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HOOFDSTUKK II 

MODELLENN VAN EEN UITVINDING: T H E EXPLOITS OF ELAINE ( 1 9 1 4 - 1 9 1 5 ) 

(Afbeeldingg van Craig Kennedy in zijn laboratorium) 61 

Elaine,, Elaine, I love you all in vain. 
Elaine,, Elaine, You've set my heart aflame. 
Off  all the girls you're the sweetest I've seen. 

Alwayss to me as sweet as sweet sixteen. 
II  dream of you all through the livelong day, 
andd then when I see you, you fade away. 

Elaine,, Elaine, please come down from the screen, 
Andd be my Moving Picture Queen! 

(Tekstt van "Elaine My Moving Picture Queen") 62 

Inleiding Inleiding 

Professorr Craig Kennedy zit in zijn laborator ium achter een bureau. Gekleed in 

eenn witte j as rookt hij een pijp. Voor hem ligt een klein toestel. Hij buigt zich 

naarr het apparaatje toe, draait aan een knop en maakt aansta l ten om te 

spreken.. Over het daarop volgende beeld van een slapende man, die zich in 

eenn andere ruimte bevindt, verschijnt de tekst "Wake up, Jameson." Om de 

suggestiee van spreken te wekken, s taan de woorden diagonaal over het beeld 

enn zijn om de tekst twee bibberige lijnen getrokken die zich in leesrichting 
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trechtervormigg van elkaar verwijderen. Jameson wordt niet wakker van het 

geluidd en draait zich nog eens om in zijn slaap. Opnieuw verschijnt de tekst 

overr Jamesons slapende gestalte, maar ditmaal wordt hij wel wakker. 

Professorr Kennedy maakt wederom aanstalten om te spreken. De verwarde 

Jamesonn is inmiddels op zoek gegaan naar de oorzaak van het geluid. Over 

zijnn beeld verschijnen de woorden: "Look on the couch." Jameson loopt naar 

hett bed en kijkt onder het kussen. Daar ligt een zwarte doos waarop in witte 

letterss "Vocaphone" geschreven staat. In zijn laboratorium wendt Kennedy zich 

nogmaalss tot het apparaat op zijn werktafel, maar ditmaal ontvangt hij een 

boodschapp van Jameson die door de gevonden Vocaphone terug spreekt. Over 

dee shot van Kennedy verschijnt de tekst: "What is that? Good luck Kennedy to 

ourr latest invention." De professor pakt een foto van een vrouw van zijn 

bureau.. Hij kust de foto en kijkt nadenkend. Een tussentitel verduidelijkt zijn 

gedachte:: "Kennedy decides to install a vocaphone in the home of Elaine 

Dodge,, who he is aiding to run down the mysterious criminal, The Clutching 

Hand'.""  Kennedy pakt zijn koffertje, zet zijn hoed op en verlaat het 

laboratorium. . 

Eenn ander fragment uit THE EXPLOITS OF ELAINE wordt ingeleid door de 

volgendee tussentitel: "A discovery." Kennedy en Jameson zijn op zoek naar 

Elainee die spoorloos verdwenen is. Hun speurtocht leidt naar een binnenplaats 

diee er verlaten en stil bijligt. Dan kruipt er plotseling een man uit een rioolput. 

Zee overmeesteren hem en verwijderen de zuurstofhelm die hij draagt. Kennedy 

bekijktt het voorwerp en concludeert: "An oxygen helmet... the re must be bad 

airr where he came from." Hij buigt zich over de put waar de man uit 

tevoorschijnn is gekomen en schrikt terug: "Sewer gas!." Kennedy kijkt peinzend 

enn spreekt opnieuw: 'The St. James Viaduct...an old disused sewer...is 

somewheree about these parts." Hij grijpt de man in zijn kraag. In een close-up 

zijnzijn een paar blonde haren op het kledingstuk van de man te ontwaren. 

Kennedyy houdt de haren in zijn hand, bestudeert ze en concludeert: 'The 

goldenn hair of Elaine." Hij doet zijn mantel uit en zet de zuurstofhelm op. Een 

tussentitell  verduidelijkt: "The clue of the golden strands." Kennedy opent het 

luikk om zelf in de onderaardse riolering af te dalen. De dampen die uit de 

rioleringriolering opstijgen zijn echter zo sterk dat hij van dit voornemen afziet. Er volgt 

eenn shot van Elaine die bewusteloos in de stadsriolering ligt, gevolgd door een 

aantall  beelden van Jameson en Kennedy die er door de giftige dampen niet in 

slagenn om de riolering te betreden om Elaine uit haar benarde positie te 
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bevrijden.. Uiteindelijk sturen zij de man die uit de put tevoorschijn kwam 

onderr pistoolbedreiging weer terug het riool in om het vieze werkje te klaren. 

Wanneerr de bewusteloze Elaine naar boven is gehaald, tracht Kennedy haar 

tevergeefss met een "lung motor" bij haar positieven te brengen. Zij wordt per 

ambulancerijtuigg naar het laboratorium van Kennedy gebracht. Daar 

aangekomenn spreekt Kennedy met de aanwezige ambulancedokter: "Doctor 

theree is but one thing left: do you know of Dr. Leduc's method of electric 

resuscitation?.""  Een close-up toont het apparaat dat deze reanimatie kan 

bewerkstelligen.. Het is een klein kastje waarop hendels, knopjes en ronde 

vensterss met meters te zien zijn. Kennedy draait aan de knopjes. De 

comateuzee Elaine wordt aan het apparaat gelegd. Kennedy neemt haar pols op 

enn kijkt vertwijfeld. Maar dan verandert de uitdrukking op zijn gezicht. Elaine 

begintt te ademen en opent langzaam haar ogen. 

Bovenstaandee beschrijvingen komen respectievelijk uit de aflevering 

"Thee Hidden Voice" en "The Life Current" van de door de Amerikaanse tak van 

Pathéé uitgebrachte veertiendelige serie THE EXPLOITS OF ELAINE.63 Deze uiterst 

populairee serie was gedurende de jaren 1914 en 1915 wekelijks in de 

Amerikaansee bioscopen te zien. Waarschijnlijk werd een episode ("chapter") 

tezamenn met een Western, een Travelogue, een Comedy of een Newsreel 

vertoond.644 Elke aflevering was ongeveer een uur (twee "reels") lang. De plot 

vann de serie is al gedeeltelijk uit de twee beschrijvingen te destilleren: de vader 

vann de hoofdrolspeelster Elaine Dodge (Pearl White) is in de eerste episode van 

THEE EXPLOITS OF ELAINE vermoord omdat hij papieren in zijn bezit heeft die de 

identiteitt van de meesterdief The Clutching Hand onthullen. Elaine wil de 

moordenaarr van haar vader opsporen en de "Scientific Detective" Craig 

Kennedyy (Arnold Daly) helpt haar hierbij. The Clutching Hand, die gedurende 

dee gehele serie gemaskerd en onherkenbaar blijft , probeert Elaine op allerlei 

manierenn te dwarsbomen en de bewuste papieren in zijn bezit te krijgen. Keer 

opp keer mislukken de pogingen om The Clutching Hand te pakken te krijgen en 

hemm te ontmaskeren. Zoals ook in de hierboven beschreven sequentie, 

besluitenn de meeste afleveringen met Craig Kennedy die in een in nood 

geraaktee Elaine uit de handen van de booswichten redt. Elaine wordt dan in 

dee volgende episode weer met nieuwe snode plannen van deze schurk en zijn 

handlangerss geconfronteerd.65 

Filmhistoricuss Ben Singer noemt THE EXPLOITS OF ELAINE een "Serial 

Queenn Melodrama"66 Onder deze benaming schaart hij een aantal in thema 
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uiteenlopendee filmseries die tussen 1912 en 1920 razend populair waren. 

Aangezienn de vrouwelijke hoofdrolspeelsters van deze series zeer geliefd waren 

bijj  het publ iek werden zij ook wel serial queens genoemd. Hij beschrijft de 

s t ruc tuurr van dergelijke films als volgt: 

Whilee serial-queen melodramas cover a range of sensational- melodramatic sub-
genress (e.g., Western, Gothic, Patriotic, and Working-girl melodramas), they all 
concentratee on violent, intense action - abductions, entrapments, brawls, 
hazardouss chase sequences and last minute rescues- in narratively stark 
conflictss between a heroine or a hero-heroine team and a villain and his criminal 
accomplices.. (...) The criminal, generally some sort of mysterious mastermind 
(...)) attempts to deceive, capture or murder the heroine in order to seize a secret 
code,, scientific formula, land deed, master key, precious jewel, or similar 
talismann belonging, in most cases, to the heroine's father. 67 

Inn overeenstemming met de beschrijving die Singer geeft van "Serial Queen 

Melodrama""  is in THE EXPLOITS OF ELAIN E sprake van een scherp aangezet 

conflictt tussen de heldin en held enerzijds en de criminelen anderzijds. Het 

verhaall  wordt bovendien beheerst door snelle en sensationele acties, 

ontvoeringen,, l isten, valstr ikken, vervolgingsscènes en last-minute rescues. 

Daarbijj  spelen de papieren die de vader van de heldin in zijn bezit heeft een 

centra lee rol. Wat T HE EXPLOITS OF ELAINE zulk interessant onderzoeksmateriaal 

m a a ktt voor dit proefschrift, is dat bij de door Singer omschreven snelle en 

spectaculairee handel ingen veelvuldig gebruik gemaakt wordt van 

technowetenschappel i jkee middelen. Met name de manneli jke personages 

scherpenn h un onderl inge conflicten met behulp van inst rumenten, vindingen 

off  wetenschappel i jke inzichten aan. 

Inn dit hoofdstuk zal ik betogen dat de dieven en Kennedy in deze strijd 

verschi l lendee k lassengebonden definities van manneli jkheid en 

technowetenschapp ui tdragen. Professor Craig Kennedy vertegenwoordigt een 

hogeree manneli jke èn wetenschappeli jke stand. Niet door geldgebrek gehinderd 

heeftt deze "Amerikaanse Sherlock Holmes" 68 als enige in de fil m de 

beschikk ingg over een privé laboratorium waarin hij ongestoord aan 

uitvindingenn als deVocaphone kan werken die pas naderhand een functie 

toebedeeldd krijgen, maar die uiteindelijk steevast worden ingezet om zijn 

verloofdee Elaine te beschermen. Scherp hiertegenover worden de criminelen 

geplaatst.. Zij zijn verre van netjes gekleed en worden met onreine plaatsen als 

ondergrondsee rioleringen in verband gebracht. Deze vijandelijke groep wordt 

expliciett afgebeeld als behorend tot een lagere klasse. Laboratoria behoren niet 

tott h un grondgebied. Zij maken wel gebruik van technologieën als 
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zuurstofmaskerss en wapens, maar deze zijn niet uit hun eigen brein 

ontsproten.. The Clutching Hand en zijn kornuiten hebben geen directe toegang 

tott wetenschappelijke productiecentra, maar benutten wel de producten die 

daarr zijn ontwikkeld. 

Technowetenschappelijkee artefacten vervloeien met de klassengebonden 

masculienee wensen van de antagonisten en protagonisten en ondersteunen 

hunn motieven en handelingen. Gebruikte apparaten en vindingen zijn vluchtig 

enn ongestold en komen als het ware 'uit de lucht' vallen. Ze staan zo sterk in 

dienstt van de handelingen van de personages dat zij niet altijd goed van hen te 

onderscheidenn zijn. In dit hoofdstuk zal ik beargumenteren dat het Deus ex 

MachinaMachina karakter van de in de film gebruikte technowetenschappelijke 

middelenn in verband moet worden gebracht met de verschillende invullingen 

diee beide partijen aan mannelijkheid en technowetenschap geven.69 

Aangezienn de wensen van de mannelijke personages overwegend 

betrekkingg hebben op Elaine - technologie en wetenschap worden gebruikt om 

haarr te beschermen of te bedreigen - zal ik ook aandacht besteden aan de rol 

vann het vrouwelijk personage in de formulering van beide definities van 

technowetenschap.. Anders dan de mannelijke personages heeft Elaine geen 

directee band met technowetenschap, maar via haar wordt het gevecht tussen 

beidee mannelijke kampen uitgespeeld. Zij initieert een dialoog tussen de 

wetenschappelijkee klasse en de dreigende onderwereld, maar tegelijkertijd 

versterktt zij de kloof tussen deze gebieden. Zo biedt zij de protagonist Prof. 

Kennedyy de mogelijkheid om zijn superieure positie te definiëren en in elke 

afleveringg op het laatste moment zeker te stellen. 

Inn THE EXPLOITS OF ELAINE kunnen artefacten klankborden of extensies 

zijnn van de op Elaine gerichte verlangens van de mannelijke personages. Dit 

heeftt te maken met de weinig gestandaardiseerde vorm van technowetenschap 

inn de film: de personages lijken een oneindig arsenaal aan middelen tot hun 

beschikkingg hebben en er lijk t geen sociaal-economische structuur te bestaan 

diee de stroom aan technowetenschappelijke middelen indamt of reguleert.70 Dit 

beeldd van technowetenschap staat in schril contrast met de technologische 

ontwikkelingenn die de Amerikaanse cinema op dat moment kenmerkten. Zo 

vluchtigg als de technowetenschappelijk netwerken zijn binnen de diëgese71 van 

dee film, zo gestold en bepaald door vanzelfsprekende conventies wordt het 

cinematischh technologisch netwerk van de filmindustrie op dat moment. Aan 

dee hand van de eerder beschreven Vocaphone scène zal ik in de volgende 
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paragraaff  ingaan op het cinematisch technologisch netwerk waarvan THE 

EXPLOITSS OF ELAINE deel uitmaakt. Terugkerend naar het thema van dit boek, 

zall  ik vervolgens aandacht besteden aan het contrast tussen de 

gekristalliseerdee Hollywood conventies en de vloeibare status van 

technowetenschapp binnen de diëgese van THE EXPLOITS OF ELAINE. 

CinematischeCinematische technologieën 

THEE EXPLOITS OF ELAINE is een zogenaamde stomme film: er worden geen 

techniekenn van synchrone geluidsopname gebruikt.72 Het zou nog tot 1929 

durenn voordat er een gestandaardiseerd systeem kwam dat films van 

synchroonn mechanisch geluid kon voorzien. In de scène beschrijving met de 

VocaphoneVocaphone waarmee dit hoofdstuk opent, verschijnen evenwel verschillende 

visuelee representaties van diëgetisch geluid binnen het beeld. Zo wordt de 

directee geluidstransmissie van de Vocaphone benadrukt door de stem van de 

zenderr als beeldtekst over het beeld van de ontvanger te projecteren. De 

bibberigee lijnen en de typografie van de tekst moeten de mechanische kwaliteit 

enn de decibels van het geluid suggereren. Door de klanken die de Vocaphone 

voortbrengtt op deze manier in beeld te brengen, ontstaat de impressie van 

synchroon,, diëgetisch en elektrisch vervormd geluid. Later in de scène wordt 

nogg een ander geluidskenmerk van de Vocaphone in beeld gebracht wanneer 

Jamesonn op zoek gaat naar het stemgeluid van Kennedy dat hem doet 

ontwaken.. Als kijker weten we op dat moment al dat het een geluid betreft dat 

uitt het laboratorium van Kennedy afkomstig is. Dat is Jameson in eerste 

instantiee niet duidelijk. De verwarring slaat bij hem toe als hij de bron van de 

stemm die hem uit zijn slaap wekt niet kan vinden. De stem is ontlichaamd en 

Jamesonn heeft pas rust als hij het apparaat vindt waardoor de stem van zijn 

vriendd Kennedy hem heeft bereikt. In plaats van een tussentitel geeft het 

indexicalee woord Vocaphone op het apparaat een verdere aanwijzing. Nu wordt 

hett ook voor Jameson duidelijk dat het een gemediëerd geluid betreft en dat 

Kennedyy zich niet in zijn appartement bevindt maar via een technologisch 

artefactt tot hem spreekt. De scène eindigt met een andersoortige 

geluidsvisualisatiee als een in tekst gevatte stem van de verteller de kijker 

inlichtt over Kennedy's plannen om de Vocaphone in Elaine's huis te 

verstoppen.. Er worden dus verschillende strategieën binnen deze scène 

gebruiktt om geluid in beeld te representeren. Zonder hoorbare dialogen of 

voice-oversvoice-overs kan het geluid dat binnen de wereld van de film zodoende toch 
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gerepresenteerdd worden. Het beeld neemt de auditieve rol als het ware over. 

Dee visuele internalisering van geluid in deze scène kan in het licht 

geplaatstt worden van de veranderde Amerikaanse filmcultuur rond het 

uitkomenn van THE EXPLOITS OF ELAINE. De film is aan het begin van het 

ontstaann van de klassieke Hollywood cinema te situeren, die zich kenmerkt 

doorr een vergaande standaardisering. Na 1914 had de filmindustrie zich in 

Hollywoodd geconcentreerd en werden er bijna alleen nog features (lange 

speelfilms)) gemaakt.73 Het narratief krijgt rond die tijd een meer 

gestroomlijndee structuur en is een afgesloten en begrijpelijk geheel geworden. 

Dee bioscoopganger kan zich verliezen in de wereld van de film en 

technologischee conventies worden aangewend om deze "absorptie" te 

waarborgen.74 4 

Dee jaren voor het verschijnen van THE EXPLOITS OF ELAINE (van 1907 tot 

ongeveerr 1913) kunnen als een overgangsperiode getypeerd worden waarin 

filmsfilms al gaandeweg een meer gesloten structuur kregen. In deze 

overgangsperiodee was voorkennis van strips, populaire liedjes of boeken 

vereistt om films in de bioscoop te kunnen volgen. Tegelijk ontstond er een 

toenemendee vraag bij het publiek naar films die zonder dergelijke externe 

informatiee konden worden begrepen. De filmhistoricus Charles Musser spreekt 

inn dit verband van een groeiende behoefte aan films met een "self-sufficient" 

(zelfbedruipend)) karakter.75 Filmproducenten konden de rappe veranderingen 

maarr moeilijk bijbenen en het aanbod van dergelijke films bleef dan ook achter 

bijbij  de vraag. Om de discrepantie tussen vraag en aanbod te ondervangen 

werdenn er tijdens filmvertoningen verschillende geluidsstrategieën gehanteerd 

omm films voor het snel groeiende publiek begrijpelijk te houden. 

Zoo werden er in deze periode gepatenteerde machines als de 

"Chronophone,, Cameraphone, Auxetophone, American Theatrephone, 

Phoneidograph,, Kinetophone" op de markt gebracht die een synchroon geluid 

beloofdenn dat het narratief kon verduidelijken. In de praktijk werd deze belofte 

echterr niet ingelost. De systemen konden volgens Musser slechts voor korte 

stukjess film worden gebruikt en het geluid dat zij voortbrachten was vaak van 

slechtee kwaliteit. Deze beperkingen maakten het onmogelijk om de apparaten 

voorr een langer narratief - dat bovendien een complexere structuur had 

gekregenn - te gebruiken. Ook zorgden steeds meer filmvertoners voor een 

lecturerlecturer die een film inleidde en het vaak onduidelijke narratief zo trachtte te 
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verhelderen.. Soms werden ook acteurs ingehuurd die de personages op het 

wittee doek ter plekke van een stem voorzagen.76 

Dee meeste van de geluidsverbeeldingen in de scène met de Vocaphone 

zijnzijn te begrijpen als manieren om het narratief van de films begrijpelijk te 

maken,, zonder dat er gebruikt hoeft te worden gemaakt van zulke externe 

technologischee middelen. Deze resoneren echter wel in deze scène. De 

VocaphoneVocaphone is in naam en toepassing te vergelijken met bovengenoemde 

machines,, maar is nu binnen de wereld van de film gebracht.77 Bovendien 

corresponderenn de tussentitels met de stemmen van de personages of, in het 

gevall  van de tussentitel die het fragment uitleidt, de stem van een verteller. 

Volgenss filmhistoricus André Gaudreault verwijzen dergelijke 

tussentitels,, die in 1914 standaard tussen filmbeelden werden gevoegd, naar 

dee "life" stemmen die in de periode daarvoor nog vaak werden gebruikt om een 

fil mm begrijpelijk te houden. Hij spreekt in dit verband van een geleidelijk 

toenemendee insluiting van de menselijke stem in de fictieve wereld van de film. 

Naa 1908 werden de gesproken woorden van de acteurs volgens Gaudreault 

steedss vaker in tekst gevat en verklarende tussentitels namen de functie van 

dee lecturer over. Door deze stemmen als tekst in het filmbeeld te integreren, 

ontstaatt er een op zichzelf staande narratieve structuur die niet langer door 

externee middelen opengebroken wordt.78 

InIn de Vocaphone scène is het door Gaudreault beschreven principe van 

diëgetischee insluiting goed terug te zien. Eerst zien we Kennedy in het lab 

zitten.. Nadat hij aanstalten maakt om te spreken, wordt zijn tekst meteen over 

hett volgende beeld van de slaapkamer van Jameson heen geprojecteerd, 

alwaarr zijn stem te horen zou zijn. Als Kennedy daarna weer in beeld komt en 

ietss gaat zeggen, wordt dezelfde procedure herhaald. De twee plaatsen van 

handelingg volgen elkaar snel op, overlappen elkaar niet en lijken vooral door 

hett gebruik van de teksten naadloos op elkaar aan te sluiten. Zoals gezegd, 

eindigtt de scène met een tussentitel die de volgende scène introduceert. Door 

hett gebruik van tussentitels kunnen dus eenvoudig temporele en ruimtelijke 

relatiess tussen de shots gelegd worden en kunnen handelingen verhelderd 

worden.. Zo ontstaat een impressie van een harmonieus tijdsverloop en is de 

fil mm als een gesloten wereld te ervaren. 

THEE EXPLOITS OF ELAINE is dus te plaatsen aan het begin van een periode 

waarinn fümtechnologische netwerken zich standaardiseren. Relaties met 

gebiedenn buiten de film, als literatuur en muziek, werden minder cruciaal om 
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filmss te kunnen volgen en met behulp van cinematische technologieën werd 

eenn afgesloten filmwereld gecreëerd. Hoewel externe informatie niet langer 

onontbeerlijkk was voor het begrijpen van de verhaallijn, werd er in andere 

mediaa nog steeds veel aandacht aan THE EXPLOITS OF ELAINE besteed. We 

moetenn niet vergeten dat hoofdrolspelers na 1914 steeds meer als sterren 

geëerdd werden en er veel over hen werd gepubliceerd.79
 THE EXPLOITS OF ELAINE 

kann ontegenzeglijk in deze nieuwe cultuur geplaatst worden. De actrice Pearl 

Whitee die de rol van Elaine in de serie vertolkt, had als "serial queen" in de 

jarenn tien en twintig een sterrenstatus, hetgeen bijvoorbeeld naar voren komt 

inn de tekst van het liedje "Elaine, my moving picture queen" waarmee dit 

hoofdstukk opent.80 Ook de acteur Arnold Daly, die in de serie de 

wetenschappelijkk detective Craig Kennedy speelt, kon zich als Matiné Idol op 

veell  publieke belangstelling verheugen.81 Buiten deze sterrenaanbidding kreeg 

dee filmserie ook op andere manieren aandacht in de media. Elke nieuwe 

afleveringg van de film ging gepaard met veel publiciteit in de 400 kranten die 

dee befaamde krantenmagnaat William Hearst in de Verenigde Staten en 

Canadaa uitgaf. Hierin verschenen paginavullende verhalen waarin de 

vertoondee afleveringen gerecapituleerd en aangevuld werden.82 Ook bracht 

dezelfdee uitgever de avonturen van Elaine in boekvorm op de markt, compleet 

mett foto's uit de serie.83 

Dee krantenfeuilletons, de boeken over Kennedy, de roddels over de 

sterrenn en de muziek hebben ongetwijfeld meegespeeld in de wijze waarop 

naarr de serie gekeken werd. Ook het feit dat elke aflevering in een blok met 

andersoortigee films vertoond werd moet de filmervaringen hebben gekleurd. 

Voorr het volgen van de filmserie was kennis van deze intermediale periferie 

echterr geen strikte vereiste. Elke aflevering vormde een afgerond verhaal met 

goedd te volgen ontwikkelingen en een lineair tijdsverloop. 

Inn Hollywood conventies verankerd, is THE EXPLOITS OF ELAINE gemaakt 

volgenss gestandaardiseerde technologieën en omsloten door een verhard 

cinematischh netwerk. De wijze waarop technowetenschap in de diëgese van de 

fil mm wordt verbeeld, lijk t hier haaks op te staan. Zoals ik reeds eerder aangaf, 

hebbenn de technowetenschappelijke artefacten die de serie bevolken veeleer 

eenn onstabiele en amorfe status en zijn zij juist niet in vaste structuren 

geconsolideerd.. Net als de Vocaphone komen zij uit het niets tevoorschijn om 

hett narratief te stuwen en verdwijnen zij vervolgens weer van het toneel. Dit is 

opp twee manieren te begrijpen. Er kan betoogd worden dat de door personages 
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gebruiktee onstoffelijke en momentane artefacten en middelen in dienst staan 

vann de verharde cinematische technologieën. Evenals in vele andere series uit 

diee tijd maakt de vluchtige status van artefacten het immers heel gemakkelijk 

omm het verhaal op gang te houden. De middelen kunnen narratieve conflicten 

versterkenn of oplossen, zonder dat zij daarna nog hoeven terug te keren.84 Bij 

elkee situatie kan een ander apparaat of vinding worden ingezet dat vervolgens 

weerr in het niets verdwijnt. De deus ex machini zijn in die zin eenvoudige 

middelenn om het narratief in een stroom van acties en oplossingen voort te 

latenn snellen, zoals de vroege Hollywood normen dicteerden. De deus ex 

machinimachini stutten het narratief, dat inmiddels weliswaar gesloten was, maar nog 

steedss op zulke "externe" krachten moest vertrouwen. Tegelijk kan echter 

wordenn gesteld dat de film hiermee uitdrukking geeft aan de verwarring die 

heerstee over de plaats van technowetenschap in het dagelijks leven. In een tijd 

datt het dagelijkse moderne leven in de VS in een versneld tempo doordrongen 

raaktee van technowetenschap85, passeert een heuse stortvloed van deus ex 

machinimachini de revue in THE EXPLOITS OF ELAINE. Hoe dit precies gebeurt zal ik in 

dee volgende paragraaf toelichten. 

BevlogenBevlogen artefacten 

Dee Vocaphone in de film is een machine zonder geschiedenis of toekomst. Het 

geluidsapparaatt verschijnt alleen in deze aflevering als middel om Elaine te 

beschermenn en in de volgende aflevering worden door Kennedy en de 

criminelenn weer nieuwe uitvindingen opgevoerd zoals Death Rays, 

spiegelperiscopen,, kinographs, Oxyacetylene Torches, dozen gevuld met kwik, 

gevaarlijkee medicijnen als scapolarium of methodes als Dr. Leduc's method of 

electricelectric resuscitation. De vraag naar de waarde van de gebruikte middelen 

buitenn deze specifieke noodsituaties wordt niet gesteld. Terwijl het conflict 

tussenn de slechte en de goede personages zich uitstrekt over de veertien 

episodes,, hebben de objecten die in het narratief gebruikt worden een korte 

levensduur.86 6 

Hett arsenaal aan middelen dat de personages kunnen gebruiken kan zo 

onuitputtelijkk zijn omdat er geen grotere of andere 'machten' buiten hen 

bestaann die bepalen wat wel of niet als feit of artefact het daglicht mag zien. 

Ditt duidt op een beperkte mate van standaardisatie: sociaal-economische 

structurenn reguleren nauwelijks de productie van artefacten en feiten. 87 

Onafhankelijkk van patenten, peer reviewers, concurrenten of andere externe 
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enn lucratieve belangen, kunnen uitvindingen naar de eigen wensen van de 

personagess worden gevormd. De door hen gebruikte technowetenschappeli jke 

artefactenn zijn echoput ten van h un verlangens waar in h un manneli jke en 

klassengebondenn wensen weerkl inken. 

Di tt ongestandaardiseerde karakter van technologieën en wetenschap is 

niett alleen kenmerkend voor THE EXPLOITS OF ELAINE, maar ook voor andere 

sciencee fiction series die halverwege de ja ren tien werden uitgebracht, zoals 

THEE BLACK BOX (1915) en de vervolgserie LADY BAFFLES AND DETECTIVE DUCK 

(19IB).8***  In de serie MASTER MYSTERY (1918) die drie jaar later werd gemaakt 

enn eveneens door Reeves werd geschreven, wordt daarentegen expliciet 

gewezenn op grotere bedri j fsstructuren die een vrijelij k verschijnen van 

apparatenn en vindingen kunnen verhinderen.89 In het voorwoord van de eerste 

afleveringg van MASTER MYSTERY, een serie waarin de boeienkoning Houdini in 

dee rol van Quent in Locke de belangrijkste attractie was, wordt dit meteen 

duidelijkk geëxposeerd: 

Internationall  Patents. Inc., is a firm whose vast fortune has been made by 
inducingg inventors to trust the marketing of inventors to their care and after 
obtainingg sole rights- they suppress the manufacture of these inventions- much 
too the financial gain of the owner of already existing patents. 

Inn MASTER MYSTERY worden nog steeds allerlei verschil lende gadgets ten tonele 

gevoerd,, maar de s t ruc turen waarb innen dit gebeurt zijn veel verder 

uitgewerktt dan in THE EXPLOITS OF ELAINE. NU wordt technowetenschap niet 

exclusieff  gebruikt als reddingsmiddel in crises, maar wordt een meer continu 

kaderr geschetst waarbinnen technologische artefacten een plaats hebben. Er 

i ss sprake van een mark ts t ruc tuur die een grote invloed heeft op het wel of niet 

verschijnenn van de uitvindingen en die bovendien bepaalt of appara ten een 

blijvendd karakter krijgen. Het slechte bedrijf Internat ional Patents Inc. zou de 

marktt in zijn greep hebben en bepalen welke technologieën een kans maken. 

Terwijll  in THE EXPLOITS OF ELAIN E het verband tussen het verschijnen 

vann technowetenschappeli jke middelen en standaardisat ie geen expliciet 

themaa vormt, is dat in MASTER MYSTERY wel het geval. In de laatste filmserie 

wordtt helder gesteld dat de meeste technowetenschappeli jke vooruitgang 

wordtt geboekt wanneer zo een gestandaardiseerd kader ontbreekt. De 

commerciee wordt als aartsvi jand van technowetenschappeli jke progressie 

aangewezen.. Er wordt erkend dat er andere machten en maatschappel i jke 

discoursenn aan het werk zijn die de hoop op wetenschappeli jke 'openbaringen' 
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frustreren.. De magische objecten die in THE EXPLOITS OF ELAINE uit het niets 

tevoorschijnn komen en in het niets oplossen, zijn in MASTER MYSTERY door een 

geheimzinnigee samenzwering der geldmeesters in een onderaardse ruimte 

verdwenen. . 

Dee uitvindingen manifesteren zich nog steeds in grote getale, maar 

verdwijnenn in de schemerzone van een donkere onderaardse ruimte, die in een 

tussentitell  wordt omschreven als: "The Graveyard of Genius, a rock hewn 

cavernn under the Brent house, so named because it harbors the ghosts of a 

thousandd inventors' dead hopes." De commercialisering en standaardisering 

vann technologieën wordt in MASTER MYSTERY in direct verband gebracht met 

eenn vermindering van het aantal uitvindingen dat het daglicht ziet. 

Inn zijn boek America by Design beschrijft de techniekhistoricus David 

Noblee de relatie tussen kapitalistische bedrijfsstructuren en het verminderen 

vann het aantal uitvindingen dat op de markt komt. Hij stelt dat de markt in de 

jarenn tien steeds meer gedomineerd werd door samenwerkende bedrijven die 

hett anderen moeilijker maakten om apparaten vrijelij k op de markt te 

brengen.. Door trustvorming werden afnemers gedwongen om alleen apparaten 

diee door bepaalde bedrijven gepatenteerd waren te gebruiken. Na de Eerste 

Wereldoorlogg werden een aantal wetten aangenomen die dergelijke praktijken 

verboden.. 90 Filmhistorici beschrijven een soortgelijke ontwikkeling voor de 

Amerikaansee cinema: de standaardisatie van het cinematisch netwerk 

betekendee ook dat de filmindustrie in economisch opzicht steeds meer haar 

openn structuur verloor. In 1908 bundelden verschillende filmmaatschappijen 

zichh in de MPPC (Motion Picture Patents Company). De Amerikaanse vestiging 

vann het van oorsprong Franse Pathê91, de producent van THE EXPLOITS OF 

ELAINE,, was één van de leden van de MPPC. De deelnemende bedrijven 

beheerdenn gezamenlijk de patenten van alle filmapparatuur en verkochten 

alleenn aan elkaar. Er werd geen apparatuur verhuurd of verkocht aan 

filmvertonerss die ook zaken deden met niet-leden. Rond het verschijnen van 

THEE EXPLOITS OF ELAINE was er echter een lobby op gang gekomen tegen deze 

praktijken.. Na de Eerste Wereldoorlog, toen MASTER MYSTERY werd uitgebracht, 

resulteerdee deze lobby in een aantal wetten die een vrijere markt moesten 

stimuleren.92 2 

Wanneerr deze ontwikkelingen naast het verhaal van MASTER MYSTERY 

wordenn gelegd, kan de film opgevat worden als een uiterst kritisch document 

datt de mening verkondigt dat trustvorming en standaardisatie in de Verenigde 
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Statenn technowetenschap aan banden heeft gelegd en uit de handen van de 

gewonee burger houdt. In THE EXPLOITS OF ELAIN E ontbreekt een dergelijke 

kritiek.. Er wordt zelfs niet erkend dat er netwerken kunnen bestaan 

waarb innenn technowetenschap gestandaardiseerd wordt. Dit is opvallend 

omdatt T HE EXPLOITS OF ELAIN E nu ju ist in een tijd is gemaakt waarin de 

(film)industriee een enorme machtseenheid nastreefde en technowetenschap op 

allerleii  manieren trachtte te controleren en verankeren. In de film zijn 

technowetenschappeli jkee middelen echter etherisch en geenszins 

geconsolideerdd in machtige netwerken. Een uitleg van deze discrepantie zou 

kunnenn luiden dat het vluchtige karakter van de artefacten in THE EXPLOITS OF 

ELAIN EE wijst op de ongelimiteerde macht die de industr ie over haar producten 

had:: zij had er baat bij om controlerende prakti jken voor het publ iek te 

verhul len.. Daarom zou de fil m enige referentie naar machtss t ruc turen 

vermijden.. Zo een uitleg is echter onvoldoende en te beperkt. Het 

veronachtzaamtt de makende rol van het publiek en leunt teveel op de 

vooronderstell ingg dat ideologie van bovenaf wordt opgelegd, terwijl de lagere 

echelons,, zoals de filmhistoricus Miriam Bratu Hansen terecht betoogt, ook 

eenn bijdrage aan heersende opvattingen kunnen leveren.93 

Dee stortvloed aan deus ex machini in de fil m wekt bovendien niet alleen 

dee indruk dat technowetenschap een ongelimiteerd fenomeen is dat nauweli jks 

ingeperktt wordt door standaardisat ie Het stelt de kijker tevens in de 

gelegenheidd om te reflecteren op technowetenschap en hier vragen te over 

stellen:: waar komen al die apparaten zo plotseling vandaan, wat is h un 

herkomstt en hoe kunnen ze zo een belangrijke functie vervullen? 

Dee deus ex machini zijn te vergelijken met Latouriaanse "zwarte dozen." 

Hett kenmerk van een zwarte doos is immers dat het proces dat a an het 

onts taann van wetenschappeli jke feiten en artefacten vooraf is gegaan 

onmogelijkk te achterhalen is. Dit is ook het geval in T HE EXPLOITS OF ELAINE.94 

Omm Latour te citeren: 

Dee feiten en de artefacten die wetenschap en techniek produceren komen over 
henn heen als een uitwendig lot, dat even vreemd, even onmenselijk en even 
onvoorspelbaarr is als het oude fatum der Romeinen.95 

Vanuitt deze invalshoek gezien, schept het ontbreken van een 

gestandaardiseerdd netwerk mogelijkheden om ui tdrukking te geven aan de 

verwarringg die ontstaat wanneer een overdaad aan technowetenschappeli jke 

ontwikkelingenn op mysterieuze en onverklaarbare wijzen verweven raakt met 
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hett leven van alledag. We spreken immers over een periode van rappe 

verstedelijkingg en industrialisering waarin het dagelijks leven steeds meer 

bepaaldd wordt door technowetenschappelijke middelen als de trein, de radio, 

dee film, medicijnen, de telefoon en de auto. Deze veranderingen werden vaak 

alss overweldigend ervaren en besproken in termen van shock, verwarring en 

zintuiglijkee overbelasting.96 

Telkenss gebruiken de personages weer een ander miraculeus middel. 

Hett aanbod dat zij tot hun beschikking hebben is zo oneindig dat elk 

verlangenn een bijpassend instrument kent. In de episode "The Death Ray" 

hebbenn The Clutching Hand en zijn kornuiten bijvoorbeeld een machine in hun 

bezitt waarmee zij op afstand mensen kunnen doden met behulp van 

infraroodstraling.977 Als het wapen op Kennedy wordt gericht, verdedigt hij zich 

mett zijn nieuwste uitvinding: "The Infra-red ray diverter." De oplossing tegen 

hett kwaad dat 'The Death Ray" kan aanrichten wordt niet gezocht in het 

stelenn of afnemen van het apparaat, maar er wordt door de opponent een 

nieuwee machine ingezet die bij zijn wensen past. In latere science fiction series 

iss het apparaat veel vaker een constante. Zo wordt in CRIMSON GHOST (1946) 

gevochtenn om "the cyclothrope", een anti-atoom wapen dat kwaadaardig is in 

dee handen van de crimineel en goedaardig in de handen van de held. 

Inn THE EXPLOITS OF ELAINE hebben de personages dus een onbeperkt 

aantall  middelen tot hun beschikking. Bij elke wens hoort wel weer een andere 

vindingg of een ander apparaat. De wensen en motieven van mannelijke 

personagess in THE EXPLOITS OF ELAINE vervloeien met de door hen gebruikte 

materiee en hun mannelijkheid is sterk verbonden met de door hen gebruikte 

technowetenschappelijkee artefacten. Maar hoe komt deze mannelijkheid tot 

uitdrukkingg en zijn er verschillen in de mannelijkheid die de protagonisten en 

antagonistenn in relatie tot technowetenschap uitdragen? Het antwoord van het 

eerstee deel van deze vraag moet gezocht worden in de rol van Elaine. Via haar 

gevenn beide partijen uiting aan hun relatie tot technowetenschap. 

TechnologieënTechnologieën van begeerte 

THEE EXPLOITS OF ELAINE is een vervolg op de serie THE PERILS OF PAULINE (1913-

1914).. In de vierde episode van deze eerdere filmserie mag de heldin, die dan 

nogg Pauline heet, als beloning voor het opsporen van een bende criminelen lid 

wordenn van de International Automobile Association. Ondanks het protest van 

detectivee Kennedy besluit zij om toch mee te doen aan een cross-country 
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wedstrijd.. Ze laat hem desolaat achter en vertrekt in haar leren 

coureurkostuum.. Een aantal lieden met slechte bedoelingen probeert haar 

deelnamee aan de race te verhinderen en legt kraaienpoten op de weg. Toch 

komtt zij als eerste over de finish. In deze en in andere episodes, is de 

protagonistt Pauline onverschrokken, fysiek krachtig en neemt zij 

onafhankelijkee beslissingen.98 Wat in het kader van dit hoofdstuk echter met 

namee van belang is, is dat zij zich in tegenstelling tot Elaine als jonge vrouw 

niett distantieert van technologieën, zoals die van de automobiel. 

Inn THE PERILS OF PAULINE is het eenvoudig voor de protagonist om 

ongestraftt toegang tot technologieën te hebben. In THE EXPLOITS OF ELAINE 

heeftt het vrouwelijk personage geen hands on contact met apparaten. Haar 

fysiekee afstand tot technowetenschap is in de tweede serie zo groot dat zij 

plaatss heeft genomen op de passagiersstoel en een mannelijke chauffeur haar 

automobiell  bestuurt. Het zijn nu de mannelijke personages die exclusief 

toegangg tot dit domein hebben." Een vergelijking tussen THE PERILS OF 

PAULINEE en THE EXPLOITS OF ELAINE suggereert een uitsluitingspolitiek die 

specifiekee consequenties heeft voor het vrouwelijk personage. Het 

technowetenschappelijkk bastion is nu geheel afgeschermd van directe 

vrouwelijkee inbreng. 

Hoewell  Elaine geen rechtstreekse toegang heeft tot laboratoria en geen 

technologischee apparaten bedient, kan zij niet simpelweg als buitenstaander 

wordenn beschreven. In zekere zin is zij de belangrijkste maker van het 

technowetenschappelijkk netwerk in de film. De wensen van de mannelijke 

personagess centreren zich rond de vrouwelijke protagonist en hun 

masculiniteitt komt met name tot uiting in relatie tot haar. Zij definieert het 

contestedcontested terrain waarop artefacten worden geïmplementeerd om een conflict 

tussenn de mannelijke opponenten te beslechten.100 

Hoezeerr dit conflict met klassenposities verbonden moet worden, is goed 

tee zien in de episode "The Hidden Voice." The Clutching Hand is er net achter 

gekomenn dat Elaine de papieren in haar bezit heeft die zijn identiteit kunnen 

onthullen.. Wanneer zij gaat winkelen probeert hij haar onderneming op allerlei 

manierenn te vertragen om ondertussen de documenten bij haar thuis te 

kunnenn zoeken. Een aantal van zijn handlangers duikt tijdens haar uitstapje 

op.. Eerst dienen zich beroepsbedelaars ("Professional Beggars") aan. Dan 

trachtt een jongetje medelijden te wekken voor de armoedige situatie bij hem 

thuis.. Elaine koopt allerlei proviand en brengt het naar de schamele woning 
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vann het jongetje. Zijn zogenaamde moeder is snel in bed gaan liggen en doet 

alsoff  ze bedlegerig is. "Miss Statistix of the associated charities" doet net haar 

rondee in de buurt. Zij ziet hoe Elaine bedrogen wordt en waarschuwt Elaine 

voorr deze oplichters: "You are the victim of these people young lady. The man 

iss a gunman. The woman is a crook and the supposed boy is a panhandler." 

Elainee verlaat de achterbuurt en gaat weer op pad in haar automobiel met 

chauffeur,, als er een man voor haar wagen springt. Hij lijk t ernstig verwond 

doorr het ongeluk. De man wordt in haar auto geladen en naar het ziekenhuis 

gebracht.. In de operatiekamer wordt de man door een dokter met een 

stethoscoopp onderzocht. Hij lijk t stervende en er wordt een dominee bijgehaald 

omm hem het heilige sacrament toe te dienen. De dominee kijkt naar de patiënt 

enn zegt: "I wil l now effect a wonderful cure by the laying on of hands and feet." 

Plotselingg schudt hij de man door elkaar en stuurt hem weg: 'That is Double-

jointedd Johnny, the greatest accident faker in the city." 

Inn deze sequentie is Elaine het slachtoffer van een groep criminelen die 

duidelijkk tot de lagere echelons behoren. Dat zij ten prooi kan vallen aan deze 

groepp slechteriken, is echter ook aan haar eigen naïviteit te wijten. Zij is te 

goedgelovigg en denkt dat zij de 'armen' kan helpen. Terwijl zij eerst van plan is 

omm haar geld aan eigen boodschappen uit te geven, laat zij zich er gemakkelijk 

toee verleiden om haar vermogen in anderen te investeren. De rijke vrouwelijke 

protagonistt probeert door liefdadigheidswerk de afstand tussen rijk en arm te 

verkleinen.. Deze onderneming blijkt echter averechts te werken. De 

uiteindelijkee stellingname van de film is dat haar inspanningen om een brug te 

slaann tussen arm en rijk slechts tot misbruik door de lagere klassen leiden. 

Hett conflict wordt door de goedbedoelde activiteiten van Elaine uiteindelijk 

alleenn versterkt. Figurerend als het middelpunt van een klassenstrijd, speelt 

zichh op en om het wezen van Elaine een gevecht af. Zij fungeert hierbij tegelijk 

alss een katalysator en als een verbinding tussen de twee klassen. Haar naïeve 

goedd bedoelde vrouwelijke zorg leidt alleen tot misbruik en grotere 

wantoestanden.. Elke keer als zij haar hand uitsteekt naar de minder 

bedeeldenn komt ze bedrogen uit. 

Rondd het verschijnen van de film waren sociale verhoudingen in de 

Verenigdee Staten drastisch aan het verschuiven. De Victoriaanse 

middenklassee was geslonken. Het aantal scheidingen nam in deze kringen toe 

enn huwelijken werden op latere leeftijd voltrokken. Bovendien streden veel 

vrouwenn uit het oudere Angelsaksische milieu voor het vrouwenkiesrecht en 
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voorr sociale gelijkheid tussen mannen en vrouwen.101 Daartegenover stond een 

grotee immigratiegolf uit Europa van minder kapitaalkrachtigen die volgens veel 

gepubliceerdee statistieken de Angelsaksische bevolking overtrof in 

kinderaantal.1022 In eugenetische terminologie verweten sommige critici de witte 

vrouwelijkee middenklasse dat zij zich niet hielden aan hun taak tot "raciale 

voortplanting.""  Het zou mede de schuld van vrouwen zijn dat de Victoriaanse 

middenklassee zo in het nauw gedreven was: zij zouden zich niet kwijten van 

hunn natuurlijke plicht tot het hebben van kinderen en verzuimen de huiselijke 

sfeerr nog langer tot hun natuurlijke domein te rekenen. Zo beschuldigde 

Theodoree Roosevelt in eugenetisch getinte terminologie de middenklasse 

herhaaldelijkk van "race suicide." Vrouwen uit de hogere klassen zouden hun 

moederlijkee instincten onderdrukken en mede schuld dragen aan het verval.103 

Dee aangescherpte tegenstelling tussen rijk en arm in de film en de 

falendee poging van de protagonist om als intermediair op te treden, passen 

binnenn dit debat. In de trant van het hierboven geschetste betoog wordt 

impliciett een relatie gelegd tussen de zelfstandigheid en sociale bewogenheid 

vann rijkere vrouwen en het gevaar van een opkomende nieuwe 

arbeidersklasse.. Een welgestelde jongedame als Elaine zou zich, zo luidt het 

standpuntt in de film, niet behoren te mengen in sociale kwesties van 

gelijkheidd en zich bij haar eigen soort, klasse en taak dienen te houden. 

Afgaandee op haar positie als filantroop is "Miss Statistix" net als Elaine 

redelijkk welgesteld. Door haar expliciet als mejuffrouw te benoemen wordt ook 

haarr ongehuwde status benadrukt. Haar oude voorkomen, sobere kleding en 

zuurpruimerigee gelaatsuitdrukking moeten onderstrepen dat in dat laatste 

niett snel verandering zal komen. Zij behoort tot een groep vrouwen uit de 

middenklassee die werk en scholing boven het huwelijk verkozen(vaak 

noodgedwongen,, het was immers het een óf het ander). Ook deze groep werd 

beschuldigdd van "race suicide."104 

Ondankss haar uiterlijk en ongehuwde status is het personage van Miss 

Statistixx echter niet zo eenduidig te plaatsen. De manier waarop zij Elaine 

bejegentt kan gelezen worden als een antifeministische handeling.105 Door 

Elainee naar huis te sturen bewerkstelligt zij niet alleen dat Elaine bij haar 

eigenn klasse blijft , maar zorgt zij er tevens voor dat Elaine zich uit de publieke 

sfeerr terugtrekt. Zo biedt zij tegenwicht aan een tendens in de jaren tien die 

volgenss sommige critici een vervrouwelijking van de Amerikaanse samenleving 

teweegg dreigde te brengen.106 Wanneer haar rol in de film vanuit dit 

37 7 



gezichtspuntt bekeken wordt, is zij een antifeministe die een actieve rol speelt 

inn het bewaken van Victoriaanse rollenpatronen. 

Daarr komt nog bij dat Statistix' rekenkundige kennis en haar interesse 

inn arme wijken suggereren dat zij deze conservatieve moraal met een 

eugenetischee visie wettigt. Een gangbare gedachte binnen deze beweging was 

namelijkk dat door het verzamelen van gegevens over ziekten, waaronder ook 

criminaliteitt gerekend werd, het bewijs zou kunnen leveren dat de lagere 

klassee meer degeneratieve eigenschappen bezaten dan de Angelsaksische 

hogeree klasse. Om deze premisse te staven werden enorme hoeveelheden 

gegevenss verzameld, in tabellen vertaald en geïnterpreteerd.107 Hiertoe 

stuurdenn mensen niet alleen gegevens op naar de Eugenic Record Office, maar 

trokkenn onderzoekers ook de arme wijken in om gegevens te verzamelen.108 

Vaakk werd dit veldwerk door vrouwen verricht omdat gedacht werd dat zij 

biologischh beter in staat waren om aan te voelen of een ondervraagd persoon 

bijvoorbeeldd zwakbegaafd of promiscue was. I09 Analoog hieraan brengt Miss 

Statistixx armere bevolkingsgroepen in kaart en zijn de conclusies die zij hieruit 

trektt welhaast bij voorbaat negatief.110 Zij denkt te weten dat de drie figuren 

diee Elaine in hun huis lokken allen tot het criminele soort behoren en met 

dezee 'kennis' onderbouwt zij haar advies aan Elaine om naar haar veilige huis 

inn een mooie wijk terug te keren. 

Inn THE EXPLOITS OF ELAINE bedienen vrouwen dus geen apparaten, 

ontwikkelenn zij geen formules en doen zij geen chemische proeven of 

uitvindingen,, maar verricht een vrouw wél eugenetisch onderzoek. Evenals de 

domineee als goed Christen de lichamelijk ongewone "Double-jointed Johnny" 

opp zijn plaats wijst, is Miss Statistix begaan met het scheiden van de klassen 

enn het thuishouden van Elaine om zo degeneratie te voorkomen. Dat is haar 

liefdadigheidswerk. . 

Meestall  blijf t de klassenstrijd die via Elaine wordt gevoerd echter een 

mannelijkee aangelegenheid en is het Elaine's verloofde, Professor Craig 

Kennedy,, die haar net op tijd uit de klauwen van de slechte mannen redt. Er is 

eenn constante strijd gaande tussen Kennedy en The Clutching Hand over de 

rechtmatigee plaats van Elaine. Beide partijen gebruiken in dit gevecht om het 

vrouwelijkk personage technowetenschappelijke middelen. Kennedy gebruikt 

zijnn inzichten om Elaine te behoeden voor de snode plannen van The Clutching 

Hand,Hand, terwijl de dieven haar juist middels apparaten en vindingen bedreigen. 

Dee relatie tussen technowetenschap en mannelijkheid die beide groeperingen 
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vertegenwoordigen,, komt dus met name tot uit ing in hoe apparaten en 

vindingenn offensief en verdedigend worden ingezet in relatie tot Elaine. Zij is de 

mediatorr van en de noodzakelijke sociale voorwaarde voor een vurig 

meningsverschil.. De twee partijen blijken een fundamenteel andere en bovenal 

k lassengebondenn relatie tot technologie en wetenschap in h un strijd om deze 

vrouww uit te dragen. 

EchteEchte heren praktizeren 

Inn 1914 wordt de vertoning van een nieuwe aflevering van THE EXPLOITS OF 

ELAIN EE in een persbericht aangekondigd. Er wordt benadrukt dat de serie niet 

bestaatt uit goedkoop spektakel, maar ju ist een hoog wetenschappeli jk gehalte 

heeft: : 

Thee general scheme (...) will be to present a series of high class scientific 
detectivee stories. Instead of thrill s created by smashing property, there will be 
thosee covered by tense situations and marvelous achievements of science.111 

Eenn recensent prijst de zevende aflevering,'The Double Trap", in hetzelfde jaar 

omm haar wetenschappeli jke hoogstandjes: 

Thiss is one of the best of the episodes in this fine serial seen up to date. Not 
onlyy does the scientific knowledge of Craig Kennedy play an important part, 
butt there is also plenty of the most thrilling action.112 

Zoalss beloofd wordt in het persbericht, is wetenschap in de serie inderdaad 

eenn serieuze en belangrijke aangelegenheid en wordt er veel nadruk gelegd op 

grootsee wetenschappeli jke prestat ies. De recensie expliciteert aan wie deze 

wetenschappeli jkee verdiensten worden toegeschreven: terwijl 

technowetenschappeli jkee artefacten door beide kampen worden gebruikt, 

personifieertt "high class scientific detective" Craig Kennedy de 

wetenschappeli jkheidd van de film. 

Kennedyy is het enige karakter dat de beschikking heeft over een 

laboratorium.. Niet alleen in de scène die aan het begin van dit hoofdstuk 

wordtt beschreven, maar ook op andere momenten, zien we hem in zijn 

eenmanslaborator iumm brouwsels maken, periscopen opstellen, onderzeeboten 

uitvindenn en pathologisch onderzoek verrichten. Soms levert Kennedy ook 

wetenschappeli jkk commentaar op vindingen, zoals in de aflevering "The Death 

Ray""  waar in hij elders uitlegt hoe de Death Ray tot s tand komt: "The pure 

Infra-redd Ray causes ins tantaneous combust ion of non reflecting substances." 
1133 Meestal blijf t zijn deskundigheid echter zo onomstreden dat hij geen uitleg 
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aann derden hoeft te geven over wat er in zijn laboratorium plaatsvindt. Als 

expertt beheert hij de waarachtige wetenschap in de film.114 

Kennedyy is de enige wetenschapskenner in de film, maar is daarnaast 

ookk een heer. In de scène waarmee dit hoofdstuk opent, zien we hem in zijn 

eigenn laboratorium zitten, hetgeen al aanduidt dat we met een bemiddeld man 

vann doen hebben. Ook zijn voorkomen suggereert een zekere welstand. Hij 

draagtt nette kleding en blijf t in zijn streven om Elaine te beschermen altijd 

hoffelijkk en beleefd. Hiermee wordt wetenschappelijkheid tot exclusief 

territoriumm van een hogere klasse verklaard. Vaak bedenkt Kennedy in zijn 

privéé laboratorium naar eigen inzicht toepassingen voor zijn aldaar ontsproten 

genialee gedachten. De Vocaphone heeft hij bijvoorbeeld zelf ontwikkeld en door 

hemm wordt het gebruikersnut van dit instrument bepaald. 

Hett netwerk van actoren dat in Kennedy's onderzoekspraktijk een rol 

speelt,, blijf t dus niet alleen beperkt, maar heeft bovendien een meer gesloten 

structuurr dan dat van de dieven. Als een Amerikaanse variatie op de 

gentlemann Sherlock Holmes is hij een genie dat zijn technowetenschappelijk 

netwerkk als eenling kan runnen.115 In veel gevallen beheert hij de processen 

binnenn zijn eigen netwerk van het begin tot het einde, van de oorspronkelijke 

gedachtenn tot de materiële manifestatie en de toepassing. In de volgende 

hoofdstukkenn is te zien dat laboratoria in science fiction films niet altijd zo 

beslotenn zijn en dat er een wederzijdse (gewenste of ongewenste) interactie 

tussenn laboratorium en buitenwereld kan plaatsvinden. In THE EXPLOITS OF 

ELAINEE is dit echter niet het geval en is Kennedy de enige die toegang heeft tot 

hett wetenschappelijk domein, hetgeen het lastig maakt om zijn kennis in 

twijfell  te trekken. 

Hett laboratorium is een ruimtelijke verlengstuk van Kennedy's brein. 

Klaarblijkelijkk niet gehinderd door financiële beslommeringen komt hij hier tot 

eenn veelheid van ontdekkingen en uitvindingen die hij kan gebruiken om zijn 

geliefdee te beschermen. Kennedy is zijn eigen netwerk en zijn pure gevoelens 

voorr Elaine zet hij om in materie. Zo dicht en exclusief uit hemzelf ontsproten, 

zijnn de (uit)vindingen van Kennedy bijzondere Deus ex Machini: de geest die de 

DeusDeus ex Machini produceert is niet in de hemel gesitueerd, maar in het brein 

vann Kennedy. Hij is de primaire bron van technowetenschap in de film. De 

doorr hem ontwikkelde apparaten en vindingen zijn verlengstukken van 

hemzelf.. Niet alleen omdat zij uit zijn eigen geest geboren zijn, maar ook omdat 

zijj  hem in staat stellen om een lichamelijke afstand in acht te nemen jegens 
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Elaine.. Terwijl hij nota bene verloofd is met Elaine, dienen technologie en 

wetenschapp als extensies om direct lichamelijk contact te vermijden. 

Ookk in andere science fiction films gebruiken mannelijke geleerden 

wetenschapp en technologie als verlengstukken wanneer er een zeker seksueel 

verlangenn in het spel is. De uitvinder in METROPOLIS (1926) maakt zijn 

droomvrouww bijvoorbeeld via technologie en de uitvinder in TELEVISION SPY 

(1942)) verlangt naar de vrouw die hij via zijn ontvangstapparatuur voor zijn 

ogenn heeft zien materialiseren. Deze latere science fiction films verschillen 

echterr van THE EXPLOITS OF ELAINE omdat zij het grensgebied tussen 

wetenschappelijkk objectiviteit en lichamelijk verlangen expliciet thematiseren. 

Kennedyy verplaatst zijn eigen oorspronkelijke verlangens veeleer in 

technowetenschappelijkee middelen dan dat deze dienen om de zinnelijkheid 

vann zijn lichaam te verrijken of zijn seksuele dromen uit te laten komen. 

Technowetenschapp is daarom wellicht meer een substitutie dan een extensie 

vann zijn eigen lichamelijkheid. Dit is prachtig te zien in de episode waarin zijn 

VocaphoneVocaphone de belangrijkste technologische attractie is. Nadat hij het 

zendapparaatt getest heeft op Jameson installeert hij het in een harnas in het 

huiss van Elaine om haar tegen eventueel gevaar te beschermen. Als hij door 

hett apparaat onrustbarende geluiden hoort ("Choke her if necessary. So that 

shee does not call out") vervalt hij in zwaaiende gebaren. Hij waarschuwt de 

dienstbodee door het apparaat. De dienstbode schiet Elaine te hulp en de 

boevenn vluchten. De professor vraagt nu vanuit zijn lab aan Elaine: "Are you 

safee dear Elaine?." Elaine haalt het apparaat uit het harnas en zegt "(...) again 

II  owe my life to my faithful friend." Kennedy rust zijn hoofd in zijn handen en 

Elainee koestert de machine die haar gered heeft. Het technologisch artefact dat 

hierr gebruikt wordt, vervangt dus letterlijk Kennedy's lichamelijke 

aanwezigheid.. Hij gaat het gevecht niet zelf aan, maar doet dit via zijn 

uitvinding.. In plaats van zelf naar de plek des onheil te snellen, redt hij Elaine 

viaa het apparaat dat in het ridderlijke ijzeren lichaam is verborgen. Zijn 

lichamelijkheidd wordt op dusdanige wijze via zijn uitvinding gemediëerd dat 

hett zijn eigen materiële aanwezigheid volledig vervangt. In plaats van Kennedy 

sluitt Elaine de Vocaphone in haar armen. 

Ookk andere artefacten die het genie Kennedy gebruikt, vervangen een 

directt lichamelijk contact met Elaine. In de eerder besproken scène uit de 

afleveringg "The Life Current" wordt bijvoorbeeld geen mond op mond 

beademingg toegepast, maar een longmachine en een wetenschappelijke 
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methodee ("Dr. Leduc's method of electric resuscitation") gebruikt om Elaine 

vann de dood te redden. En terwijl hij in de Vocaphone scène aandachtig de foto 

vann Elaine bewondert en zoent, is een kus op haar voorhoofd het enige direct 

fysiekee gebaar wat hij zichzelf in de serie toestaat. 

Dezee typering sluit aan bij een Victoriaans Christelijke opvatting van 

mannelijkheidd en wetenschap. In deze opvatting werden Darwinistische 

theorieënn ingezet om veronderstelde rangschikkingen in mindere en 

superieuree menselijke soorten te wettigen. Anders dan de meeste evolutionaire 

denkerss nu zouden beweren, werd evolutie rond de eeuwwisseling vaak in 

termenn van vooruitgang gedacht. In een lineair kader werden organismen 

hiërarchischh ingedeeld naar hun mate van ontwikkeling. In politiek 

conservatievee kringen werd de blanke protestante Angelsaksische man het 

hoogstt op de ladder van perfectie geplaatst, terwijl vrouwen, katholieken. 

Joden,, immigranten en Afroamerikanen een lagere plaats in The Great Chain 

ofof Being innamen.116 De evolutie van intellectuele capaciteiten werd opgevat als 

eenn gang van lage instinctieve driften via intuïtieve gevoelens naar de 

superieuree rede. Blanke mannen zouden als enige het hogere proces van 

abstractt en creatief denken kunnen beheersen. Craig Kennedy is in dit opzicht 

dee vertegenwoordiger van dit blanke mannenideaal. Als lid van "de intelligente 

klasse"1177 heeft hij het alleenrecht op wetenschappelijkheid, hetgeen binnen 

dezee ideologie als één van de meest ver ontwikkelde vormen van intelligentie 

wordtt aangemerkt, en is hij ook in staat om zijn gevoelens voor Elaine te 

onderdrukkenn en in technowetenschappelijke genialiteit te sublimeren. 

Zijnn superieure rang maakt hem echter tegelijkertijd kwetsbaarder dan 

dee lagere klassen. De cultuurhistoricus Gail Bedermann spreekt in dit 

verbandd over een paradox: de meest sterke vertegenwoordigers van het 

menselijkk ras zouden tegelijk het meest verfijnd en complex zijn. hetgeen ze 

ergg gevoelig zou maken. Alleen de hogere klassen zouden daarom leiden aan 

"neurastenia",, een zenuwziekte die impotentie, hoofdpijn en andere klachten 

mett zich meebracht en door spanningen in het moderne leven veroorzaakt zou 

worden.1188 Anders dan mannen uit de bemiddelde klassen zouden mannen uit 

dee lagere klassen door hun dierlijke karakter veel minder vatbaar zijn voor 

zulkee kwalen. Om de paradox van sterkte en zwakheid te omzeilen, werd 

gegoedee heren aangeraden om hun seksueel energieverbruik te minimaliseren. 

Ditt advies was gefundeerd op een combinatie van theorieën uit de oudheid en 

Newtonss wet van behoud van energie: in medische Griekse geschriften werd 
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spermaa als een bijproduct uit de hersenen en het ruggenmerg gezien. Seksuele 

energiee zou dus uit deze lichaamsdelen onttrokken worden. Dit idee werd in 

relatiee gebracht met Newtons stelling dat energie en materie noch gecreëerd 

nochh verloren gaan, maar oneindig omgezet worden in andere vormen van 

energie.. Als vitale krachten uit een deel van de zogenoemde levende economie 

gebruiktt werden, zo luidde de redenatie, dan zou dat ergens anders vandaan 

moetenn komen. Voor een man zou gelden dat een overmatige seksuele 

activiteitt in een verspilling van zijn vitale krachten zou resulteren en zijn 

intellectuelee potentie zou verminderen. Om het verlies aan andere 

lichaamskrachtenn te voorkomen moest daarom op spermaproductie worden 

bezuinigd.. De historicus Lewin spreekt in dit verband van "spermatic 

economy.""  Vooral heren uit de gegoede klasse zouden moeten oppassen voor 

hett verzwakken van hun intelligentie - andere mannen hadden immers minder 

aann hersencapaciteit te verliezen. De lichamelijke energie van een gegoede 

mann moest daarom gesublimeerd en vertaald worden in andere en hogere 

krachten.. Hierdoor beschermde hij zich tegen kwalen, kon hij zijn intellectuele 

krachtenn optimaal benutten en versterkte hij zijn evolutionaire positie. De 

blankee Angelsaksische man zou als enige tot deze sublimatie in staat zijn.119 

Vanuitt deze achtergrond, is de neiging van Kennedy om direct 

lichamelijkk contact met Elaine te vermijden beter te begrijpen. Juist omdat hij 

romantischee verlangens koestert voor deze vrouw dient hij zich op afstand te 

houden.. Teveel lichamelijke intimiteit zou hem immers beroven van zijn 

levenssappenn die uit zijn hersenen zouden worden onttrokken, waardoor zijn 

krachtt tot nadenken en zijn masculiene verheven positie zouden verzwakken. 

Hijj  sublimeert zijn verlangen voor Elaine in technowetenschappelijke 

lichamen.. De technologische artefacten die zijn aanwezigheid vervangen zijn 

tegelijkk de voorwaarden om goede wetenschap te kunnen bedrijven alsook de 

conditiess om zijn fragiele mannelijke positie te kunnen handhaven. 

GrijpendeGrijpende handen 

Uitt Victoriaans oogpunt vertegenwoordigt Kennedy het heroïsch toppunt van 

wetenschappelijkk geduide mannelijkheid en mannelijk geduide wetenschap. 

Tegelijkk ligt de masculiniteit van Kennedy echter onder vuur. In de strijd om 

Elainee tracht een groep slechteriken zijn positie met behulp van vindingen en 

apparatenn aan het wankelen te brengen. Deze bedreigende groep wordt in een 

lageree klasse gesitueerd. De dieven houden zich op in armoedige buurten en 
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ruimtenn en dragen slordige en vieze kleding. Zij bezitten bovendien geen 

middelenn om een eigen laboratorium aan huis in te richten. In plaats daarvan 

gebruikenn zij vindingen en apparaten die door anderen zijn ontwikkeld. 

Dee typen mannelijkheden die Kennedy en de criminelen 

vertegenwoordigenn zijn, zoals ik reeds eerder heb gesteld, alleen te begrijpen in 

relatiee tot de hoofdrolspeelster. Kennedy kan omschreven worden als een 

altruist.. Onbaatzuchtig stelt hij zijn kennis in dienst van Elaine. De mannen 

vann de lage klasse trachten Elaine met behulp van technologieën en 

wetenschapp van Kennedy te ontvreemden. Het is dus geen zekere zaak of 

Kennedy'ss definitie van wetenschap en masculiniteit zal overleven. Kennedy 

moett zich behoorlijk tegen deze lage klasse weren om zich staande te kunnen 

houden.. Hij slaagt er steeds maar op het nippertje in om zijn geslacht zuiver te 

houdenn en Elaine tegen het grove, maar doeltreffende geweld van de lage 

klassee te beschermen. De parasitaire criminelen proberen zijn mannelijkheid 

tee ondergraven door 'zijn' meisje af te pakken. 

Err is dus geenszins sprake van een stabiele relatie tussen de beide 

klassenn en THE EXPLOITS OF ELAINE is niet simpelweg als een film te 

beschouwenn waarin bestaande klassenbepaalde mannelijke posities bevestigd 

worden.. Het constant aanwezige spanningsveld tussen de dieven en Kennedy 

duidtt op een angst voor verandering. Kennedy verkeert in een penibele situatie 

enn moet zich met hand en tand verzetten tegen de lage streken van de boeven 

diee een reële bedreiging vormen. 

Hett past goed in de klassenscheiding die de film verbeeldt om de 

vijandenn van de hogere klasse als criminelen te verbeelden die bovendien 

geleidd worden door een personage die luistert naar de naam The Clutching 

Hand.Hand. De vijanden worden zo tot dieven benoemd, een beroep dat er bij uitstek 

opp gericht is om het bezit van anderen onrechtmatig te ontvreemden. Dit wordt 

inn de film niet alleen met armoede verbonden, maar ook met het ontbreken 

vann andere vermogens, zoals originaliteit en hersencapaciteit. Het kwaad bezit 

inn THE EXPLOITS OF ELAINE geen oorspronkelijke kennis en is slechts in staat 

reedss bedachte materie en reeds gedane vindingen te misbruiken. 

Opp sommige momenten in de film wordt dit gebrek aan oorspronkelijke 

kenniss direct gethematiseerd. Zo meldt Kennedy in een tussentitel over de 

"Deathh Ray" die door The Clutching Hand wordt gebruikt: "A certain Italian (...) 

Onee Uliva (?) is said to have discovered a powerful infra-red ray." In een 

anderee episode huurt The Clutching Hand een Duitse professor om een 
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medicijnn {Scopalorium) voor hem te ontwikkelen dat bij Elaine ingespoten kan 

wordenn om haar in hypnotische toestand te brengen. In beide gevallen wordt 

expliciett gemaakt dat The Clutching Hand afhankelijk is van de kennis van 

anderenn en zelf niet in staat om technowetenschappelijke middelen te 

ontwikkelen.. Daarenboven wordt in beide gevallen benadrukt dat The 

ClutchingClutching Hand afhankelijk is van de kennis van buitenlandse 

wetenschapsbeoefenaars.. De door de dieven gebruikte middelen zijn niet 

alleenn door anderen bedacht, maar die anderen komen bovendien uit Europa, 

dee oude wereld waar zoveel armere blanke Amerikanen hun wortels hadden.120 

Dee vreemde, vervreemding en ontvreemding zijn inwisselbare begrippen 

geworden.121 1 

Anderss dan Kennedy nemen de dieven juist weinig lichamelijke 

distantiee in acht bij hun slag om Elaine. Zij zoeken lichamelijke nabijheid via 

technowetenschap.. Besmetting of smet speelt hierbij een cruciale rol. Zo is het 

injecterenn van Elaine met Scapolarium op te vatten als een fysieke daad die als 

doell  heeft om de lichamelijke integriteit van Elaine aan te tasten. Haar bloed 

wordtt in dit geval letterlijk vermengd met vreemde vloeistoffen. In de episode 

"Thee Life Current" worden de dieven op een ander wijze met smet en 

lichamelijkk gevaar in verband gebracht. Zij hebben Elaine nu in een gevaarlijk 

viezee riolering gelegd, waardoor zij bijna de geest laat. In de daaropvolgende 

reddingspogingg van Kennedy wordt daarentegen elk fysiek contact met Elaine 

vermeden.. Hij maakt zelfs zijn eigen kleding niet vies door het afdalen in de 

putt aan een ander over te laten. 

Hett contrast tussen de sjofele dieven en de onberispelijke Kennedy, past 

inn het rituele mechanisme dat de Britse cultureel antropologe Mary Douglas in 

haarr boek Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and 

TabooTaboo beschrijft. Zoals reeds in het inleidend hoofdstuk aangegeven werd, 

probeertt zij in dit boek het basisprincipe van zuiveringsrituelen te 

omschrijven.. Terwijl reinheid volgens Douglas nauw verbonden is met wat een 

cultuurr binnen haar eigen orde plaatst, is smet sterk verbonden met wat 

binnenn die cultuur geen gelegitimeerde plaats mag hebben. Alles wat niet 

binnenn de gewenste hiërarchie past wordt tot taboe verklaard. 

Zuiveringsrituelenn hebben de functie om te definiëren wat als prevalerende 

ordee wordt beschouwd. Maar zulke rituelen wijzen ook op de wederzijdse 

afhankelijkheidd van puurheid en smet. Sociale hiërarchieën zijn immers in 

essentiee wankel omdat de tegenstrijdigheden die in de marges zijn geplaatst 
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tochh onderdeel van diezelfde cultuur blijven en nooit helemaal uit het zicht 

verdwijnen.. Er heerst daarom een constante angst voor besmetting of 

veranderingg van gedoogde structuren. In zuiveringsrituelen komt deze 

smetvreess tot uitdrukking, maar wordt tegelijk geprobeerd de dingen een 

plaatss te geven.122 

Dee door Douglas beschreven rituele functies van smet en puurheid 

kunnenn de relatie tussen de beide typen mannelijkheden in THE EXPLOITS OF 

ELAINEE verhelderen. De dieven personifiëren het gevaar en de angst voor 

contaminatiee en het verschuiven van waarden. Als subversieve groep 

bedreigenn zij de gevestigde Angelsaksische 'hogere' klasse. Met hun minder 

rigiderigide lichamelijke opvattingen belagen zij niet alleen de puurheid van 

Amerika,, maar maken zij bovendien misbruik van de masculiene 

wetenschappelijkheidd die zij zelf als lager soort niet in zich kunnen dragen. 

Hett argument heeft een hermetische structuur: dat zij hun energie laten 

wegvloeienn in morsige lichamelijkheid duidt op en dierlijke 

onwetenschappelijkee aanleg, en omdat zij hun krachten lichamelijk verbruiken 

zullenn ze ook nooit in staat zijn om het hoge intellectuele niveau van 

wetenschappelijkheidd te bereiken. 

Inn de aflevering "The Life Current" is te zien hoezeer de angst voor 

besmettingg door een lage klasse in het eerder besproken conservatieve 

eugenetischee debat past. De boosdoeners hebben eerst via een krantenbericht 

hett gerucht verspreid dat er een geheimzinnige ziekte zou heersen die via een 

giftigee zoen wordt overgebracht.: "Yesterday three young women of the town 

receivedd the poisoned kiss." Daarna belt een handlangster Kennedy op en 

verteltt hem dat ze bang is voor besmetting met "The Kiss Microbe." !23 Ze 

nodigtt hem uit voor een gesprek bij haar thuis en vertelt hem dat een vreemde 

mann haar een zoen heeft gegeven. Dan zoent ze Kennedy om te demonstreren 

hoee ze de kus heeft ontvangen. Daar is heimelijk een foto van gemaakt. 

Wanneerr Elaine deze gefingeerde foto later in de scène toegezonden krijgt, valt 

zee bijkans in katzwijm. 

"Thee poisoned kiss" past in een lange rij van eufemismen, zoals "rare 

bloodd disease, "the risk of passion" of "the dark side of love" die in de jaren 

tienn werden gebezigd om publiekelijk over geslachtsziekten te kunnen 

spreken.1244 In de vroege jaren tien werd in medische kringen en (in meer 

verdektee termen) in de populaire media steeds meer gewezen op de 

desastreuzee gevolgen van met name syfilis en gonorroe voor het Amerikaanse 
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Victoriaansee gezinsleven. Seksueel overdraagbare aandoeningen werden als 

belangrijkee oorzaak van het teruglopende kinderaantal van de bourgeoisie 

gezienn en zouden tot scheidingen en steriliteit leiden. Strengere seksuele 

omgangsvormenn werden gepropageerd als antidotum voor dit familiegif. De 

lageree klasse, die was gegroeid door de komst van nieuwe immigranten, werd 

ookk op dit niveau als zondebok aangewezen. In allerlei verhandelingen werd 

hett vooroordeel uitgedragen dat zij de belangrijkste besmettingshaard vormden 

enn werd het veronderstelde seksueel gedegenereerde gedrag van armere 

groeperingenn van niet Angelsaksische afkomst benadrukt.125 Deze conservatief 

eugenetischee opvatting wordt in THE EXPLOITS OF ELAINE op allerlei manieren 

onderschreven.. Kennedy en Elaine, van oude Angelsaksische komaf, zijn de 

onschuldigee hoger geëvolueerden die bedreigd worden door pestilente 

onderontwikkeldee zondaars uit de onderlaag van de samenleving die met 

namenn als The Clutching Hand en Double-jointed Johnny het kwaad letterlijk 

lijkenn te belichamen.126 Gelijk sublimatie en puurheid sleutelbegrippen zijn om 

dee wetenschappelijke positie van Kennedy te begrijpen, zijn nabijheid en smet 

passendee termen bij de mannelijk afwijkende status van de dieven. 

Dee verwikkelingen rond "the poisoned kiss" wijzen nogmaals op de 

positiee van de vrouwelijke personages uit de hogere klasse als contested 

terrain.terrain. In de film wordt eerst een krantenbericht over de ziekte getoond 

waarinn alleen gesproken wordt over jongedames die de giftige kus hebben 

ontvangen.. Zo wordt geïmpliceerd dat alleen huwbare en bemiddelde vrouwen 

hett slachtoffer zouden zijn van dit virus. Het plan van The Clutching Hand om 

Kennedyy als overspelige verloofde af te schilderen is evenwel uiteindelijk 

gerichtt op Elaine. Kennedy moet in een compromitterend positie worden 

gefotografeerdd om Elaine te treffen, of zoals in het voorwoord wordt 

geformuleerd:: "The Clutching Hand" (...) gives orders to a certain couple to 

discreditdiscredit Kennedy with his sweetheart, Elaine Dodge"[cursief, S.L.].127 De opzet 

vann het plan is om Elaine in twijfel te brengen over de mannelijke 

deugdelijkheidd van Kennedy. Niet het mannelijke personage (die immers van 

zijnn onschuld overtuigd is) maar het vrouwelijke personage wordt meegezogen 

inn het verhaal van smet, en haar reactie is twijfel: is haar geloof in de 

gentlemann Kennedy een illusie geweest en voldoet hij wel aan haar/ het 

mannelijkk ideaal? 
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TerTer afsluiting 

Beidee mannelijke belanghebbenden onderhouden een nauwe band met de 

gebruiktee technowetenschappelijke artefacten en vindingen. Het relatieve 

gebrekk aan standaardisering maakt de materie vluchtig en het voor zowel voor 

dee antagonisten als de protagonisten mogelijk om in de artefacten hun 

fluctuerendee behoeften te laten weerklinken. Deze behoeften zijn op het 

vrouwelijkk personage gericht. De wijze waarop wetenschap en technologie deel 

uitmakenn van het mannelijk verlangen van de opponenten blijkt echter 

fundamenteell  te verschillen. De heer heeft als enig personage toegang tot een 

wetenschappelijkk laboratorium dat hij in zijn eentje beheert. Het alleenrecht 

overr het oorspronkelijk denken stelt hem in staat zijn verlangens voor Elaine 

tee sublimeren. Kennedy's wetenschappelijkheid wordt begrepen als het 

vermogenn om lichamelijke lusten of lichamelijk ingrijpen te ontstijgen. De 

mannelijkheidd die echte wetenschap typeert is niet aseksueel, maar laat de 

geestt voor het lichaam gaan. Deze definiëring van wetenschap past in een toen 

actuelee strijd om een Amerikaans Victoriaans christelijk idee van 

mannelijkheidd dat tevens wetenschappelijk en eugenetisch gefundeerd werd. 

Ookk de veronderstelling dat de delinquenten aan geestelijke armoede 

lijdenn en de zuivere Angelsaksische klasse dreigen te onteren met hun 

abnormalee mannelijkheid is eugenetisch gemotiveerd. De bezitlozen hebben 

geenn toegang tot het laboratorium, het domein van de oorspronkelijke en pure 

gesublimeerdee gedachten. Daarvoor is hun plaats op de evolutionaire ladder te 

laag.. Hun afwijkende en bedreigende mannelijkheid kenmerkt zich juist door 

hett zoeken van lichamelijke nabijheid middels technologieën en 

wetenschappelijkee kennis die door anderen zijn ontwikkeld. Als bedreigers van 

dee oude orde roepen zij smetvrees op bij de hogere klasse. Zij ondergraven hun 

heteroseksuelee masculiene positie door hun vrouwen af te willen pakken. 

Smetvreess zaait verwarring en wanorde en vrouwelijke personages 

wordenn 'verleid' om binnen het bedreigende domein van de criminelen te gaan 

staan.. De lage klasse proberen Elaine voortdurend in hun kamp te trekken, 

terwijll  Kennedy haar stoutmoedig bij zich probeert te houden. Om de 

vrouwelijkee protagonist worden verschuivingen in klassenverhoudingen 

uitgespeeld.. Enerzijds bindt zij de mannelijke klassen en anderzijds 

extrapoleertt zij deze en worden de twee definities van mannelijkheid en 

technowetenschapp middels de strijd om haar geformuleerd. De positie die 

Elainee in de definiëring van masculiniteiten inneemt heb ik uitgelegd als 

48 8 



onderdeell  van een discussie omtrent de afname in het nageslacht van de 

rijkeree klasse en de toename van de lagere klasse, waarin Angelsaksische 

vrouwenn op hun veronderstelde verantwoordelijkheden werden gewezen en 

biologischee ontrouw werd verweten. De manier waarop in elke aflevering de 

ordee net op tijd hersteld wordt en alles weer een plaats krijgt is te begrijpen als 

eenn zuiveringsritueel om een angst voor verandering te bezweren. Op het 

laatstee moment, en voorafgegaan door veel onzekerheid en verwarring, wordt 

bepaaldd wat ware wetenschap kenmerkt, met welke mannelijkheid dat in 

verbandd moet worden gebracht en welke mannen zich niet op dit terrein 

mogenn en kunnen begeven. De dreigende ordeverschuiving wordt dus 

ternauwernoodd afgewend, om in de volgende episode weer opnieuw de kop op 

tee steken. 
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