
DE KUNST VAN HET
MACHINE LEZEN

Geïllustreerd essay, 1978

sche methode” die de lectuur van Raaijmakers machine-es-
say richting geeft tevens een sociografische methode voor
het lezen van – zoals Marey het noemde – “de taal der ver-
schijnselen”.’

De kunst van het machine lezen is niet alleen een essay-
istisch hoogtepunt in Raaijmakers’ oeuvre, maar markeert
ook de overgang van de thematiek van de grafische methode
– een onderwerp dat de componist op alle mogelijke manie-
ren in de jaren zestig en zeventig had uitgewerkt – naar het
thematisch onderzoeken van het verband tussen beeld en
geluid. De thematiek van de val en het vallen zou daarbij tot
ver in de jaren negentig een terugkerend motief blijven.

Dit lange essay ‘over de emancipatie van het materiaal en
het materiaalgebruik’, zoals de ondertitel van De kunst van
het machine lezen luidde in het tijdschrift Raster, kan wor-
den beschouwd als Raaijmakers tweede theoretische hoofd-
tekst naast het latere Kleine mechanica van de open vorm
(1992), waarvan het eerste hoofdstuk, ‘Het grote vlak’, is op-
genomen in deze monografie. Het essay over machine lezen
wordt hier volledig afgedrukt, in de originele opmaak met
alle afbeeldingen, en inclusief de correcties en toevoegingen
die Raaijmakers er zelf heeft bijgeschreven in de kantlijn van
zijn exemplaar.

In dit essay staat de ontwikkeling centraal in de plasti-
sche vormgeving van de lichamen en objecten waarmee
elektriciteit – in wezen ongrijpbaar – in de loop van de ja-
ren is opgewekt en bewaard. Raaijmakers vergelijkt deze
ontwikkeling met wat zich vrijwel gelijktijdig op mecha-
nisch gebied heeft voorgedaan. Hij trekt parallellen en nuan-
ceert de verschillen in werking, vormgeving en bediening van
beide typen techniek. Meer in het bijzonder beschrijft hij de
methode waarmee technische vormen en zienswijzen in de
gedaante van apparaten worden gerepresenteerd. Deze ma-
chines zijn ofwel registrerende ofwel reproducerende appa-
raten. Sprekende voorbeelden van de eerste soort zijn film-
camera’s en microfoons, vertegenwoordigers van de tweede
soort zijn filmprojectoren en luidsprekers. Het begrip ‘ma-
chine lezen’ uit de titel duidt op beider functionaliteit. De
kunst van het machine lezen is evenwel geen historische
tekst, maar dient eerder programmatisch te worden gelezen.

Uit het redactioneel bij de publicatie in Raster : ‘Met “het
lezen van machines en de bewegingen die zij maken” wil
Raaijmakers een aansluiting construeren op de grafische
technieken die Etienne-Jules Marey in 1879 publiceerde in
zijn La méthode graphique dans les sciences expérimenta-
les en principalement en physiologie et médicine: “een ver-
zameling methoden waarmee op wetenschappelijk verifieer-
bare wijze bewegingen, verschijningen en gebeurtenissen in
geregistreerde vorm kunnen worden ontkoppeld van datgene
wat beweegt, verschijnt en gebeurt.” In zoverre is de “grafi-
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