
 
 
 
 
 
 
 

KOORonaNIEUWS 
Mannenkoor Fortissimo 
Jaargang 1 Nummer 21 

 
Van Fred 
 
Een van de leukste bomen om iets over te vertellen is de els. Een heel “gewone” boom, die je overal 
kunt tegenkomen.  
Ik zeg “Els”, dit is echter een verzamelnaam. De meest bekende zijn de Zwarte en de Grauwe Els, 
maar er zijn op het noordelijke halfrond nog 14 soorten over, terwijl er veel meer soorten zijn 
geweest. 
De Zwarte Els staat graag in een natte omgeving, de Witte houdt meer van droogte. Ik beperk mij in 
dit verhaal voornamelijk tot de Zwarte Els.  
 
Het mooie van de els is dat er het hele jaar door van alles aan te zien is. Knoppen, mannelijke en 

vrouwelijke katjes, bloemen en bladeren. Hij is familie van 
de berk en is dus een katjesdrager.  
De oude en nieuwe vrouwelijke katjes, ook wel 
elzenproppen genoemd, zitten tegelijk aan de boom. De 
oude katjes vallen op een gegeven moment af en na verloop 
van tijd kan daar een redelijk zeldzaam zwammetje op 
groeien, het Elzenkatjesmummiekelkje. Het is 1-1,5 mm 
groot. 
 

 

De oude en nieuwe mannelijke katjes kun je in het voorjaar tegelijk zien. En kort daarna de nieuwe 

(vrouwelijke) bloemen ook.  



Als het blad aan de bomen zit komen er vaak kevertjes, Elzenhaantjes, die de boom behoorlijk kaal 

kunnen vreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En als de boom wat tekenen van slijtage gaat 

vertonen, kun je de prachtige 

Elzenweerschijnzwam bewonderen. 

 

De Sijs of zo je wil het Sijsje is een zangvogeltje dat zich tegoed doet aan de zaden van de els en 

peutert die uit de proppen.  

De Sijzen vliegen in grote aantallen van boom naar boom en produceren daarbij een alleraardigste 

zang. De Sijs broedt in Nederland, maar in de winter zijn er veel meer te zien.  

 

De Zwarte Els werd, en wordt nog wel, aangeplant als grondverbeteraar. In de eerst plaats tijdens de 

ontginningen. Hij kan erg goed tegen natte voeten en maakt, zoals elke boom de grond droog. Het 

hout kan ook goed tegen water, maar dan wél onder water. Daarom wordt het gebruikt voor 

beschoeiingen.  

 

 



 

Verbetering van de grond komt niet alleen door het 

onttrekken van water.  

De voornaamste reden is de eigenaardige woekering aan 

de wortels die veroorzaakt wordt door een schimmel.  

 

Die schimmel vormt een oranjekleurige, 

knolvormige uitgroeiing en zet de stikstof van 

de zich in de grond bevindende lucht in 

salpeterzure verbindingen  

Zo is zij voor de voeding van groot nut, zelfs 

op zeer stikstofarme grond groeien de bomen 

nog goed.  

 

Zoals gezegd, de els is van nut voor de waterbouw en als windvang rond percelen met fruitbomen. 

Dat laatste zie je nog vaak. Het hout is verder alleen maar geschikt voor sigarenkistjes en dergelijke.  

Maar…. volgens de overlevering zou Noach zijn ark van elzenhout gebouwd hebben. Dat is knap, 

want de Els wordt niet zo erg groot. De wonderen waren destijds de wereld niet uit! 

 

Nu komen we langzamerhand bij de mooie verhalen die er over de Els rondgaan. Ik weet niet of ze 

allemaal waar zijn, dat zeg ik er altijd bij. Misschien geheel, misschien gedeeltelijk….dan toch….. 

 

In het voorjaar was het de tijd voor de grote schoonmaak. Het jonge blad van de Zwarte Els is erg 

kleverig. vrouwen trokken erop uit om het blad te plukken. Zij strooiden het blad in huis en veegden 

met het blad het huis aan. En met het blad stof en ongedierte zoals vlooien. Zover is er niets aan de 

hand en klinkt het aannemelijk. 

Vóórdat de vrouw de bladeren of takken plukte werd ze geacht onder de boom een gebed te 

prevelen. Als ze dit vergat merkte ze dezelfde avond al dat er ongelukken gebeurden of er noodweer 

uitbrak. Ze herinnerde zich vervolgens dat ze het gebed vergeten was. De volgende ochtend kon dit 

worden hersteld door terug naar de boom te gaan met een kan melk en die, onder het zeggen van 

het gebed, aan de voet van de boom uit te gieten. Daarna was geluk verzekerd. 

 



Een bijzonder fenomeen is dat, als je de boom afzaagt, het snijvlak eerst wit-geel is en vervolgens 

rood verkleurt. Dit is natuurlijk een prachtige aanleiding voor allerlei verhalen, waarvan ik er enkele 

hier uit de doeken zal doen.  

 

De mensen zagen in dat roder worden, het “bloeden” van de boom. Men vertelde dat er ’s nachts 

rode vlammen om en op de stronken dansten. Als je deze foto ziet kun je je er wel iets bij 

voorstellen. 

De boomgeest uit de els , 

die voor ongeluk zorgde, 

was boosaardiger dan 

andere boomgeesten. 

Niet zomaar mensen 

gaven de boomgeest 

algemene bekendheid. 

Goethe schreef 

bijvoorbeeld het gedicht 

Erlkönig hierover en 

Schubert maakte muziek 

op dat gedicht. Goethe 

breidde de legende nog 

wat uit door aan de 

Erlkönig dochters toe te 

voegen. In sommige 

streken was de Elsejonkvrouw bekend. Die had prachtige haren, die ze inwreef met het kleverige 

vocht van de blaadjes, waardoor ze zo mooi waren. In navolging van de jonkvrouw wasten meisjes 

hun haren met het sap van de bomen en ook hun gezichten. Daardoor kregen ze een mooie huid en 

vooral geen sproeten. 

 

Overigens denkt men dat “Erl” (els) een verkeerde vertaling van het Deens in het Duits is geweest.  

Tegenwoordig zegt men dat “Elfenkönig” juister is. Maar dan klopt mij verhaal niet meer, dus houd ik 

het op Erlkönig. Sommige verhalen moet je in ere houden.  

 

Tot in Siberië gingen verhalen over de duivel die in de Els woonde. Die zorgde ervoor dat de zielen 

van ongedoopte kinderen als dwaallichtjes tussen de takken zwierden. Heksen zouden in de 

boomkruinen uitrusten en aan voorbijkomende dames geschenken geven die, thuisgekomen, niets 

anders bleken te zijn dan bladeren.  

Magiërs gebruikten de takken van de Els werden gebruikt om Satan op te roepen.  

 

Van de binnenkant van de bast werd een toverdrank gemaakt, die alle andere toverdranken 

elimineerde. Ook de werking van liefdesdranken. 

De jongens plaagden niet-leuke meisjes door een Els voor hun deur te planten en voor de deur van 

leuke meisjes een meiboom. 

 

In de geneeskunde schreef men, bij miltproblemen, voor te kauwen op bladeren of twijgen van de 

Els. Ook tegen oprispingen was dit een goed middel. 

Het sap gebruikte men tegen blaas- en nierkwalen en bij ontstekingen in mond en keel. De bladeren 

legde men op gezwellen, zweren en rode plekken. De bladeren stopten de mensen in schoenen om 

transpiratie en vermoeidheid tegen te gaan. 



Van de Els maakte men wichelroedes. Het hout zou zó van water houden dat het water aantrok en 

op die manier bronnen en ondergrondse waterlopen kon aangeven. 

Maar hoe komt het nu dat het hout na afzagen van de boom zo rood wordt? 

 

Over het ontstaan van de 

els en het rood worden van 

het hout zijn een paar 

sagen in omloop. 

Die lees ik wel eens voor 

als ik onderweg ben met 

een groep en dan met 

name op zondagochtend.  

Tenslotte lopen mensen 

dan met mij mee om niet 

naar de kerk te hoeven. 

Dus confronteer ik hen met 

verhalen uit mij eigen 

bomenbijbel. 

 

 

Jezus had eens uit een bezeten man de duivels verdreven en deze waren op de ruggen van een 

kudde varkens gekropen die daar in het land liepen. De dieren begonnen van angst te rennen en 

sprongen in het water, waar ze jammerlijk verdronken. De duivels waren mee kopje onder gegaan, 

maar waren op de kant gekropen en nu wilden ze een vuur maken om zich te drogen. Er was echter 

nergens stookhout te bekennen en ze waren gedwongen om zelf een boom te scheppen. Dit deden 

ze uit de ruggengraat van de varkens en dit waren de elzenbomen. Vandaar de rode kleur. 

 

De volgende lezing zal wel van een andere apostel zijn: 

 

De duivel wilde ook eens een dier scheppen en hij maakte een wolf. Het dier stond netjes op zijn 

poten, maar er was nog geen leven in. De duivel fluisterde de wolf in: “De duivel heeft je geschapen. 

Bijt God”, maar er was geen beweging in het dier te krijgen. Toen zei God: “Ga en bijt de duivel” en 

de wolf vloog op de duivel af. Die kroop van angst in een boom, een els natuurlijk, maar de wolf kon 

hem nog net in zijn voet bijten en het bloed liep over het hout. Vandaar die rode kleur. 

 

De Els werd niet vriendelijk beoordeeld; misschien komt het door de plakkerige blaadjes, de zwarte 

propjes, het stof dat aan de blaadjes kleeft, de door het elzenhaantje kaalgevreten bladeren.  

Hoe slecht deze boom stond aangeschreven blijkt wel uit het dwaze versje: 

 

rood haar en elzenhout 

zijn op geen goede grond gebouwd 

 

Volslagen onterecht. Het is een bescheiden, weinig vragende boom, die slechte grond tot goede 

maakt, die veel vogels helpt de winter door te komen en waarvan het hout best te gebruiken is. 

  



Van Ben 

 

Ja, ja, 
 
Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik moet beginnen met het tweede verhaal uit de FF-erfenis van Johan 
de Boer. Ik eindigde vorige week met te zeggen dat vandaag het vierde lustrum ter sprake zou 
komen! Maar, er knaagde iets aan mij. Kijk naar onderstaande krantenartikel (1973!)  en lees het 
eerste stuk ervan nog eens goed:  

  

 “ ..een  Byzantijnse mis (een niet- alledaagse gebeurtenis)…”  

 En ik maar denken dat we die Mis bij ons 20-jarig bestaan hebben gezongen! Maar ja, het staat er 
toch duidelijk, dus ik zal het wel mis(!) hebben. Tot ik afgelopen maandag de map “FF 1978 20 jaar” 
pakte, die in zijn geheel gevuld is met de lustrumactiviteiten van 1978. En wat is een van de 
hoogtepunten van dat jaar geweest, inderdaad: “De Heilige Liturgie van onze Heilige Vader Joannes 
Chrisostomus”.  Alles wat ik vorige week van die Russisch-orthodoxe viering van 1973 vertelde ging 
over de viering 5 jaar later. Ik kan me van die viering van 1973 dan ook niets meer herinneren. Hij 
komt dus ook in de mappen in het geheel niet meer voor.  

 

 



Maar nu: dat 4-de lustrum: 1978. Dat staat bij mij, en velen van de leden die dat toen al waren (dat 
zijn er nog 13!), zeer helder voor de geest. Een geweldig programma. 

Half 1977 was de feestcommissie al volop bezig met de voorbereidingen en op 12 september van dat 
jaar ontvingen de leden de eerste convocatie met het programma: 

vrijdag 28 april  evenement voor enkel en alleen de Fortissimoleden 

zaterdag 29 april kindermiddag voor alle kinderen van de leden. 

zondag 30 april  houd de gehele dag vrij!      ( met dus o.a. bovengenoemde viering) 

zaterdag 7 mei  I.F.K. : Intern Fortissimo Koorfestival 

Mij viel op hoe de leden, in die tijd zonder computer om de twee maanden via een convocatie 
werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van de festiviteiten. Zo werd langzamerhand het 
gehele programma ontvouwd.   

Als ik eerlijk ben, en ik lees al datgene weer over dit 4-de lustrum, dan vind ik dat een van de meest 
leuke en indrukwekkende feesten geweest die we meegemaakt hebben. Natuurlijk, de club was nog 
betrekkelijk jong en dat kwam de vele activiteiten zeer ten goede. 

Nou daar gaan we dan: 

Hoe we het voor elkaar kregen weet ik niet meer, maar precies op 28 april, exact 20 jaar na de 
oprichting hadden we het Middelburgs Mannenkoor toegezegd deel te nemen aan hun 
jubileumconcert. De bus vertrok al erg op tijd. Er waren vier opstapplaatsen en daar vertrokken de 
leden op die vrijdag, in kostuum, naar Middelburg. Tot…. Korteven. Daar draaide de chauffeur om en 
ging terug naar de stad! Het was fake-nieuws geweest!  Er was een KRUISWEG uitgezet, die langs een 
aantal plekken in Bergen op Zoom ging, waar Fortissimo mee te maken had gekregen in die 
afgelopen 20 jaar. Er was ook een Wim-Steenbaklied gemaakt en een kruisweglied  voor de zusters 
van het A.B.G., alwaar we jaren lang met Kerstmis de zalen rondgingen en kerstliederen zongen: 

(muziek : A Roving) :  O, zusters, O, zusters, waarom zijn jullie hier nou weg? Het kamertje     
linksvoor was toch gezellig zeg!  (in dat kamertje dronken we na de rondgang een borrel!)  
Je vraagt je misschien af waarom het een kruisweg genoemd werd? Wel, iedere katholiek 
onder ons kent beslist nog wel het kruisweglied Stabat Mater. Bij elke stop werd een couplet 
op eigen tekst met die melodie gezongen. Zo zongen we voor het toenmalige Luxortheater: 

STABAT MATER 7 (De Luxor): Ook hier liggen herinneringen, met Louis van Dijk samen 
zingen, Dry Bones lukte hem zelf niet! En in de bar wordt soms gezongen, maar het blijft 
vrij ongedwongen: “Elck zingt daar zijn eigen Lied”.                                                             Of: 

STABAT MATER 4 (Thalia) : Nog maar pas was men begonnen, en in Thalia wonnen we ons 
eerste supercup. De katholieke bond van koren kreeg “Je ne l’ose dire” te horen; de jury zei; 
“o, wat een club”. 

 

Ik weet nog we dat het een hele leuke avond werd, met hier en daar een goede pint! 

  



Zondag 30 april was dus die beroemde Russische Mis, met daarna receptie en een uitje voor de leden 
met partners. Beslist heel gezellig geweest en ergens lekker gegeten. Maar, ik wil het nu hebben over  

 

Zaterdag 7 mei. 

Fortissimo had meegedaan met het zgn. Internationale Koor Festival, het I.K.F., in Den Haag en had 
daar een zeer goede indruk achtergelaten. Op deze zaterdag organiseerde het nu : Intern Fortissimo 
Koorfestival, het I.F.K.. Dat festival werd gehouden in de zaal van het toenmalige café De Ladder. 
(hoek Antwerpsestraatweg en Beatrixlaan) voor die avond genoemd “De Forthallen”. Wel, goede 
vrienden als ik daar nog aan denk dan komen de tranen terug in mijn ogen van het lachen! De 
voorbereiding, de aankleding en de inbreng van alle leden was overweldigend! Er waren hele 
kerkbanken uit de OLV van Lourdeskerk gehaald en voorafgaand aan elk nieuw programmaonderdeel 
klonken luid de klokken van de kerk, weliswaar op een bandje opgenomen.   

Wat de inhoud van die avond was is te veel om dat nu ook al te vertellen. Daar kom ik uitgebreid 
volgende week op terug. Nou, vooruit dan, om je alvast nieuwsgierig te maken. De deelnemende 
koren aan dit I.F.K. waren achtereenvolgens: 

 



1. De Zakkenwassers 
2. Knapenkoor 6 ten 32 
3. Zangkoor ’t Wratje 
4. De Velochanteurs 
5. Fèmeel Kwajor Omissitrof 
6. Gemengd Dubbel Kinderkwartet “Stantje Jeketee”, gedeeld door twee 
7. Les Commissionaires 

 
Nog even iets heel anders: ik kwam zo maar ineens ergens in een van de mappen het allereerste 
krantenartikeltje over Fortissimo tegen. We hadden overigens die naam nog niet. Het artikeltje is van 
30 april 1958, twee dagen na de oprichting: 

 

  

Tot volgende week 

  



Van Ad 
 
”VUURKE STOKEN” 
 
Vorige week loste ik collega-gids Thijs af in de Gertrudiskerk. Zijn “shift” zat er op.  
Maar vóór hij vertrok zei hij: “Ik heb nog iets voor jou!” en toverde een door de tijd 
verbleekt boekje tevoorschijn. Het was een zelf-geschreven, zelf-getekend en zelf-
uitgegeven “boekje” van Fons Gieles. Het droeg de robuuste titel “Tien kuub Thalia” en het 
ging over de opgravingen die hij samen met zijn Mollerleerlingen deed in 1964 achter de 
Gertrudiskerk. “Ach ja, Fons Gieles”, dacht ik en kreeg dezelfde bleekrode kleur als het 
boekje. 
Fons was destijds mijn tekenleraar op het Mollerlyceum. Op zijn ruime tekenzolder 
boetseerden wij vol vuur papier maché-koppen die op flessen moesten passen. Mijn 
kunstwerk was een Indianenkop, compleet met veer. Ik vermoed dat mijn voorstelling van 
een nobele roodhuid nu politiek in- en incorrect gevonden zou worden. 
Fons, onze leraar, was ondertussen geboeid bezig met het aan elkaar passen en meten van 
een enorme berg opgegraven aardewerkscherven. Ik vermoed dat bij mij de vonk toen is 
overgesprongen. Mijn hoofd was meer bij die scherven dan bij de Indianenkop. En ik mocht 
meehelpen bij het sorteren van dit gebroken Bergs erfgoed. Langzaam ontstonden uit die 
bergen brokken “hele” potten, bij elkaar gehouden door meters plakband. Als je geluk had, 
vond je de scherf met het magische teken: drie kruisjes met de letters BOZ, gebroken 
signalen uit het verleden. 

Fons stak bij ons het vuurtje 
aan, zoals elke goede leraar 
doet. Een tijdje later zou dan 
ook de archeologieclub “In 
Den Scherminckel” opgericht 
worden door oud-leerlingen 
die door hem bezield de 
Bergse bodem indoken. Niet 
om schatten te vinden, maar 
om verbinding te zoeken met 
eerdere Bergenaren, de 
mensen die onze fraaie stad 
bevolkten in vroeger tijden.  

Ik werd gretig lid. 
En zo vonden we pottenbakkersovens, vergeten fundamenten en peurden we in 
middeleeuwse afvalputten. Zo vond ik een keer tussen de als “toiletpapier” gebruikte 
mossel- en oesterschelpen, kleurige majolica en een hondenskeletje, helemaal onderin die 
historische prutput een kinderschoentje uit de 17e eeuw. Ik weet wel, musea staan er vol 
mee, maar dit schoentje raakte mij: het was op precies dezelfde manier afgesleten als de 
schoentjes van mijn eigen dochtertjes! De eeuwen vielen weg daar in die kelder; ik had 
verbinding met het verleden. 
Soms denk ik nog wel eens terug aan die berg scherven daar op de Mollerzolder van Fons 
Gieles. Want eigenlijk is dat precies wat we doen bij SBM: van vele brokjes informatie één 
aanstekelijk verhaal in elkaar zetten dat de Bergse historie levend maakt én houdt.  “Vuurke 
stoken” dus, net als Fons. 



Van Clemens 
 
Nu we toch in de komende maanden verstoken zullen blijven van repetities, concerten en vooral 

gezellig samenzijn, wil ik jullie toch wat ‘doekjes voor het bloeden’ geven. Voor een ander 

(mannen)gezelschap heb ik ooit een viertal presentaties over Audio gemaakt die ik graag met jullie 

wil delen. In die teksten verwijs ik regelmatig naar aardige illustraties in YouTube waar ik veel plezier 

aan heb beleefd. Ik hoop dat dat ook voor jullie geldt! 

 

De eerste bijdrage aan KOORonaNIEUWS gaat over de geschiedenis van Audio op (was-)rollen en 

schijven. In de tweede bijdrage vertel ik iets over de bandrecorder en in de derde gaat het over de 

digitale geluidsweergave. In de laatste bijdrage vertel ik een en ander over audio thuis: de versterker, 

de plaats van de luidsprekers et cetera. 

 

Wie weet zal onze koorzang ooit eens digitaal worden geregistreerd en bijvoorbeeld bij 

streamingsdiensten als Spotify of Tidal te horen zijn! 

 

Audio 

Inleiding 

 

De term ‘audio’ is afgeleid van het Latijnse werkwoord ‘audire’ dat ‘horen’ of ‘luisteren’ betekent. 

‘Audio’ betekent ‘ik luister’. Luisteren naar eerder opgenomen geluid is begonnen rond 1870. Voor 

die tijd (en nu nog) knutselde men veelal aan speeldozen, klokkenspelen, (draai-)orgels en andere 

imitaties van klanken.  

Aanvankelijk was het afspelen van geluid vooral analoog van karakter. Na ongeveer 1970 won de 

digitale geluidweergave meer terrein. Analoge geluidweergaven zijn bijvoorbeeld trillingen van een 

naald (meetrillen met geluidstrillingen in de lucht) die op allerlei manieren hoorbaar kunnen worden 

gemaakt. Bij digitale weergaven wordt geluid eerst omgezet in getallen (binair, dus nullen en enen) 

en dan weer hoorbaar gemaakt. Nog een ander voorbeeld: een analoge klok is een klok met wijzers. 

De wijzers ‘volgen’ voortdurend de voortgang van de tijd. Een digitale klok is een klok met cijfers. De 

voortgang van de tijd wordt ‘vertaald’ in cijfers (‘digits’). 

In dit stuk wordt eerst aandacht besteed aan analoge weergave van geluid. Zo worden de cilinder , de 

grammofoonplaat en de bandrecorder besproken. Het laatste gedeelte gaat over digitale 

geluidsweergave: de compact disc (cd) en de ‘streaming’. 

In deze verhandeling is (dankbaar) gebruik gemaakt van Wikipedia en andere bestanden die op 

internet zijn te vinden. Ter illustratie en verduidelijking zijn er verwijzingen naar interessante 

documentaires binnen YouTube. 

 

1. Van cilinder tot grammofoonplaat. 

 

Het vastleggen van geluid werd voor het eerst gedaan door de fransman en Parijzenaar Édouard-

Léon Scott de Martinville. Hij ontwikkelde de zogenaamde ‘fonautograaf’. Het principe was dat hij 

geluid maakte in een kleine hoorn. Dit geluid bracht een kleine haar tot trilling. Die kleine haar 

schreef het geluid op een ronddraaiende cilinder waar met roet beslagen papier omheen was 

gewikkeld. Zoals de naam van het apparaat al suggereert , was de ‘fonautograaf’ een toestel 

waarmee je alleen kon schrijven (het Griekse woord ‘grafein’ , waar ‘-graaf’ van is afgeleid betekent 

‘schrijven’). In 1858 begon hij daarmee. Zie figuur 1. 

 



 

 

Figuur 1. De fonautograaf 

 

(Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is in 2008 gelukt om een door Scott geschreven opname afspeelbaar te maken. Dit is een 

prestatie die is geleverd door medewerkers van het ‘Lawrence Berkeley National Laboratory’ in 

Berkeley (U.S.A.). Aanvankelijk meende men een vrouwenstem te horen maar bij langzamer afspelen 

in 2009 meende men een mannenstem te horen, vermoedelijk die van de uitvinder zelf. Hij zong het 

liedje ‘Au clair de la lune’. De opname is te beluisteren op onder meer 

‘www.youtube.com/watch?v=YABES_D9xfE’. 

 

De Amerikaan Thomas Alva Edison wist een apparaat te ontwikkelen waarmee wél eerder 

opgenomen geluid kon worden gereproduceerd. De geschiedenis ervan is curieus. Het idee kwam 

van de fransman Charles Cros. Hij bedacht de zogenaamde paleofoon: het beroete papier van Scott 

zou met fotogravure kunnen worden omgezet in een groef op een metalen schijf of cilinder. Zijn idee 

bleef ‘papierwerk’. Edison, zelf doof, ontwierp een toestel – en hulpmiddel- dat telefoongesprekken 

kon reproduceren, de ‘fonograaf’. In zijn eerste ontwerp maakte Edison gebruik van tinfolie dat was 

gewikkeld om een spiraalvormig gegroefde cilinder. Een kleine naald die in trilling werd gebracht 

door geluid, kerfde op de tinfolie in de groeven. Op die manier werd geluid in naaldafdrukken 

vastgelegd. Om het weer te kunnen horen volgde een omgekeerd proces. Zie figuur 2. 

 

 

 

 Figuur 2.  

 De fonograaf van Edison. (foto: John Kruesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/watch?v=YABES_D9xfE


De fonograaf had vooral succes als (betaalde) demonstratie. Om een en ander duurzamer en 

commercieel interessanter te maken hielp Hubbard, zijn schoonzoon Bell een verbeterde versie van 

de fonograaf te maken. Deze Bell had geld overgehouden als winnaar van de ‘Prix Volta’. Samen met 

zijn neef Chichester Bell en met Charles Tainter ontwikkelde hij een verbeterde versie van de 

fonograaf die de ‘grafofoon’ genoemd werd. Het door Edison gebruikte tinfolie bleek kwetsbaar, 

scheurde gemakkelijk kon maar enkele keren worden gebruikt. Bell en zijn mensen kozen voor een 

andere opslagmethode: beschrijven van was op een cilinder. Een demonstratie hiervan is te zien op 

https://www.youtube.com/watch?v=CF_AvbgBwPU  

 

Bij overhandiging aan het Smithsonian Institute (onderzoeksinstituut en museum te Washington 

D.C.) stond op hun apparaat genoteerd ‘I am a graphophone and my mother was a phonograph’.  

Zie figuur 3. 

 

 

 

 

 

  Figuur 3. De grafofoon. (Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals is te zien zijn er veel verbeteringen aangebracht aan het wat primitievere eerste ontwerp van 

de grafofoon die veel weg had van de fonograaf van Edison. Zo was de grotere hoorn een betere 

spreekbuis dan het – aanvankelijk – kleinere buisje en werd gebruik gemaakt van rubberen buisjes 

die aangesloten waren aan oordoppen zodat het zwakke geluid beter kon worden gehoord. In 1885 

kon de grafofoon aan het grote publiek worden getoond. In de jaren die volgden vond een 

octrooistrijd plaats tussen Edison en allerlei eigenaren van fabrieken die versies van de grafofoon 

voornamelijk als dicteerapparaat op de markt brachten. Een ingewikkeld verhaal dat goed is 

beschreven in Wikipedia. Er ontstonden allerlei bedrijven (o.m. Columbia).  

 

Het afspelen van eerder opgenomen amusement werd populairder rond 1890 en eigenlijk 

commercieel interessanter. Er ontstond een aanzienlijk prijsverschil tussen dicteerapparaten en 

afspeelapparaten voor amusement (toen respectievelijk 225 dollar tegenover 150 dollar en later zelfs 

25 dollar). Er ontstond dus massaproductie. Daarbij bleek het weglaten van en elektromotor en die te 

vervangen door een (opwindbaar) veermechanisme van cruciaal belang. Voor een alleraardigste 

documentaire over Edison verwijs ik naar 

https://www.youtube.com/watch?v=ElSq8mHUEcI&list=TLPQMTMwMTIwMjCVbIeZWGz3vw&index 

(Gewoon aanklikken of kopiëren en plakken in de opdrachtregel van de internetbrowser). 

https://www.youtube.com/watch?v=CF_AvbgBwPU%20
https://www.youtube.com/watch?v=ElSq8mHUEcI&list=TLPQMTMwMTIwMjCVbIeZWGz3vw&index


 

Het opnemen en vermenigvuldigen van opnamen was aanvankelijk een hele toer. Uiteindelijk werden 

geluidsopnames gemaakt door bijvoorbeeld een orkest op en bepaalde wijze voor opnamehoorns te 

plaatsen en zo hun klanken op een ‘moederrol’ vast te leggen. N.B. het hele opnameproces verliep 

langs mechanische weg! Alleen het draaien van de opnamerol werd aangedreven door een 

elektromotor. Zie figuur 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 4. Tenor Lucien Muratore en sopraan Lina Cavalieri tijdens een    opname, met orkest, 

 in 1913. (New York Times, Wikipedia) 

 

De fonograaf – steeds verbeterd – met wasrol is tot 1950 als dicteerapparaat in gebruik gebleven. 

 

Inmiddels maakt de grammofoonplaat zijn opmars. Deze werd ontwikkeld door Emile Berliner (1858-

1929). Bij een wasrol werd geluid weergegeven door aftasten van ‘heuvels’ en ‘dalen’, bij de 

grammofoonplaat gebeurde dit door de horizontale beweging van een naald in een groef. De 

grammofoonplaat was – en is – bedoeld voor het afspelen van eerder gemaakte opnamen. Daarvoor 

was het maken van een matrijs nodig. Dit werd gedaan door het etsen van een met was bedekte 

zinkplaat. De geëtste zinkplaat was – na het verwijderen van de waslaag – daarmee het negatief 

waarmee een veelheid van platen kon worden geperst. Dit was een techniek die véél sneller was dan 

het kopiëren van opnamen op wasrollen. Eerst gebruikte Berliner celluloid, maar dit materiaal bleek 

niet bestand tegen de persdruk. Vervolgens werd eboniet (gevulkaniseerd rubber) gebruikt maar 

uiteindelijk is het schellak geworden (vanaf 1898). De platen waren 12,5 cm of 17,5 cm in doorsnede. 

Ik kan me herinneren dat je die platen niet moest laten vallen: ze braken gemakkelijk in stukken. Ook 

Berliner kreeg te maken met allerlei octrooigevechten en andere zakelijke geschillen. In dit 

strijdgewoel zijn bedrijven als Berliner Gramophone, Victor en de Gramophone Company ontstaan 



(allen met het logo His Master’s Voice, de hond die naar de stem van zijn baasje luistert). Voor een 

meer gedetailleerd overzicht van dit alles verwijs ik naar Wikipedia ‘Geschiedenis van de 

geluidsopname’. De moeite waard is een documentaire te zien op 

https://www.youtube.com/watch?v=T61TYOVtF3Y 

 

De oudste grammofoonplaten werden afgespeeld op een opwindbare grammofoon (met veermotor) 

en een relatief zware afspeelarm met en wat grove naaldpunt. Er ontstond dus gemakkelijk slijtage 

aan naald en plaat waardoor platen de bijnaam kregen ‘grijsgedraaid’ te zijn. Dikwijls moesten 

naalden na het afspelen van een plaatkant worden vervangen. Tot ongeveer 1960 waren deze platen 

in zwang (O.m. Afrika was lange tijd een belangrijk afzetgebied). Het waren de zogenaamde ‘78-

toeren-platen’ omdat zij 78 keren per minuut draaiden. 

Het gehele afspeelproces was mechanisch: de door de naald voortgebrachte geluidstrillingen werden 

versterkt door een hoorn (zie figuur 5.) 

 

 

 

 

Figuur 5. Grammofoon of ‘pathéphone’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grammofoonplaat maakt een ontwikkeling door. Zo werd het ouderwetse schellak vervangen door 

vinyl, waarmee de houdbaarheid werd bevorderd. De draaisnelheid veranderde In plaats van 78 

toeren kunnen langspeelplaten worden afgespeeld met 33,5 toeren en kleinere platen (zogenaamde 

EP, extended play) met 45 toeren. Dit alles had te maken met de mogelijkheid een kleinere groef te 

maken waardoor een lp opnamen van grote lengte kon weergeven. De groef was aanvankelijk zo 

uitgevoerd dat een naald uitsluitend bewegingen kon maken in het horizontale vak (zig-zag). Hierdoor 

waren uitsluitend mono-opnamen mogelijk.  

Een stereofonische weergave werd verkregen door de groef V-vormig te maken waardoor de naald 

zowel in het horizontale als verticale vlak zich kon bewegen. Daardoor was het mogelijk verschillende 

geluidweergaven naar een linker en rechter 

luidspreker te sturen. (Zie figuur 6.)  

 

 

Figuur 6. Groeven van een LP 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T61TYOVtF3Y


De ontwikkeling naar zogenaamde quadrafonische weergaven (met vier luidsprekers) via een LP hield 

op rond de jaren tachtig van de vorige eeuw wegens onoverkomelijke technische problemen en (ook 

voor de consument) hoge kosten. 

De evolutie van de platenspeler kende verschillende facetten. Zo werden er veranderingen 

aangebracht in de afspeelnaald. De oorspronkelijke naald was eigenlijk niet meer dan een scherpe 

metalen pin. Later, toen naaldbewegingen elektronisch versterkt werden en de naalddruk beduidend 

minder werd, werd de naaldpunt gemaakt van saffier of diamant. Het laatste materiaal kon ongeveer 

2000 speeluren meegaan. Ook de vorm van de naaldtip onderging allerlei aanpassingen. Zo waren er 

de sferisch geslepen naalden, de elliptische en hyper-elliptische naalden, de vier-facetten naaldtip. 

Het element (het apparaat waarin de naald was bevestigd) onderging ook allerlei veranderingen. Na 

de Tweede Wereldoorlog was vooral het keramische element in zwang. Dit vereiste een hoge 

naalddruk (10 tot 12 gram) waardoor veel slijtage optrad. Later verschenen de zogenaamde 

magnetodynamische elementen die een veel lichtere naaldruk (2 tot 2,5 gram) noodzakelijk maakten. 

De top onder de elementen waren de zogenaamde ‘moving coil’-elementen. Zowel bij 

magnetodynamische elementen (MD ) als ‘moving coil’-elementen (MC) is het principe dat een heel 

klein wisselend elektrisch signaal (bij MC microvolt, bij MD millivolt) wordt opgewekt door beweging 

langs een magneet (MD) of spoel (MC) wat moet worden voorversterkt en daarna versterkt.  

In mijn studententijd stroopten we allerlei Hifi-winkels af op zoek naar een betaalbaar ADC-XLM-

element toen (en nu nog) de top onder de MD-elementen. 

Zoals eerder beschreven was de versterking van het geluid bij de eerste grammofoons enkel 

mechanisch: een geluidshoorn zorgde voor wat versterking. De latere – elektrische – grammofoons 

bezaten een eigen versterker of, wanneer die aangesloten konden worden op en losse versterker, een 

eigen voorversterker. 

Ook is er ontwikkeling geweest in de aandrijving van het draaiplateau. Deze werd indirect (door 

middel van o.m. een rubberen band) of direct (door rechtstreekse aansluiting op een elektromotor) 

aangedreven. Daarnaast herinner ik mij oeverloze discussies over de vorm van de arm: was nu de 

zogenaamde ‘tangentiale’ arm (een rechte arm boven het draaiplateau waarin een element hing) 

beter dan de klassieke kromme arm? De verschillen blijken zeer marginaal te zijn, volgens de 

geleerden. 

Na de introductie van de compact disc (cd, uitgevonden in 1950, een commerciële opmars gemaakt 

vanaf 1970) is de klassieke grammofoonplaat uit het centrum van de belangstelling verdwenen. Een 

kleine groep ‘audiofielen’ zweert nog bij de superioriteit van ‘vinyl’ . 

Hiermee sluit ik deze bijdrage over analoge audio, het onderdeel cilinder en grammofoonplaat, af. 

Het volgende deel gaat over de bandrecorder.  


