

geleidend maken van wasopnamen te
gebruiken, maar hij had het met toegepast
omdat zo'n extreem dun goudlaagje tot
een betere geluidskwaliteit leidde. Pas in
1921 kwam zulk fijn en zuiver grafietpoeder beschikbaar dat Edison het goed
genoeg vond om het ‘gold sputtering procédé te vervangen. Anderen brachten
zijn grafietpoeder-procédé dus veel eer
der in de praktijk: Lambert in 1899, Eldridge Johnson kort daarop en daardooi
sinds 1901 ook de Gramophone Company

was de opname verknoeid. Om dit te
voorkomen moesten zangers en bijvoor
beeld trompettisten zich bij zeer luide
passages inhouden of van de opnamehoorn verwijderen, wat onaangenaam was
en de muziek vervlakte. Ook bij het af
spelen van platen leidde een te dun scheidingswandje van schellak tussen twee
groeven licht tot ernstige beschadigingen.
Deze gevaren waren bij op en neer gaan
de groeven volledig afwezig, want de
groefdiepte bedroeg maximaal nog geen
honderdste van de dikte van de plaat
en of die groefdiepte door een zeer luide
passage een fractie van een millimeter
groter werd, dat maakte niets uit.
Het tweede voordeel was dat het aftasten
van de ‘hill-and-dale’-groef kon geschie
den door een saffier of een vrijwel onverslijtbare diamant, waarvan de vorm door
polijsten nauwkeurig was aangepast aan
de vorm van de groef, hetgeen uiterst
weinig slijtage opleverde, terwijl bij een
laterale groef vrijwel alleen stalen naal
den konden worden gebruikt, die na elke

In het eerste decennium van de twintigste
eeuw, toen het iedereen duidelijk werd
dat de grammofoonplaat de grote over
winnaar was en de rollen gedoemd waren
te verdwijnen, weigerde Edison hardnek
kig zelfs maar te overwegen de nieuwe
geluidsdrager in zijn productie op te
nemen, overtuigd als hij was van de su
perioriteit van de cylinder door de con
stante groefsnelheid daarvan. Dat was
ook zo, maar grammofoonplaten waren
nu eenmaal luider, praktischer en daar
door beter verkoopbaar. Bovendien was
de productie ervan veel eenvoudiger.
Verontrustend door de snelheid waarmee
de grammofoon bezig was de fonograaf
van de markt te verdringen begonnen
medewerkers van Edison buiten diens
medeweten omstreeks 1910 in het diepste
geheim met de opname- en weergaveI techniek van de grammofoon te experi
menteren. Maar Edison kwam er achter
en men vreesde het ergste. Tegen ieders
verwachting in reageerde Edison echter
enthousiast en nam hij meteen energiek
de leiding van het onderzoek in handen.
Daarbij viel de keus niet op het meest
gebruikelijke laterale geluidsspoor, maar
op Edisons van oudsher beproefde ‘hill: and-dale’-systeem.
Zo'n vertikaal in was gesneden geluids
spoor, waarbij de naald en de groef dus
op en neer gingen, gaf een betere aan
passing aan het acoustisch opnamesys
teem dan een horizontaal slingerende
groef, kon een betere geluidskwaliteit
opleveren en bood nog twee belangrijke
andere voordelen. Bij laterale grammofoonopnamen bestond steeds het gevaar
5 dat bil harde passages de buitenste boch
ten der slingeringen van naast elkaar
liggende groeven elkaar raakten en dan

Laterale groeven (transversaalschrift)

plaat verwisseld moesten worden, zich in
de eerste groeven in de vorm van de
groef moesten inslijpen, onderweg al ge
vaarlijk hun puntvorm verloren en veel
meer slijtage dan een saffier of diamant
veroorzaakten, vooral in de meer naar
binnen gelegen groeven, waar door de
lagere groefsnelheid de trillingen toch al
zo dicht opeengepakt zaten!
Het ‘hill-and-dale'-systeem is volgens
sommige hedendaagse deskundigen voor
grammofoonplaten altijd superieur geble
ven aan het laterale systeem en ver
scheidene platenfabrikanten zoals de En
gelse Neophone Company, die in 1906
kartonnen, met celluloid bedekte platen
in de handel bracht, Pathé en Edison
hebben er een dankbaar gebruik van
gemaakt. Pathé heeft tot het midden van
de jaren twintig en Edison tot 1929 ‘hilland-dale’-platen in de handel gebracht.
Tot de komst van de stereoplaat in 1956
werden sindsdien alle platen lateraal ge
sneden omdat dit systeem het meest was
ingeburgerd voor platen èn weergevers

Hieronder geven wij eene afbeelding van twee uiteinden van weergevers.
De eerste is voorzien van een bolvormigen saffier de andere
van een punligen naald. Wanneer deze twee uiteinden tegen een hard
voorwerp wrijven, welke van de twee zal dan hel eerst slijten ? Deze
vraag stellen, is levens haar beantwoorden. De leverancier dringt er
trouwens speciaal op aan, om na elk nummer den naald té vernieuwen.
Waarom? Omdat de naald, onmiddellijk nadat hij in aanraking met de
plaat komt, afslijt.
Daar het nu bewezen is, dat de naald afslijt en men hem na
ieder nummer moet vernieuwen, waarom hem dan ook niet op de helft
van het nummer te vernieuwen ? De naald slijt voortdurend af en
F‘* z.
bijgevolg trapsgewijze, zoodat dus de maximum-weergave in het begin en de minimum-weergave op het
eind verkregen wordt. Tusschen deze twee grenzen ondergaat hij de verwisselingen, die men gemakkelijk

Ai

berekenen kan.
Als men zich dus een plaat van 312 omwentelingen voorstelt, zal de weergave geleidelijk ver
minderen, naarmate de naald afslijt. Hier vloeit dus uit voort, dat eene plaat, zelfs wanneer deze zeer
goed is. als zij met een naald bespeeld wordt, aan verschil van zuiverheid onderhevig is. overeen
komende met de lengte van het muziek- of zangnummer.
De Saffier daarentegen is onverslijtbaar. Zijn uiteinde is niet scherp, maar bolvormig. Hij wordt
niet stomp en slijt bijgevolg de platen niet af. In één woord, de weergave die hij voortbrengt is even
zuiver aan het begin als aan het einde der plaat, en het onverdragelijke bijgeluid is hier absoluut buitengesloten.
De weergever Pathé met onverslijtbaren Saffier behoudt de zuiverheid en volheid van stem,
de sterkte, het vermogen en het tempo van het orkest.
Wij herhalen als besluit, dat wij een beroep op den Vooruitgang doen, opdat men ons niet
alleen op papier beoordeele, en wij dringen er op aan bij het publiek, dat de nieuwe Pathéfoon nog
niet kent, ons de gunst toe te staan hem deze te doen kennen.
N. D. L. D.
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en die uiterste geluidskwaliteit commer
cieel niet interessant genoeg was. Jam
mer, want als men tijdig in de grammofoonindustrie hill-and-dale' én constante
groefsnelheid, zoals Tainter al in 1886
had verwezenlijkt, tot standaardsysteem
had gemaakt, dan zouden volgens som
mige deskundigen grammofoonplaten tot
op de huidige dag beter zijn geweest*
De grote verdienste van Edison is dat
voor hem dat ‘commercieel niet interes
sant genoeg’ geen doorslaggevende fac
tor was en dat hij er zoveel voor over had niet alles, want tot een constante groefsnelheid voor platen is hij helaas niet
gekomen - om te proberen de uiterste
geluidskwaliteit te halen: veel werk, veel
kopzorg en het voor die tijd enorme be
drag van twee a drie miljoen dollar voor
research en ontwikkelingskosten!
Ondanks de voorbereidingen voor een
platenmachine deed Edison nog twee
pogingen om met nieuwe typen rollen
het publiek van de superioriteit daarvan
te overtuigen, in de hoop daardoor een
deel van de verloren gegane markt te
heroveren. Het uitgebreide repertoire van
Edisons ‘Gold-Moulded’-wasrollen be
stond bijna geheel uit populaire nummers.
In 1906 had hij tevergeefs geprobeerd een
muzikaal meer ontwikkeld publiek te vin
den voor opnamen van beroemde opera
zangers, maar daarbij was de korte speel
duur van slechts twee minuten een grote
handicap omdat er toen al grammofoon
platen van meer dan vier minuten waren.
Om daarmee te kunnen concurreren moest
Edison de speelduur van zijn wasrollen
minstens verdubbelen zonder de afme
tingen ervan groter te maken anders
pasten ze niet op de bestaande fono
grafen. Dit dwong hem tot een nood
sprong, die niet erg gelukkig uitviel.
Reeds in 1899 had Edison met succes
wasrollen opgenomen met in plaats van

de gebruikelijke 100 groeven per inch
niet minder dan 400. dus 16 groeven per
millimeter, aanzienlijk fijne groeven dan
die van onze moderne langspeelplaten,
een voor die tijd bijna ongelooflijke pres
tatie’ Tot die fijnheid kon Edison met het
gietvorm-procédé niet gaan, maar wel
lanceerde hij in 1908 wasrollen met ver
dubbelde speelduur, 4 minuten de ‘Amberol Record’ met 200 groeven per inch,
gegoten van een wasmengsel, dat har
der, maar daardoor nogal bros was. Door
de fijnere groef en de dunnere saffier
was de plaatselijke naalddruk natuurlijk
veel groter en om die te kunnen doorstaan
was die hardere was nodig. Maar door
de brosheid ervan en die fijne groeven
waren de Amberols nogal kwetsbaar.

Door Edisons propaganda-afdeling werd
veel tamtam gemaakt over de geheime
samenstelling van dat wasmengsel. Er
werd zelfs beweerd dat alleen Edison
hiervan volledig op de hoogte was en dat
in een bepaald stadium van de bereiding
ervan Edison in hoogst eigen persoon
uit zijn privélaboratorium kwam om in hel
vat met gesmolten was uit een papieren
zakje, dat hij bij zich had, het geheime
middel te strooien. ‘Elke poging om door
scheikundige analyse achter de samen
stelling van deze geheimzinnigeen kracht
dadige chemicalie te komen,' zo adver
teerde men, ‘is op een jammerlijke mis
lukking uitgelopen.’
Door hun twee maal zo fijne groeven
konden de Amberols niet zonder meer
op de bestaande fonografen worden af
gespeeld. Daarvoor was een speciale
$0 weergever met een dunnere saffier nodig,
alsmede een tandwielmechanisme dat de
snelheid, waarmee de weergever zijwaarts
bewoog, halveerde. De honderdduizen
den bezitters van fonografen konden zich
die beide accessoires tegen een zeer
lage prijs aanschaffen en daarvan werd
een druk gebruik gemaakt.
Opnieuw dong Edison naar de gunst van
het meer cultureel ingestelde publiek
ditmaal met de ‘Grand Opera Amberols
met o.m. de beroemde Oostenrijkse tenor
Leo Slezak - prijs afhankelijk van de artist
$ 1-$ 2, maar ook die werden commercieel
gezien een mislukking. Bovendien bracht
de grote concurrent Columbia de 15 cm
lange ‘Indestructible’-rollen van het on
breekbare celluloid, gebaseerd op de
octrooien van Lambert op de markt die
een speelduur van 3 minuten hadden en
slechts 35 en 50 dollarcents kostten. Het
succes dat Edison van zijn Amberols had
verwacht, bleef uit, terwijl de greep van
de grammofoonplaat op de markt nog
maar steeds groter en groter werd. Van
daar het ingrijpen van Edisons mede
werkers en de voorbereidingen voor d«
Edison-platenmachine.
Toch gaf Edison zich niet gewonnen; hi_
moest en zou de wereld overtuigen var~
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Mr. Edison has produced in the
Amberol Record a Phonograph
Record that plays twice as long
as the regular Edison Record.
While you have been complimcnting his Phonograph by insisting that
there was not enough entertainment
on each Record, Mr. Edison has taken
your compliment as a fault in his
favoriteinvention. After months of experimenting he has produced a Record
that will play over twice as long as the
Records you are now enjoying.

Why Amberol Records
play longer
Examine an Edison Record and
you will see that it is made up of a
series of fine lines or threads cut into
the wax composition—100 threads' to
the inch.
It would have been easy to lengthen
the time of playing by lengthening
the Records, but that would mean a
larger and more expensive Phonograph to play them, and it was Mr.
Edison’s idea to make a longcr-playing Record that present Phonograph
owners could enjoy and also keep the

prices of his Instruments down to a
point where every home could aflford
one.
To keep the Record the same size
as those you have and doublé the
number of threads required a new
kind of composition of sufficiënt hardness to resist wear between tbc threads
and of sufficiënt softness to preserve
the sweet, distinct tones for which
Edison Records have always been
famous.
The new composition is a success.
Amberol Records have been tested
continuously for months and their
durability is even greater than the
present 100-threads-to-the-inch
Records.

Their tone quality is richer
and clearer
At the same time, their tone quality
is even richer, clearer and more deli
cate in interpretation than that of any
other Edison Record, which means
they are superior to all other Records.

de superioriteit van de cylinder. En dat
deed hij in 1912 met zijn waarlijk sensa
tionele Blue Amberol Records’, cylinders
van een prachtig, diep-blauw plastic rond
een laagje gips De geluidskwaliteit daar
van was destijds een openbaring en af
gespeeld met de daarvoor speciaal ont
wikkelde weergever met diamantnaald
overtroffen ze verre alle grammofoon
platen en andere cylinders!
Ze konden ‘3000 maal zonder slijtage’
worden afgespeeld en dat kan best waar
zijn, want bij de paar honderd Blue Am
berols in mijn collectie, die in de loop

AS A HOME ENTERTAINER
The Autophone is the IDEAL HOME
ENTERTAINER. The music can be enjoyed in comfort and ease, the. instrument
aatomatically giving one selection after
another. When the conversation lags, it
fills in the gaps. There is no interraptwn to
stop or start the machine. It takes care of
itself.-Conversation need not be restrained.
The variety of entertainment is almost inexhaustihle. It includes a natural and faithfulreproduction of every musical instrument,
of the human voice, grand opera, classical
studies by old masters, musical comedies,
sentimental and popular songs, vaudeville,
minstrels, the best orchestras, instrumental
solos and an endless variety of other
selections.
It is ALWAYS READY FOR AN
IMPROMPTU DANCING PARTY; itadds
to the pleasure of a meal; is an important
help in entertaining; and, by use of educational records, becomes an ally of the school
teacher.

RECORDS
The makiug of records has just been
revolutionized. The new Blue Amberol re
cords made by Thomas A. Edison, Ine. as

You Never Have to Change Needles When
You Own a New Edison!

MAOMIFICD MC Tl OM O? "«TWOOMCtR WITX
DIAMOND FOINT IN CIRC&.C

The Edison Genuine Diamond Reproducer
* | ’HIS is the genuine Diamond Point Reproducer used only in the Edison Instruments.
1 11 is one of the reasons why Edison music is superior to that of any other instrument
made. Being a highly polished rounded point, it has no cutting qualities and rides
lightly and smoothly on the surface of the Record. There is no weight on the Record
other than what Mr. Edison puts there intentionally, just enough to have the Diamond
ride firmly in the Record groove. Always remember this! When you owr. an Edison
you have NO NEEDLES TO CHANGE: you are forever freed from the nuisance and
bother of constantly changing needles. This advantage can be readily understood and
appreciated.

Important
For Owners of Earlier Types of Edison Cylinder Instruments
’ I X) enable owners of earlier makes of Edison Cylinder Instruments to enjoy Mr.
1 Edison’s Blue Amberol Records, we have devised an Attachment to put on these
Instruments. It is very simple in construction, and when attached to an Instrument
will play both the Two Minute Record and the present Blue Amberol Record. A simple
shift of a lever does this. More than a quarter of amillion of these Attachments are now
in use and are giving entire satisfaction. These Attachments havo been designed to
fit on Standard. Home and Triumph Instruments only. The cost is very slight and the
AttaLunent will bring your Instrument right up to date.

van meer dan een halve eeuw ontelbare
malen zijn afgedraaid, is van slijtage
nauwelijks iets te bespeuren! Als men die
Blue Amberols heden ten dage afspeelt
met een stereo-pick-up-element, voor
zien van een passende diamantnaald, en
daarnaar via een moderne hiffi-installatie
luistert, staat men versteld van de kwali
teit waarmee Edison zo’n zestig jaar gele
den met zuiver mechanisch-acoustische
middelen muziek heeft vastgelegd.
Zo langzamerhand waren er meer dan
een miljoen fonografen in gebruik en
hoewel in veel mindere mate dan de

grammofoonplaat werden er in de jaren
die volgden tientallen miljoenen van deze
Blue Amberols verkocht, ook nadat alle
andere maatschappijen de productie van
cylinders al lang hadden gestaakt. Vooral
om zijn oude, trouwe klanten, die zworen
bij de fonograaf en niets van de grammo
foon wilden weten, van muziek te kunnen
voorzien is Edison tot 1929 met de pro
ductie van die Blue Amberols doorgegaan.
Een grote stimulans waren trouwens Edisons Amberola-fonografen in eikenhouten
kasten met ingebouwde hoorn. Bij som-

well as the new U-S records, are a revelation. There is simply no comparison bet
ween them and old style records, and they
are superior to all other kinds. They also
have the important advantage that they do
not wear oat and do nol óreak. Thgy will
last a lifetime- The moderate price of 50
cents for Standard Selections and 75 cents
for the finest Grand Opera records (superior
in quality when played on the Autophone
to $6.00 and $7-00 disc records) bringthem
within convenient reach of all and make it
eaSjTto carry a large assortment.

AS A PIECE OF FURNITURE

The Autophone is a desirable acquisition, simply as a piece of attractive furniture. The case is beautifully selected and
faultlessly finished Mahogany, both inside
and ontside; the outside hardware is genuine gold-plated; the inside mechanism
beautifully nickel-plated. Everything is
of the highest class.
Price $200.
Model No. 200
MANUFACTURBD

BY

AMERICAN PHONOGRAPH CO.
102 WEST lOlai STREET

Telepbooa 8003 Rlverdd*

New York City
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Making Records at Home

One of the Many
Pleasures of the
Edison Phonograph
1MPR0VED HOME
RECORDING OUTFIT

ï

The possibility of home recording and reproducing
has always been a distinctive feature of the Edison
Phonograph.
Many owners of phonographs have derived much
pleasure, and have had considerable success in securing
faithful records of their friends or members of the
family, in talking, singing. or instrumental selections.
In some cases time has made these records of priceless value, being the perfect reproduction in the living
present of voices from the past now still for ever.
The range of the Edison Home Recording Phono
graph is practically unlimited. Any sound that is audible
to the human ear can be caught and recorded by the
Edison Phonograph, and preserved for all time.
Up to the present, however, this characteristic feature
of home recording has been somewhat similar to thai
of home photography prior to the introduction of the
kodak and the modem hand camera, in that a certain
amount of mechanical knowledge and special training
was necessary in order to secure the best results. It
was also found necessary to use a rather soft composition
for the recording blanks, this malerial not being nearly
so hard as the regular music records sold with the
machine, and would render heme-made records shortlivcd unless they were carefully preserved and used only
occasionally.
The Edison improved home recording outfit has
overcome the difficulties referred to, and every ownei
of an Edison Phonograph, whether it be the small
inexpensive “ Gem ” machine, or the larger and more
claborate types, can by the means of this improved

Making a Duet Record
THE RECORDER
Figure 1 shows a picture of the latest Edison Re
corder, which is capable of producing very excellent
rcsults. The recorder is subslituted for the reproducer
in the phonograph when a record is to be made, and
when the record is to l>e reprodueed, ihe reproducer
is again replaccd. Care should l>c taken nol io allow
a blank aller a record has
the ivuudcr to nm

outfit make records at home in endless vanety, and
so greatly increase the usefulness and enjoyment to
be derived from an Edison Phonograph.
Therc is another feature in connection with the
Edison improved home recorder which appeals especially
to teachers of ntusic and professional musicians in
genera) ; that is, the ability to record vocal or piano
records made by students at various periods during
their course of instruction, which will show, as no other
inethod possibly can, the actual progress made during
the course of study.
To composers of instrumental and vocal music the
Edison Phonograph will prove of the utmost value, as
it will faithfully catch and record while improvising and
composing, and in this manner enable the composer
to complete or improve a suggestion or theme, which
is now so often lost as soon as it is played.
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F'ig. 2.

Machine Air Shaving Blanks

MAKING VOCAL RECORDS

I' ic. i.

I tic Kccurdci.

been made, as this would oblilerate the sound indentations just made. The Edison record blanks are made
from a special composition and are uncxculled for the
making of home records.
One blank can be shaved
from 50 m 75 times Ixrfore it necd be disenrded. The
surface of the blank should nol be louched by the
fingers. and it is important to keep the surface fice
fiom al! scratches or dust if you wish to obli.in a
smoolh record.
The proper way to handle the records is to inseil
:wo fingers insidc the record instead of grasping it on
the recording surface.

SHAVING

MACHINE

Figure 2 shows a cm ot the Edison Home Shaving
Machine, by means of which the blank cm bc g veil
a iiew surface aftcr a record has been made, if it is
desired to use the blank over again. In operatiug the
shaving machine, the blank is pressed finnly on the
rnandrel. attd whilc turning the rnandrel by means of
the handle, the shaving knife is brought up slowly in
contact with the eylinder and kepl ftrmly applied. It
is important that the rnandrel be kepl rcvolving whilc
the knife is aboul to come in contact with the eylinder
and unlil it is brought back cntireiy clear fioin the
eylinder afler sufficiënt depth of wax has been shaved
off. The rnandrel should not be icvolved too rapidly,
the speed of about 60 to ió revolulions per ininute
being sufficiënt.

To make goud vocal records requires soine lillle
practice. Csiially it >s advisable to have the singer
sing directly into the horn and to stand nut more than
6 inches front the mouth of the horn (Figure 3). The
exact position, however, depend» upon the singer, and
somelimes several tests have to bc made. 11 will Ite
fotiml that you caimot always gauge the effect the voice
will have on the recorder by listening to the singer, as
somelimes a voice that does nol sound exccpliunally
lond in.iv have the tendency ti make the record point
jmnp out of the wax and produce a “blasl" in the
record. The object is to have the record as loud as
possibk- without having any “blasls” in it, and somelimes it may be necessary for the singers, whilc they
stand close up to the horn during most of the song,
to draw away when they coinc to an exccplionally loud
or high note. If it is desired to have a piano acconipaninuni wiili the singer, the piano should bc arranged
as shown in cut. and the phonograph should be inovetl
so as to bc at least five feet away front the sounding
board of the piano, or perhaps a greater distante, according to the comparative volume of the singer s voice
and the piano.

MAKING Dl'ET RECORDS
Duet records are made in the same manner as solos,
c.xcepl that the singerss stand a linie further away trom
the horn so> as to permit the blcnd of the voices to enter
the horn properly (sec Figure .4). In
' making
• • - «hiel
*"*■'
records it is necessary tr, sek-ct singers whose voices |
defects in the blcnd of
harinoniz.e well together, as any
the voices L periiliarlv noliceable in a phonograph
record.

•ine mode"en daarvan schoof de weerm
cje cylinder, maar de
qever met langs
cylinder langs de
weergever hetgeen de
verbinding van de
weergever met de in
gebouwde hoorn
vergemakkelijkte.
De
^''Tete Amberola, die niet minder dan
(
u^ctto
------1908
gelijktijdig
$200 kostte, werd jn

met de Amberol 4-minuten wasrollen ge
lanceerd.
In het imposante laboratorium in WestOrange werkten sinds 1910 ’s werelds
knapste deskundigen onder de bezielen
de leiding van Edison aan wat een gram
mofoon moest worden, die alle andere

Edisons machine voor ‘hill-and-dale'-opname van platen 1910

verre overtrof. Het eerst werd een sterk
verbeterde opnametechniek uitgewerkt,
waarbij de glazen membranen rondom
niet langer werden afgedempt door rub
ber ringen, maar door een taai-stroperige
semi-vloeistof. Met uiterste precisie wer
den opnamemachines gebouwd zoals de
hier afgebeelde, voorzien van een micro
scoop voor controle van de groef tijdens
de opname, zeer verfijnde instelmogelijk
heden en een volkomen geluidloos en
trillingsvrij aandrijfmechanisme met een
omlaagzakkend gewicht. De resultaten
daarmee waren zo goed dat nog datzelf
de jaar 1910 een opnameploeg naar
Europa werd gestuurd om van beroemde
artiesten zowel op cylinders als op platen
opnamen te maken. Die vele honderden
platen hebben echter nooit het publiek
bereikt, mogelijk door technische moei
lijkheden bij het in vacuum met een ge
leidend goudlaagje bedekken van de 30
cm was-'masters’, misschien ook doordat
Edison besloot zich tot 25 cm-platen te
beperken.
Na schier eindeloze experimenten werd
een weergever ontwikkeld, waarvan het
membraan bestond uit twintig laagjes
rijstpapier, geïmpregneerd met schellak.
Om het geheel stijver te maken was daar
van een schijfje geperst kurk bevestigd,
dat door een gevlochten zijden koordje
was verbonden met het hefboompje, waar
op de diamantstift was gemonteerd. Dat
zijden koordje bracht dus de trillingen
over naar het membraan. Deze constructie
werd zowel voor het afspelen van Blue
Amberols als van de Edison-grammofoonplaten toegepast.
Een bekend nadeel van ‘hill-and-dale’platen was dat soms bij zeer luide pas
sages de weergever uit de op- en neer
gaande groef werd gewipt en over de
plaat huppelde, hetgeen nogal schrikwek
kend voor de toehoorders was, maar
meestal geen of weinig schade aanrichtte.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen
werden de schellak ‘hill-and-dale’-platen,
waarvan Pathé miljoenen in omloop heeft
gebracht die met een bolvormige saffier
werden afgetast en tamelijk wijde groeven
en om toch een speelduur van 4-4 y2 mi
nuut te halen een diameter tot 35 cm
hadden van binnen naar buiten afge
speeld. Dit hing samen met de tendens
van de toonarm om bij het opwippen van
de weergever van buiten naar binnen te
draaien. Edison wilde dit gevaar afdoende
bezweren door de druk van de weergever
op de plaat zeer groot te maken. Daar
toe gaf hij zijn weergever een ‘floating
weight’ van niet minder dan 200 gram,
wel tweemaal zo veel als bij de gebruike
lijke weergevers, en maakte hij het uit
einde van de zorgvuldig gepolijste dia
mant uiterst dun.
Daaruit kwam echter het grootste pro
bleem voort: voor het plaatoppervlak een
materiaal te vinden dat die enorme druk
- tonnen per vierkante centimeter - kon
doorstaan. Een groep scheikundigen on
der Jonas Aylesworth heeft daar lange
tijd op gezwoegd en ontwikkelde tenslotte
voor de plaat een fenol-kunsthars op
een onderlaag van asfalt, vermengd met
fijn zaagsel en porceleinaarde. Deze com
binatie voldeed aan de hoogste eisen!
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THE "SHELLING” RECORD

THE
HOWITZER
DRILL
srx INCH

u

Set toMustc on

HIS record puts the drill instructions of the Siege
Battery into the metre of that popular air ‘ D’ye ken
John Peel’and is issued by the Gramophone Co Ltd
as an aid to the men in committing the drill to memory.
The 6-inch Howitter of 26 cwt has been choseni lor the purpose.
upon which
at bemg the mott representative gun and the one
<
recruits aie trained. The greater pan of it alto iapplies to 8 inch
and 9.2-inch Howitzers.

from the official gun drill. and have
The irwUucbons ore• laken
I
*erae by Major C. J. C. Street. R G.A. who
been produced in ver
is now aerving in Frar

te r'ound taiy lor committing to
*
The dnll in thisi form w»il
aree (fainng lor work on big guns.
memory by those who
'

GAS SHELL BOMBARDMENT.
12 inch Record 6/ -

„

HISMASTERS VOICE

RECORDS

THE DRILL yTHE 6 inch HOWITZER

r !ƒ HIS mirvcllout record i» in actual rtproduction of the tcreammg and whittling of the
thell» previou. to the entry of Britith troopt into
Lillc. It it no: an imitation. It it the actual
thing recorded on the actual battle front. It it a
record to be treiiured for it* historica! worth.
Yoo mij realitc tomething of what the boy*
“ out there ** endured by hearing the actual sound
of the Royal Garrrioo Artillery gunfire in your
own home jute ai they heard it before entering
Lille. It give» yuu what you wil! never get
through any picture or book—a realist ie impreuion
of modern warfarc. It it a record which thoold
find a place in the home of every Britith man
and tvoman. It it living hi story ; iu inicrot
and value wil) be at immonal at the war itself.

09308

j Actual recording ol the Gas Shell
Bombardment. by the Royal
Garnaon Artillery (9th October.
1918). preparatory to the Bntiah
Troops entenng Lulle.

This

record

can

be

obtained from

our

Dealers

your Camp

near

or write direct to The Gramophone Company Limited Hayet Middlesex
WARNING

HERE IS

THE MAN WHO
DINED WITH
THE KAISER
• RECORD1NC'
H1S SPEECH
ON

‘His
Mascer’s
Voice’

De grammofoon in de eerste wereldoorlog
Boven: Engels, onder Duits

r HtoMnsterttAfotce |

f • |~t HE account» of conditiont
1
ruling the land of our enctnic»
by thit unobserved obtener
have crcated tomething of a sensalioo.
The gentleman hat now “rccorded''
his t|tecch on “ Hit Matter t Voice
to that you can hcar the relation of
hit adventures at firtt hand.

------

.GRAM^Op^i

Deulschland Deuhdiland
über alles 1
Kat jlog" N ummer
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MR. EDISON S IMMENSE FACTORY LOCATED AT ORANGE N. J

IT IS HERE THAT EDISON DIAMOND AMBEROLAS ANO BLUE AMBEROL RECORDS

ARE MADE. ALONG WITH MANY OTHER INVENTIONS OF MR. EDISON

Al had Edison geen voet meer aan de
grond in de door hem ontwikkelde verlichtingsindustrie en ondanks de over
weldigende concurrentie van de grammo
foonplaat had het bedrijf van Edison, ge
heel uit zijn uitvindingen voortgekomen,
in 1914 een grote omvang en werkten er
3600 mensen. De ‘Blue Amberols’ ver
kochten uitstekend, evenals zijn fono
grafen, speelfilms en zijn prachtige dicteermachine met automatische correctie
mogelijkheden, waarmee ook telefoon
gesprekken konden worden opgenomen.
In het laboratorium werd nog altijd aan
de lopende band uitgevonden en Edison
zelf kreeg het ene nieuwe octrooi na het
andere op zijn naam, vooral op het ge
bied van fonografische technieken. Toen

trof Edison een ramp. Op 9 december
1914 werd het grootste deel van zijn be
drijf door brand verwoest.
Waar was Edison? Bij het eerste bericht
was hij haastig van tafel gegaan. Zijn
zoon Charles, die wist dat de ‘onbrand
baar’ verklaarde gewapend betonnen ge
bouwen veel te laag waren verzekerd,
vond hem, kijkend naar de vlammenzee,
de armen over elkaar. En wat zei Edison?
‘Haal moeder’ Zo’n brand ziet ze nooit
meer!’ En toen zijn zoon hem beklaagde:
‘Ach wat, zo komen we van wat oude
rommel af!’ Tegen anderen zei Edison:
‘Al onze fouten zijn meeverbrand!' en ‘Ik
ben weliswaar 67, maar niet te oud om
opnieuw te beginnen!’ Zijn vriend Henry
Ford leende hem $ 750.000 zonder inte-

rest en na enkele weken draaide al weer
een groot deel van het bedrijf in elders
gehuurde ruimten en sprak Edison van
geluk omdat het laboratorium en de biblio
theek gespaard waren gebleven.
In deze bibliotheek voltrok zich op 21 ok
tober 1915 een gebeurtenis, die ik als het
hoogtepunt in de geschiedenis van de
fonograaf en grammofoon beschouw. De
eerste Edison ‘Diamond Disc Phonographs' waren in 1913 op de markt geko
men, met veel sukses, maar waren sinds
dien door Edison’s zucht naar perfectie
nog sterk verbeterd. Op die gedenkwaar
dige oktoberdag was een klein, maar se
lect gezelschap bijeen in de bibliotheek
in West-Orange om daar de onthulling
van het nieuwe ‘Official Laboratory Model’
van Edisons ‘Diamond Disc Phonograph’
bij te wonen. Daaronder bevonden zich
twee zangeressen van de Metropolitan
Opera, de sopraan Anna Case en de alt
Christine Miller. Van beide zangeressen
waren platen opgenomen. Die werden af
gespeeld en dezelfde liederen werden
ook in werkelijkheid gezongen.
En het ongelooflijke gebeurde: Als men
niet naar de zangeres keek, bleek het niet
mogelijk te zijn vast te stellen of men
rechtstreeks naar de zangeres luisterde
of naar de reproductie daarvan door
middel van Edisons nieuwste schepping!
Niemand van de aanwezigen was in staat
de reproductie van de werkelijkheid te
onderscheiden. Voor het eerst in de
geschiedenis was de menselijke stem zo
perfect vastgelegd en gereproduceerd
dat er geen verschil was te horen!
De sopraan Anna Case merkte daarover
op: ‘Iedereen, met inbegrip van mijzelf,
verbaasde zich er over dat het onmogelijk
was mijn stem te onderscheiden van mr.
Edisons herschepping ervan.'
Edison was zelf bij deze unieke ‘happe
ning’ niet aanwezig. Hij bevond zich in
Francisco ter gelegenheid van de Panama-Pacific Tentoonstelling. Toch was hij
getuige van wat zich op dat moment in
zijn bibliotheek aan de andere kant van
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Amerika afspeelde en wel via de eerste
ischreef de London Advertiser: ‘Het meest
sterkers vol transistors en geraffineerde
schakelingen, en loodzware boxen met
transcontinentale telefoonlijn, die op 25
gevoelige oor kon niet het minste ver
januari van dat jaar 1915 was geopend
aparte luidsprekers voor hoog, laag en
schil vaststellen tussen het geluid van de
middenregister. Inderdaad, zeer simpel,
door president Wilson en Alexander Grazanger en het geluid van het mechanische
ham Bell met zijn practical joke ‘Mr.
maar zeker niet primitief ondanks de toe
toestel. Beide waren in dezelfde mate
Watson, come here. I want to see you!’
passing van materialen als rijstpapier,
vloeiend, beweeglijk en vibrerend.’
Door de eerste elektronische versterkerkurk en zijde. Want uit duizenden aante
Wij, met onze door super-hifi verwende
keningen in Edisons laboratorium-notitiebuizen - triodes - was deze telefoonverbin
oren kunnen dit alles nauwelijks geloven,
ding over 4000 km mogelijk geworden,
boeken blijkt hoe er bijna eindeloos ge
maar gezien de vele krantenartikelen
ëxperimenteerd moest worden om dat
vandaar dat Read en Welch, de auteurs
hierover moet dit wel waar gebeurd zijn.
van ‘From Tin Foil to Stereo’, daarover
resultaat te bereiken. De uitkomsten van
De kranten waren trouwens helemaal niet
opmerkten: Welk een ironie dat de appa
die duizenden experimenten werden zorg
zo op de hand van Edison, want terwijl
vuldig geanalyseerd en in meetbare en
ratuur, die de ondergang van Edisons
andere maatschappijen zoals Victor en
vergelijkbare uitkomsten omgezet, die tot
fonograaf en grammofoon zouden be
Columbia miljoenen besteedden aan ad
lange tabellen werden verwerkt, waaruit
werkstelligen. gebruikt moesten worden
vertenties, investeerde Edison voorname
conclusies werden getrokken. Vaak wordt
om Edison het bewijs over te brengen van
lijk in deze ‘tone-tests’.
Edison verweten dat hij te weinig weten
de succesvolle vervolmaking van wat zo
Meer dan zestig jaar geleden was dus de
schappelijk en te veel empirisch, dus
lang zijn doel was geweest - in staat te
‘Diamond Disc Phonograph' van Edison
proefondervindelijk werkte, én erg in
zijn de menselijke stem exact te her
in staat een perfecte illusie van de werke
tuïtief, maar daarmee is hij toch maar tot
scheppen!
lijkheid te geven. Niet van een heel or
resultaten gekomen, waarin niemand hem
Op 28 april 1916 zong de dramatische
kest of koor, maar van kleine ensembles,
sopraan Marie Rappold van de Metro
kon evenaren!
zowel vocaal als instrumentaal. En dat
De Edison Diamond Disc Phonograph’
politan Opera in Carnegie Hall in verge
kwam allemaal voort, niet uit monumen
was een wonder van technisch raffine
lijking met de nieuwe Edison grammofoon
tale boxen met veelvoudige luidsprekerment met zijn aan de motor gekoppeld
voor een auditorium van 2500 mensen.
systemen, maar uit twintig op elkaar
mechanisme, dat de weergever geleide
Zelfs eminente muziekcritici onder het
geperste, met schellak geïmpregneerde
lijk naar het midden bewoog zodat de
gehoor moesten erkennen dat ze geen
velletjes rijstpapier ter grootte van een
groef die arbeid niet hoefde te verrichten
verschil konden constateren. Dit was de
schijfje citroen, en een metalen hoorn!
en daardoor minder sleet; met zijn perfec
eerste van honderden publieke ‘tone‘Hoe simpel vergeleken met onze inge
te ‘lift’ voor de toonarm, waarmee de
tests’, die door Edison in de Verenigde
wikkelde hedendaagse platenspelers, verStaten en Canada werden georganiseerd
en waaraan bekende zangers, zangeres
sen en instrumentalisten deelnamen. Een
verrassende climax was dan steevast dat
als iemand zong plotseling het licht uit
ging, het zingen gewoon doorging, het
licht weer aanflitste en bleek dat de zan
ger of zangeres was verdwenen. Welke
trucjes sceptici onder het publiek ook
verzonnen om er achter te komen wat wel
en wat niet mechanische reproductie
was, ze faalden altijd volkomen!
The Boston Herald schreef hierover: ‘Hoe
natuurgetrouw deze herschepping van
de menselijke stem is, werd duidelijk
toen miss Christine Miller een duet met
zichzelf zong en het onmogelijk bleek de
levende stem van de zangeres te onder
scheiden van de herschepping door het
instrument dat het stempel draagt van
Edisons genie.'
De muziekcriticus van de ‘Pittsburg Lea
der’ schreef: ‘Tenzij men de lippen van
de zanger in de gaten hield, was het
volkomen onmogelijk vast te stellen of
mr. Chalmers wel of niet zong, want het
geluid van de herschepping was volmaakt
gelijk aan diens levende stem, in elke
nuance van het timbre ervan.’ Over een
tone-test in London. Ontario, Canada
De sublieme weergever van Edisons 'Diamond Disc Phonograph
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weergever automatisch op de plaat werd
gebracht; met zijn volmaakt luchtdichte
afsluiting van de bewegende weergever
tot de opening van de vaste hoorn; met
zijn ‘floating weight' met precies de juiste
afmetingen, gewichtsverhouding en me
chanische koppeling, en met zijn vele
andere snufjes, die alle tot de topkwali
teit ervan bijdroegen. Op de vele verbe
teringen werd geen octrooi aangevraagd
om toch maar niets over de vele geheime
werkwijzen te verraden. Hoe de snij- en
weergavediamenten zo nauwkeurig kon
den worden geslepen en gepolijst, daar
heeft niemand achter kunnen komen. Edisons zoon Theodore heeft later onthuld
dat de diamanten in de schachten werden
vastgezet door middel van elektrolyse
met nikkel, waarvan een grote druk uit
gaat, en de concurrentie heeft nooit
kunnen begrijpen hoe Edison die dia
manten er in kreeg!
Niets heeft Edison nagelaten om de ge
luidskwaliteit te verbeteren. Als eerste
schiep hij opnamestudio’s, die acoustisch
dood’ waren, dus geheel zonder terug
kaatsing en nagalm. Mede dankzij zijn
proeven met de opstelling van de musici
en opnamehoorns was Edison in 1918

in staat een orkest van 35 man zodanig
op te nemen dat bij de weergave elk in
strument afzonderlijk was te horen. Voor
bepaalde proeven heeft hij de hier afgebeelde hoorn van 11/2 mm dik koper met
de kolossale lengte van 37,5 meter laten
construeren, waarin 30.000 klinknagels
waren verwerkt.
De Edison ‘Diamond Disc Phonograph'
was zo goed dat hij tot 1930 toe onver
anderd werd gefabriceerd en volgens vele
deskundigen al die jaren de beste gram
mofoon ter wereld was, die zelfs de sinds
1925 elektrisch opgenomen platen perfect
weergaf! Nogmaals, het voor die tijd
enorme kapitaal van 2 a 3 miljoen dollar
heeft Edison aan research en ontwikke
ling gespendeerd om tot dit resultaat te
komen. En hoevele honderden slapeloze
nachten van stug doorwerken? En dit al
les naar mijn overtuiging niet om daar
mee zijn concurrenten te overtroeven of
schatten te verdienen, maar gewoon om
binnen de mogelijkheden van acoustische
opname en weergave het allerhoogste te
bereiken.
In mijn bewondering hiervoor sluit ik me
dan ook graag aan bij de conclusie van
Oliver Read en Walter L. Welch in hun

boek ‘From Tmfoil to Stereo’: ‘In West
Orange werden de Amberol, de Blue
Amberol en de Edison Diamond Disc
Phonograph gecreëerd. Hier, onder het
beheer van het Edison Laboratory Natio
nal Monument, vindt men duizendvoudig
de meest overtuigende bewijzen van een
van de meest idealistische industriële
prestaties - de nauwkeurige herschepping
van de menselijke stem.’
Hetzelfde geldt naar mijn mening ook
voor het meesterwerk van 550 pagina’s
in twee kolommen met honderden illustra
ties ‘From Tinfoil to Stereo', dat Oliver
Read en Walter L. Welch na jarenlang
onderzoek hebben geschreven: een van
de meest idealistische prestaties op het
gebied van industriële archeologie, die ik
in mijn 37-jarige loopbaan als schrijver
ben tegengekomen, leder, die door al het
voorgaande gefascineerd is geraakt en
hierover nog veel meer wil lezen raad ik
met klem aan zich dit monumentale boek,
uitgegeven door Howard W. Sams & Co.
Ine. Indianapolis U.S.A., dat ƒ42.50 kost,
aan te schaffen! In Nederland is het ver
krijgbaar bij ‘Only Yesterday’, Jan Hen
drikstraat 72, Den Haag, telefoon (070)
65 41 86.
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Het was de kleine ‘triode’-elektronenbuis,
in 1906 uitgevonden door de Amerikaan
Lee de Forest en gebaseerd op het al eer
der genoemde Edison-effect (1883), die
o.m. door zijn vermogen kleine spanningsvariaties te versterken tot de moderne
elektronica met zijn radio, televisie, ra
dar, computers en communicatiesatellie
ten leidde en onverbiddelijk een eind zou
maken aan de productie van fonografen
en acoustische grammofoons.
De mogelijkheid met minieme spanningsvariaties op een metalen roostertje de
elektronenhagel op de anode van zo’n
triode-buis te reguleren en door herhaalde
toepassing hiervan zwakke microfoon
stroompjes te versterken betekende dat
men bij geluidsregistratie voor het in tril
ling brengen van de snijbeitel niet langer
afhankelijk was van de zo beperkte acous
tische energie van enkele milliwatts, maar
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Westminster Abbey m de handel werden
gebracht: de eerste elektrisch opgenomen
handelsplaten.
Deze pioniersdaad ging niet onopgemerkt
voorbij aan de Grammophone Company
en de Engelse Columbia. Beide onderne
mingen begonnen in het diepste geheim
experimenten op dit gebied, maar van een
energieke aanpak was geen sprake. Waar
om zouden ze zich druk maken om verbe
tering van de geluidskwaliteit zolang het
publiek tevreden was en de zaken goed
gingen? Hun enige drijfveer was angst
voor de concurrent.

7

Terwijl Eldridge Johnson met zijn in Ame
rika oppermachtig Victor-concern altijd
haantje-de-voorste was geweest als het
om technische verbeteringen ging, liet
hij het op dit gebied volledig afweten.
Johnson had een afkeer van alles waar
elektronische versterkerbuizen aan te pas
kwamen omdat hij bang was dat de radio,
waarmee iedereen de hele dag lang gratis
muziek kon krijgen, de grammofoon over-
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tot elk gewenst vermogen kon komen - bij
een moderne snijkop met robijnen snijbeitel bedraagt dat meer dan een kilowatt,
vandaar dat zo’n snijkop met vloeibare
helium gekoeld moet worden!
De triode als versterkerbuis opende voor
de geluidsregistratie ongekende perspec
tieven. En toch, zelfs toen in het begin van
de jaren twintig de radio-omroep op gang
begon te komen, werden grammofoonpla
ten nog altijd zuiver acoustisch opge
nomen.
De elektromagnetische snijkop, waarmee
tot op de huidige dag alle grammofoonpla
ten worden gesneden, was niets nieuws.
Al op 12 augustus 1877, dus vóór de uit
vinding van de fonograaf, had Edison er al
mee geëxperimenteerd zoals blijkt uit bij
gaande facsimile waarin Edison voor ’t
eerst het woord ‘phonograph’ gebruikt.
Bettini en anderen hadden er proeven mee
genomen, maar door de onmogelijkheid
microfoonstroompjes te versterken, was
dat alles op niets uitgedraaid. Toen die
mogelijkheid er dankzij de triode wel was,
werd die niet aangegrepen en het duurde
tot 1919 eer in een garage in Londen twee
officieren, Lionel Guest en H.O. Merriman
zich hiermee gingen bezighouden. Hun
apparatuur installeerden ze tenslotte in
een vrachtauto en daarmee maakten ze
geschiedenis toen ze op 11 november
1920, Wapenstilstandsdag, in die auto
elektrische grammofoonopnamen maak
ten - met vier gewone koolmicrofoons uit
Engelse telefoons - van een herdenkings
dienst voor de Onbekende Soldaat in
de Westminster Abbey. Columbia perste
daarvan tegen kostprijs twee dubbelzijdigbespeelbare 30-cm-platen, die ten bate
van een fonds voor de restauratie van de
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Hetzelfde orkest in dezelfde studio, links tijdens een acoustische opname.
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bodig zou maken. Het was, evenals veertig
jaar tevoren met de verbetering van de
fonograaf, het Bell laboratorium dat de
zaak grondig aanpakte en tenslotte de
elektrische opname deed zegevieren!
Een team van technici en wetenschappe
lijke onderzoekers was daar al in 1919 be
gonnen met wat nog nooit eerder was ge
daan - een volledige systematische en
vooral ook wiskundige analyse van de ge
hele geluidsregistratie- en reproductie
techniek met alles wat daarmee samen
hing - in de overtuiging dat alle acoustischmechanische verschijnselen konden wor
den omgezet of nagebootst in een elek
trisch of elektronisch equivalent daarvan
en omgekeerd. Daarna specialiseerde de
een zich in microfoons, een ander in ver
sterkers, een derde in snijkoppen of luid
sprekers en zochten al die specialisten
samen naar de gunstigste onderlinge aan
passing daarvan. Het wonderlijke resultaat
van dit hechte teamwork was dat men er
wel in slaagde tot veel betere grammo
foonplaten te komen, maar dat met de
kwaliteit daarvan vergeleken de combinatievan elektromagnetische pick-up, ver
sterker en luidspreker zo ver onder de
maat bleef, dat men besloot een zuiver
acoustische grammofoon te ontwerpen,
die de sterk verbeterde opnametechniek
wel tot zijn recht zou doen komen.
Uit wiskundige berekeningen was geble
ken dat alleen met een logarithmisch ver
lopende zogenaamde exponentiële hoorn
met een lengte van tenminste 2.70 meter
de opnamekwaliteit in een gelijkwaardige
weergavekwaliteit kon worden omgezet.
Aangezien zo'n kamerhoge hoorn erg onpractisch was, ging men hem zodanig
buigen en vouwen, dat hij in een staande
kast van normale afmetingen paste
Met dit revolutionair nieuwe type grammo
foon en elektrisch opgenomen platen, die
alle andere verre overtroffen en een frequentiebereik van 100-5000 herz hadden,
gaf het Bell-team begin 1924 een demon
stratie voor Victor, maar daar toonde men

zich weinig onder de indruk en kwam men
niet tot enig besluit. Dat kwam vooral door
Johnsons antipathie tegen elektronenbui
zen en zijn in die tijd zeer gedeprimeerde
gemoedstoestand. Toen echter in datzelf
de jaar 1924, voornamelijk door de snel
groeiende populariteit van de radio, de
kerstverkoop voor ’t eerst in de geschiede
nis van het Victor-concern ver onder de
maat bleef en bleek dat de zorgvuldig ge
heim gehouden resultaten van het Bellteam waren uitgelekt naar de concurrent
Columbia, die wel happig was, moest
Johnson de knoop doorhakken en het hele
kapitaal van zijn onderneming inzetten om
over te schakelen op elektrische opnamen
en de productie van de Victrola ‘Orthophonic' met opgevouwen exponentiële
hoorn. De nieuwe combinatie werd op 2
november 1925 - ‘Victor Day’ - met veel
tamtam gelanceerd in het Waldorf-Astoria
Hotel in New York en binnen een week

boekte men voor $ 20 miljoen aan orders!
De elektrische opnamen, waarbij voorna
melijk condensator-microfoons, maar ook
magnetodynamische en koolmicrofoons,
werden gebruikt, betekenden een grote
vooruitgang voor de musici, die niet langer
dicht opeengepakt bij de opnamehoorn
hoefden te zitten. Sommige musici en
vooral zangers en zangeressen betreur
den het echter dat ze door de toepassing
van microfoons geheel waren overgele
verd aan de opnametechnicus met zijn
sterkteregelaars en niet langer persoonlijk
konden ingrijpen in het opnameproces
door sommige passages onder een be
paalde hoek tegen de binnenkant van de
opnamehoorn te spelen of te zingen.
Zeer groot was de vooruitgang voor het
publiek doordat bassen werden weerge
geven zoals de grammofoon ze nooit had
voortgebracht, sisklanken voor 't eerst
duidelijkhoorbaar werden, het geheel aan
merkelijk helderder klonk en door het gro
tere volume ervan de ruis relatief minder

werd.
Hoe reageerde Edison op deze ontwikke
ling? Toen de elektrische opnamen het
publiek begonnen te veroveren, was hij al
bijna tachtig, maar nog zeer vitaal en vol
werklust en ideeën. Als eerste had hij met
elektrische opnamen geëxperimenteerd,
zijn leven lang was hij vooral ook elektro
technicus geweest, toch wantrouwde hij
nu dieelektrischeopnametechniek, vooral
uit angst voor vervorming. Dat was niet
geheel ten onrechte, want bij elektroni
sche versterking ontstonden ongewenste
‘harmonischen’, bepaalde boventonen.
Sommigen van zijn medewerkers waren
echter al in 1919, net als in 1910 met
platen, in het diepste geheim en achter
Edisons rug om, met elektrische opnamen
gaan experimenteren, maar wat het research-team onder Maxfield in het Belllaboratorium had gepresteerd, dat konden
ze niet evenaren omdat het Edison-laboratorium, dat zich er ooit op had beroemd
dat men er alles kon maken, ‘van het fijnste
dameshorloge tot de zwaarste locomotief’,
daarvoor veel te verouderd was. Er was
niet eens wisselstroom beschikbaar omrechts bij een elektrische opname
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dat Edison, koppig als altijd, daarvan een
principieel tegenstander was gebleven al
had de praktijk hem daarin volledig onge
lijk gegeven!
Edison ging intussen onverstoorbaar voort
met pogingen het acoustisch opnameproces te verbeteren en zo had hij in 1924,
toen het Bell-team zulke schitterende re
sultaten had verkregen, die kolossale ko
peren hoorn van 37% meter lengte en
met 30 000 klinknagels laten construeren.
Na verscheidene proefnemingen daarmee
liet hij in die hoorn tonnen ijs storten om
na te gaan of gekoelde lucht de opname
kwaliteit verbeterde.
Bij een ander experiment liet Edison de
wanden, zoldering en vloer van zijn op
namestudio bedekken met een dikke laag
koeienhaar, over de vloerbedekking legde
hij canvas en dat deelde hij in 75 genum
merde vakken in. Hij vroeg een saxofonist
in vak 1 ‘Lead Me with a Smile’ te spelen,
vervolgens hetzelfde in vak 2 te doen,
daarna in vak 3 en zo voort te gaan tot in
alle 75 vakken. Ik ga nu een dutje doen,’
zei Edison toen, ‘en als u klaar bent, kom
ik naar de opnamen luisteren.’ Dat deed
hij en hij ging zorgvuldig na uit welke
vakken de saxofoon het beste overkwam.
Edison beweerde vaak dat alleen een bijna
dove zoals hijzelf echt goed kon horen en
bewees met zijn eigen prestaties de waar
heid van deze paradoxale bewering. Hij
kon snel en zuiver een piano stemmen en
al had hij in vroeger jaren niet kunnen tip
pen aan het zo muzikale gehoor van een
man als Bettini, en meermalen de hoorn
van een fonograaf tussen zijn tanden moe
ten klemmen om de trillingen ervan goed
te kunnen analyseren, later was men una
niem van oordeel dat hij als weinige ande
ren de opnametechniek beheerste en dat
hij precies wist hoe hij met de beschikbare
middelen bij orkestopnamen tot een maxi
male evenwichtigheid, klankkwaliteit en
gescheidenheid van de instrumenten kon
komen. Alle belangrijke opnamen werden
dan ook onder zijn leiding gemaakt en
klonken inderdaad voortreffelijk. Om zijn

oude getrouwen, die zwoeren bij de fono
graaf en van geen grammofoon wilden
weten, te gerieven, bracht Edison al die
belangrijke grammofoonopnamen tot in
het eind van de jaren twintig ook als Blue
Amberols uit!
Minder gunstig was dat Edison ook de re
pertoirekeuze grotendeels in eigen hand
hield en zich daarbij weinig aantrok van
de smaak van het publiek of het oordeel
van muziekkenners. Toen de vermaarde
Rachmaninoff in het begin van de jaren
twintig voor de Edison-label zou concer
teren, zei Edison nadat hij de maestro had
horen spelen: ‘Wie heeft u wijs gemaakt
dat u een pianist bent? U bent een bonker,
ja, dat bent u, een bonker!’ Waarop Rach
maninoff opstond, zijn hoed opzette en
wegwandelde.
Maar nogmaals: hoe reageerde Edison in
1926 op het eclatante sukses van Victors
elektrische opnamen en de ‘Orthoponic’
Victrola's? Met een bijna ongelooflijke
tegenzet: de bijna 80-jarige Edison bracht
een langspeelplaat op de markt, een echte
langspeelplaat, die qua speelduur weinig
voor de moderne Ip’s onderdoet - véértig
minuten! Het toppunt is echter dat deze
langspeelplaat geen 331/3 toeren per mi
nuut maakte zoals onze moderne Ip’s,
maar 80! Het aantal groeven bedroeg dan
ook 18 per millimeter, veel meer dan onze
hedendaagse Ip’s, waarbij de naalddruk
van de ragfijne diamantpunt, diameter
1/25 mm, onder een microscoop volmaakt
in de vorm van de ‘hill-and-dale'-groef ge
slepen en gepolijst, meer dan tien ton per
vierkante centimeter bedroeg!
Evenals die ‘grammofoon’ met constante
groefsnelheid van Bell en Tainter in 1885
is die langspeelplaat van Edison in 1926
een van de grootste stunts in de geschie
denis van de geluidsregistratie- en repro
ductie, maar ook een van de grootste fias
co’s! Ofschoon de geluidskwaliteit ervan
uitstekend was - waarschijnlijk is dat Edi
son zijn langspeelplaat elektrisch heeft
opgenomen, zeker is dat hij in die tijd voor
de buitenwereld onmerkbaar van acousti-
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sche op elektrische opnamen is overge
gaan - klonken die langspeelplaten bedui
dend zachter dan de standaardplaten, wat
commercieel ongunstig was. Bovendien
was het publiek er niet rijp voor, verlangde
men niet naar platen die 20 minuten onaf
gebroken doorspeelden en was de reper
toirekeuze verkeerd. Mogelijk had Edison
de liefhebbers van opera’s en klassieke
muziek voor zijn Ip’s kunnen winnen, maar
het paradoxale is weer dat deze man,
wiens hoogste ideaal het eens was ge
weest Beethovens negende symfonie per
fect weer te geven, nu zich de mogelijk
heid voordeed een hele symfonie op één
plaat vast te leggen, het niet deed.

rechter
kanaal,
3. modulatie
kanalen; de
stereoaroef
enm^
Stereogroef,
sterk
vergroot. beide
1. modulatie
linker
kanaal i^
2 f^n
mnri
i t EJn model van een drammofoonplaat met vier soorten groeven. Van
natie van hill-and-dale - en laterale registratie
combi- bmnen naar buiten: monogroef (slingerlijn zonder diepteverschillen);
stereogroef modulatie linker kanaal; stereogroef rechter kanaal; stereo
groef, modulatie linker èn rechter kanaal
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Edison
horen.'

Alleen een bijna dove kan echt goed

En toch, ondanks zijn vele vergissingen en
zijn koppigheid om die niet toe te geven,
wat heeft Mr. Phonograph, zoals hij vaak
werd genoemd - toen hij eens onder een
boom een dutje deed, maakte een jongetje
hem wakker door hem plagend ‘Mr Graphophone!’ toe te roepen - wat heeft deze
‘grand old man’ veel voor de ontwikkeling
Afgezien van het boeiende, dat van een bestu
dering van de geschiedenis van de fonograaf
en grammofoon uitgaat, was de belangrijkste
bron van inspiratie bij het schrijven en ontwer
pen van dit boek het luisteren naar grammo
foonplaten - gedurende meer dan tweeduizend
uur. Mijn 'top-tien' daarbij waren:
1. Jaap Schröder, barokviool, en het MozartEnsemble Amsterdam o.l.v. Frans Brüggen: de
vioolconcerten KV 63, 185, 203, 204, 207 en 211
van Mozart (Philips Seon-serie 6775 012, 2 Ip's);
2. James Bowman, counter-tenor, en The Academy of Ancient Music o.l.v. Christopher Hogwood: Stabat Mater, Nisi Dominus en Concert
in g klein van Vivaldi (L'Oiseau Lyre DSLO 506)
3. Monteverdi Chor Hamburg en Concentus
Musicus Wien (Nikolaus Harnoncourt) o.l.v.
Jürgen Jürgens Maria Vespers 1610 van Mon
teverdi (Telefunken ‘Das Alte Werk' SAW 95011
02-A, 2 Ip's);
4. Kammerorchester Berlin o.l.v. Vittorio Negri:
Juditha Triumphans van Vivaldi (Philips 6747
173. 3 Ip's)
5. Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe en Musica Antiqua Amsterdam o.l.v. Ton
Koopman: Selva morale e spirituale van Monte
verdi (Harlekijn 2925 523)
6. Trevor Pinnock, Stephen Preston en Jordi
Savall: fluitsonates van Bach (CRD 1014/5)
7. Quadro Amsterdam met Frans Brüggen, Jaap
Schröder, Anner Bijlsma en Gustav Leonhardt:
Parijs kwartetten 1-6 van Telemann (Telefun
ken 6.35065. 2 Ip's)
8. Sigiswald Kuijken, Wieland Kuijken en Bart
Kuijken: /'Apothéose a la memoire de Lully,
/'Apothéose de Corelli en Concerts Nou
veau* 8 en 13 van Couperin (Philips Seon-serie
6775 003. 2 Ip's)
9 Eduard Melkus, Huguette Dreyfus en Garo
Atmacayan: vioolsonates opus 5 van Corelli
(Archiv 2533 132-3, 2 Ip's)
10. I Musici o.l.v. Salvatore Accardo: viool-,
fluit- en andere concerten van Vivaldi (Philips
6747 029, 15 Ip's, Philips 6700 100, 2 Ip’s en
Philips 6747 189, 3 Ip's)____________________

van de geluidsopname - en weergavetechniek gedaan! Zijn eerste fonograaf was
dermate een wonder van eenvoud, dat hij
al honderden jaren eerder geconstrueerd
had kunnen zijn - de techniek van de
renaissance was zeker daartoe in staat ge
weest! In bijna alles was Edison de eerste:
elektrische geluidsopname, taperecorder,
grammofoon, dwarsgeleiding, film ge
combineerd met geluid, opnamen in een
massieve waslaag, nauwkeurig geslepen
en gepolijste saffieren en diamanten tot
de elliptische naaldpunt toe, geluidsversterking met samengeperste lucht, cellu
loid- en andere plasticcilinders, microgroeven, geleidend maken van wasopna
men, met goud in vacuüm, het gietvormprocédé, opnamen met een sterk verhoog
de groefsnelheid om de boventonen beter
tot hun recht te doen komen, en vele van
de verbeteringen en werkwijzen vermeld
in zijn Brits octrooischrift van 1878, waar
op het Amerikaanse octrooibureau hem
zeer ten onrechte geen octrooi wilde ver
lenen en waaronder hij erg moet hebben
geleden! Al deze pioniersdaden en presta
ties van Edison, de onovertroffen hoogte
waartoe hij de acoustische opname heeft
gebracht, zijn doorzettingsvermogen en
zijn idealisme, en misschien ook wel zijn
sympathieke onzakelijkheid - zij allen ver
dienen onze grootste bewondering!
In 1929, kort na het uitbreken van de eco
nomische depressie, die de omzet van
grammofoonplaten tot minder dan 10%
heeft doen dalen, heeft de toen 82-jarige

Edison de productie van fonografen en
grammofoons volledig moeten stopzetten
en bleef slechts over waarmee hij was be
gonnen: dicteermachines. Op 18 october
1931 doofde voor Edison het licht dat hij
met zijn elektrische gloeilamp de mens
heid zo overvloedig had gegeven, en het
voorlopige hoogtepunt van de ontwikke
ling die hij begonnen is - onze moderne
stereofonische langspeelplaat en hifi-installaties - heeft hij niet meer mogen be
leven.
Al in 1878 had hij tegenover journalisten
verklaard dat ooit op een zeer dunne folie
met een diameter van 15 cm het voorlezen
van een heel boek met een gemiddelde
omvang zou kunnen worden vastgelegd.
Onze tijd heeft deze voorspelling nog
verre overtroffen met de videoplaat, waar
mee men op zijn televisieontvanger een
daarop vastgelegd televisieprogramma of
een film kan afspelen. Hoe juist en visio
nair Edisons zienswijze is geweest wordt
bewezen door de Teldec- en Ted-videoplaat, ontwikkeld door Telefunken en
Decca, die op de drie fundamentele tech
nische principes is gebaseerd die Edison
reeds in 1878 als zijnde superieur heeft
aangegeven: een dunne folie - 0.1 mm dik
PVC-plastic - ‘hill-and-dale’-registratie en
sturing van de aftaster door middel van
een dwarsgeleiding!
Als Edison de fonograaf niet had uitge
vonden, had een ander hem uitgevonden,
dat is logisch. Maar aangezien hij hem wel
heeft uitgevonden, voelden vroeger velen
zich gedwongen hem daarover hun erken
telijkheid te betuigen zoals o.m. blijkt uit
de hier volgende brief anno 1905 van een
Amerikaanse boer, ontleend aan het fasci
nerende boek ‘The Fabuleus Phonograph the Story of the Gramophone from Tin Foil
to High Fidelity’ van Roland Gelatt (uitg.
Cassel & Cy Ltd, London):
'We hebben een Home Phonograph (Edi
sons $20 model) en in verband met het
volgende moge ons deze ene luxe worden
vergeven. Ik werk vandaag in het maisveld
en pluk mais. De zon brandt aan de hemel.
Aan de andere kant van de weg loopt mijn
zoon op blote voeten achter de ploeg. De
kraaien vliegen naar de dichtstbijzijnde
bosjes en de roodborstjes verzamelen zich
om naar het zuiden te vliegen. Het is wind
stil en daarvan ga je zweten. Maar ik weet
dat als de oogst binnen is en de storm huilt,
en over onze wegen en heggen een dikke
sneeuwvacht ligt, terwijl een hele berg ons
brievenbusje bij het toegangshek begraaft,
en we niet naar de stad kunnen (we zijn
met z’n elven) en de ruiten door een laag
ijsbloemen worden overdekt, dat we dan
naar de ‘Blauwe Donau’-wals zullen luiste
ren en Edison zullen danken voor zijn
fonograaf.’
Vooral als ik naar mijn geliefde Vivaldi
luister, naar Bach, Monteverdi, Telemann,
Mozart en al die andere goddelijke ademstochten uit de Gouden Tijd van de muziek,
dan sluit ik me graag aan bij de gevoelens
van die Amerikaanse boer voor die bijna
dove man die miljoenen mensen zoveel
moois heeft laten horen. En daarom, van
harte: ‘Dank U, meneer Edison!’
Leonard de Vries

Thomas A. Edison.

Amsterdam, januari 1976-augustus 1977
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AN DE OPNAMESTUDIO

loven links: Edisons experimentele

Iopnamestudio omstreeks 1900 met de
Ineest uiteenlopende hoorns.
rechts: de opnamestudio van de
i<Boven
Sramophone Company omstreeks 1900.
3nder rechts: in de jaren zestig werd
een stereofonische opname van
/erdi’s opera *Don Carlo’ meer dan een
Idozijn microfoons gebruikt en was hét ’ X
•J
jodium
voor de zangers ingedeeld in 4
■genummerde vakken, zodat deze zich • ?
■
tijdens de uitvoering op dezelfde manier ’/
Ials op een toneel konden bewegen het- f •
Igeen bij de stereofonische weergave tot W
I
een nog dichtere benadering van de
I erkelijkheid zou leiden. Voor de
Mloderne grammofoonplaten wordt eerst
en opname op band gemaakt, die later
I an de band op een lakplaat wordt over- J
I |edragen - zie de twee foto's midden I
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\ Leonard de Vries met zijn vrouw llonka van Amstel,
I hun dochter Linda Melisa (1974) en hun Edison
)
< Home'-fonograaf (1902)
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