
Waarom is
een microfoon
zo goed?

Ger Groot

In Charlie Chaplins film ’The
great dictator’ zien we hoe de
dictator Hynkel met zoveel

stemgeweld zijn donderpreken af-
steekt dat zelfs de microfoons er-
voor terugdeinzen en achterover-
buigen. Daarmee overdreef Chaplin
maar nauwelijks de werkelijkheid.
De retoriek van de door hem op de
hak genomen Hitler was van het
klassieke soort dat geheel op eigen
kracht grote menigten wist te berei-
ken. Die werden dankzij de micro-
foon nóg groter, maar daarmee
werd ongemerkt ook het stemge-
weld een anachronisme – hoe effec-
tief dat aanvankelijk ook nog was.

Sinds Hitler heeft geen politicus
die spreekstijl meer gehanteerd –
tenzij hij uitdrukkelijk in diens
voetsporen wilde treden. De micro-
foon had de stemverheffing niet
meer nodig. Ze kon ook met de
zachtere registers uit de voeten.
Subtiele stembuigingen, terloopse
opmerkingen, een korte grap of een
bijna onmerkbare maar daardoor
des te veelzeggender aarzeling kwa-
men voor iedereen hoorbaar uit de
luidsprekers. De redenaar kon zijn
publiek eindelijk toespreken op een
normaal volume.

Dat gaf hem niet alleen de moge-
lijkheid menselijker te worden,
maar veranderde ook de toon en
zelfs de inhoud van zijn boodschap.
Ik heb het ooit zelf in omgekeerde
richting mogen ervaren, toen hal-
verwege een lezing die ik gaf de ge-
luidsapparatuur plotseling uitviel.
Van de ene zin op de andere moest
ik een zaal niet langer toespreken,
maar met diep uit het middenrif op-
wellend volume toebulderen.

Dat legde aan wát ik zei grote be-
perkingen op. Vergeten kon ik de
ironische tussendoortjes, de kleine
stembuigingen die mijn woorden
minder stellig maakten. Alles moest
helder, eenduidig en overtuigend
worden, in welgevormde frases die
de afstand tot het publiek heelhuids
konden overleven. Van de ene zin
op de andere was mijn voordracht
een stuk dogmatischer geworden
dan ze dankzij de microfoontech-
niek had kunnen zijn.

Natuurlijk bestonden er ook in de
klassieke retoriek middelen om iro-
nisch te zijn of met onzekerheid te
spelen. De grafrede van Marcus An-
tonius uit Shakespeares Julius Cae-
sar is er het mooiste voorbeeld van.
Maar nooit konden die technieken
de intimiteit evenaren waarmee de

microfoonstem (al dan niet ge-
veinsd) haar diepste wendingen pu-
bliek kan maken. Stelligheid was en
bleef haar grondtoon.

Dankzij de techniek is de klassie-
ke dictatorretoriek haar eigen paro-
die geworden. De moderne tiran
moest voor de microfoon datgene
gaan doen wat in de muziek dankzij
diezelfde techniek ook de crooner
had voortgebracht. Ook hij is moe-
ten gaan flemen, kreunen, insinue-
ren. Hij liegt nog steeds, maar zijn
leugens werden die van de verleider
die bij zijn prooi de prevelementjes
letterlijk in het oor lispelt.

Of ze daardoor gemakkelijker her-
kend en ontmaskerd worden, is de
vraag. Maar de microfoon heeft niet
alleen de dictatoriale stijl onherroe-
pelijk veranderd. Ze heeft elke stem
die zich publiekelijk laat horen
haar menselijke maat teruggege-
ven. In de woorden die klinken laat

ze een speelruimte toe waarin de
boodschap een soepelheid krijgt die
haar op slag een heel andere inslag
g e e ft .

De publieke redevoering is niet
langer een waarheidsverkondiging
ex cathedra, maar mengt zich als
één stem onder andere in een ein-
delijk democratisch geworden ge-
sprek. Ze laat merken dat ze kan
worden tegengesproken, ze weet
dat ze misschien niet álle wijsheid
in pacht heeft.

Ze kan hoorbaar aarzelen – en dat
betekent dat de door haar uitge-
sproken boodschap zich bewust is
van haar eigen betwistbaarheid. Ze
verleidt misschien nog wel, maar
doet dat niet langer door haar pu-
bliek om de oren te slaan met gra-
nieten dogma’s.

Daarvoor moest wel een prijs wor-
den betaald, zoals in de Tweede Ka-
mer dagelijks bewezen wordt. Maar
uiteindelijk weegt ook daar de de-
mocratische winst zwaarder dan
het stijlverlies van de welgevormde
volzin.

Reageer op deze column:
www.trouw.nl /meer

Twee filosofen, Sebastien Valkenberg en Ger Groot, schrijven
op deze plaats om beurten een polemische column. Reageer
op www.trouw.nl/meer.
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