
 

Emile Duployé 

Stenografie 

Stenografie 1, ook wel kortschrift of snelschrift genoemd, is de kunst om door middel van tekens en 

afkortingen zeer snel te schrijven, vooral gebezigd om mondelinge voordrachten woordelijk op te 

schrijven en gedicteerde brieven op te nemen. Marcus Tullius Tiro was de secretaris van Cicero (106 

v. Chr. – 43 v. Chr.) Hij staat vooral bekend als de uitvinder van het Oud-Romeinse kortschrift, dat 

men sinds de 16e eeuw notae tironianae (Tironische Noten) noemt. Tiro ontwikkelde dit schrift om 

Cicero's redevoeringen snel te kunnen noteren. Sindsdien zijn in de loop der tijd veel systemen 

ontwikkeld, vaak op een bepaalde taal toegespitst. Bekende uitvinders van stenografische systemen 

zijn Isaäc Pitman (Engeland), Franz Xaver Gabelsberger (Duitsland), Albert Delaunay (Frankrijk), Emile 

Duployé (Frankrijk, België en Zwitserland), Cornelis Anthonius Steger en Arnold Willem Groote 

(beiden Nederland). 

 

 

 
 

Emile Duployé 

Emile Duployé (1833-1912) is de meest bekende Franse uitvinder van een snelschrift -methode. 

Volgens sommigen vooral bekend door de vele manieren, waarop hij reclame maakt voor zijn 

systeem. In een vergadering van Duployé-stenografen heeft hij daarover eens het volgende gezegd: 

„Het gemiddelde aantal prospekti, dat ik de eerste jaren heb verzonden, varieerde tusschen 3 à 

400.000 exemplaren.  Voor den oorlog (1870/71), heb ik op groote schaal reklame in de bladen 

                                                           
1
 Gevormd uit het Griekse stenós = nauw en graphein = schrijven. 



gemaakt. Alleen met het „Agence Havas”, heb ik in een jaar voor 30.000 franken aan advertentiën 

gekontrakteerd. Een aanplakbiljet, een meter lang en een halven meter hoog op de muren van de 

stations geplakt, vermeldde: „Sténographie Duplóyé. Ik zou zoo voort kunnen gaan, aldus Duployé 

zelf. Ik zou ook nog kunnen spreken van de vellen schrijfpapier, welke ik den onderwijzers als premie 

heb aangeboden, en welke zij aan hunne leerlingen voor Nieuwjaarswenschen hebben uitgedeeld, 

van de steno-briefkaarten, van de meer dan twee miljoen enveloppen, van de advertentiën op meer 

dan twee miljoen almanakken, op de spoorboekjes en van de alfabets met kwistige hand over de vier 

windstreken uitgestrooid”. 

 

 

 
 

In 1860 publiceerde de abt Emile Duployé zijn alfabet en zijn methode, die oorspronkelijk uit 29 

tekens bestond. Zijn methode is gebaseerd op de uitspraak van de woorden, zo wordt plumeau in 

zijn kortschrift plumo. Dit staat op een van de vele briefkaarten en enveloppen, die met zijn reclame 

zijn bedrukt. Op deze briefkaart staan op de adreszijde de 29 tekens en acht voorbeelden: Chat, 

Chapeau, Château, Sonnette, Fagot, Plumeau, Table d’école en Voiture met een plaatje en het woord 

in kortschrift. Op de andere zijde voor correspondentie is in dit geval een brief in het Frans 

geschreven, met onder ieder woord de “vertaling” naar het kortschrift. Onder een rij medailles 

(10+2) staat de tekst STÉNOGRAPHIE DUPLOYÉ Méthode pour apprendre, sans maître, en 2 

heures.19e édition, franco : 3 fr. La Lumiére stenographique, journal en sténographie, 29e annee – 1 

an : 2 fr. E. DUPLOYÉ, A SINGENY (Aisne). Op een uitgave van een jaar later staat boven de medailles: 

La Médaille d’Or aux Expositions Universelles et Internationales de 1878, 1889 et 1900. Met de 30e 

annee voor het tijdschrift is de eerste kaart dus uit 1889 en de tweede uit 1900. Uit latere reclames is 

bekend dat aan Duployé ook aan de volgende tentoonstellingen deelnam: 1904 St. Louis (Gold 

Medal), 1905 in Luik (Médaille d’Or) en 1908 in Londen Médaille d’Or). De kaarten van Duployé zijn 

beslist niet zeldzaam, ze zijn in grote hoeveelheden en in een groot aantal uitvoeringen verschenen. 



Er is zelfs een “Album de Cartes Postales Sténographiques uitgegeven”, (prix 0,60 centimes), bedoeld 

om de kaarten in te plakken. 

 

 

 

 

Op een van de briefkaarten staat de prijs van enveloppen en briefkaarten: « Cent enveloppes de 

lettres avec alphabet sténographique 0,50 c. Cent cartes postales comme celle ci, 1fr. . . . Adresser 

mandats ou timbre poste à M.E. DUPLOYE, 23 quai de l’Horloge, 23, Paris. » 

 

  
 

Het devies van Emile Duployé was Abréger les travaux c’est prolonger la vie, zo staat op een van de 

briefkaarten te lezen. Vertaald: Het werk bekorten is het leven verlengen. 

 



 
Kaart met het devies van Emile Duployé (rechts van de dame) 
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Bijlagen 

Emile Duployé en het Franse kortschrift. 

Bron: Overijsselsch dagblad    14 Januari 1928 

De Fransche kortschrift-ont werper, welke van al zijn kollega’s het meeste heeft gedaan, om de steno 

in zijn vaderland meer populair te maken en haar in breede kringen te doen beoefenen, is 

ongetwijfeld abbé Emile Duployé geweest. Hij wilde zijn stenografie tot het tweede schrift voor alle 

Franschen maken.  

Van het kortschrift van dezen priester-stenograaf geldt: „beaucoup la connaissent, et elle est 

devenue pour un grand nombre l’écriture quotidienne pour l’usage personnel et la correspondance”.  

Verschillende tegenstanders meenen de groote vlucht, welke dit stelsel in Frankrijk en ver daar 

buiten heeft genomen, meer te moeten toeschrijven aan de ontzaglijke reklame, dan wel aan de 

praktische eigenschappen van deze methode.  

Fanatieke aanhangers van reeds bestaande systemen als Prévost-Delaunay en Aimé Paris, zijn niet in 

gebreke gebleven het levenswerk van den Meester te bespotten en te kleineeren. Zij hebben den 

militanten abbé en handigen organisator, dit sukses nooit goed kunnen vergeven.  

Ondanks verguizing en verdachtmaking, is hij er in geslaagd zijn kortschrift allengskens de eerste 

viool in Frankrijk te doen spelen.  



Doch niet alleen in het land zijner geboorte, ook in de Fransche koloniën, Algiers, Achter-Indië, 

Nieuw-Kaledonië, België, Luxemburg, Kanada, Zwitserland enz. vindt dit stelsel zijne aanhangers.  

Moeite noch geld om dit te bereiken heeft de ontwerper gespaard. Ja, hij heeft er zelfs zijn geheele 

vermogen aan gespendeerd.  

In eene vergadering van Duployé-stenografen heeft hij daarover eens het volgende gezegd: „Het 

gemiddelde aantal prospekti, dat ik de eerste jaren heb verzonden, varieerde tusschen 3 à 400.000 

exemplaren.  

Voor den oorlog (1870/71), heb ik op groote schaal reklame in de bladen gemaakt. Alleen met het 

„Agence Havas”, heb ik in een jaar voor 30.000 franken aan advertentiën gekontrakteerd. Een 

aanplakbiljet, een meter lang en een halven meter hoog op de muren van de stations geplakt, 

vermeldde: „Sténographie Duplóyé.  

Ik zou zoo voort kunnen gaan, aldus Duployé zelf. Ik zou ook nog kunnen spreken van de vellen 

schrijfpapier, welke ik den onderwijzers als premie heb aangeboden, en welke zij aan hunne 

leerlingen voor Nieuwjaarswenschen hebben uitgedeeld, van de steno-briefkaarten, van de meer dan 

twee miljoen enveloppen, van de advertentiën op meer dan twee miljoen almanakken, op de 

spoorboekjes en van de alfabets met kwistige hand over de vier windstreken uitgestrooid”.  

De Meester zelf heeft het derhalve allerminst onder stoelen en banken gestoken, dat hij voor de 

verbreiding van zijn kortschrift, een ruim gebruik van de reklame heeft gemaakt.  

Emile Duployé werd 10 September 1833 te Notre Dame de Liesse (Aisne) geboren. Nadat hij zijne 

studiën aan het seminarie van zijn diocees voltooid had, werd hij benoemd tot pastoor van Montigny 

en Arrouaise.  

In dit laatste plaatsje aanschouwde zijne methode het levenslicht.  

De groote opgang welke zij maakte, noodzaakte hem naar Parijs te verhuizen. Van 1870—1887 is hij 

daar aalmoezenier geweest. Hierop keerde de abbé weer naar zijn eigen bisdom terug en werd in 

1889 tot pastoor van Sincenny benoemd, waarop in 1899 zijne benoeming tot eere-kanunnik van 

Soissons volgde.  

In 1860, derhalve op 27-jarigen leeftijd, gaf hij met zijn heerbroer Aldoric, eene bewerking van Aimé 

Paris uit. Deze bevredigde hem niet, weshalve hij zeven jaar later, dus in 1867, met zijn broerders 

Aldoric, Gustave en Jules met de „Sténograohie Duployé” uitkomt.  

Evenals de Engelsche kortschrift-ontwerper Isaäc Pitman, had ook Emile Duployé broeders, welke 

zich voor zijn steno interesseerden, door in meerdere of mindere mate aan de verbreiding van zijne 

methode te werken. Van deze vier broeders is er slechts één meer dan een kwart eeuw de groote 

ijveraar voor geweest. Twee hunner speelden in dit verband een minder aktieve rol; de een Jules, 

was juwelier, de ander Aldoric, is pastoor-deken van Craoni (Aisne) geweest; de derde Gustave, 

weIke de waarde van het systeem in de praktijk wilde bewijzen, werd beroeps-stenograaf.  

Gustave Duployé werd in 1876 tot stenograaf bij den Senaat benoemd, welke betrekking hij er 

eenige jaren later aan gaf, teneinde den Franschen Stenografischen Dienst in het Elzas-Lotharingsche 

parlement te organiseeren. Hij heeft zijn heerbroer onvermoeid ter zijde gestaan bij de propaganda 

voor zijn kortschrift en heeft er zelfs een verkortingsmethode voor uitgegeven, welke in haar tijd 

door een aantal Duployé-beroepsstenografen met sukses is toegepast geworden. Deze 

verkortingsmethode schijnt echter niet aan alle aanhangers van Duployé voldaan te hebben, althans 

verschenen in dien tijd verschillende methodes, waarvan slechts enkele eenig sukses gehad hebben.  

Gustave is stenograaf bij de Suez-Maatschappij e.a. groote handelslichamen geweest en heeft een 

groot gezin gehad, waarvan alle leden de steno inde parktijk beoefenden.  



Is Pitman door zijn „phonography” rijk geworden en zelfs tot den adelstand verheven; zijn Fransche 

evenknie heeft zulke groote financiëele offers voor de verbreiding van zijn kortschrift gebracht, dat 

hij integendeel nagenoeg arm gestorven is.  

De Fransche regeering keurde hem zelfs geen onderscheiding waardig, hoewel hij door zijn steno 

meer voor de verbreiding van den Franschen invloed heeft gedaan, dan menig  ander met een 

dekoratie. 

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het „Institut Sténographique de France”, hebben de 

leden met hun voorzitter Jos. Depoin aan het hoofd, een petitie tot den Minister van Openbaar 

Onderwijs gericht, waarin zij hem verzochten aan Emile Duployé het ridderkruis van het Legioen van 

Eer toe te kennen. 

 „Wij vragen,-  aldus het verzoekschrift - uit naam van de inspekteurs van onderwijs en de tallooze 

onderwijzers, onderwijzeressen, kursus- en privaatleeraren, welke deze methode toepassen en 

verbreiden. Frankrijk mag zich voord en schepper vaneen nationaal kortschrift niet minder 

erkentelijk toonen, dan Duitschland voor Gabelsberger, welke tijdens zijn leven met eerbewijzen 

werd overladen, wiens levenswerk werd vereeuwigd door de stichting van het Staats-Instituut te 

Dresden en waarvoor op een van de mooiste pleinen van München een standbeeld werd opgericht. 

Engeland heeft Sir Isaac Pitman den drukker-stenograaf tot den adelstand verheven , welke aan zijn 

stelsel millioenen heeft verdiend. De Fransche republiek mag derhalve wel een dekoratie verleenen 

aan Duployé, welke arm is gebleven.”  

Toen de toenmalige Minister van Onderwijs Rambaud, eene deputatie uit het bestuur ontving, 

drukte hij er tegenover haar zijn leedwezen over uit, dat hij met direkt aan dit verzoek kon voldoen; 

hij deed echter de toezegging bij het Ministerie voor Handel een dekoratie voor den ontwerper te 

zullen aanvragen ter gelegenheid van de aanstaande wereld-tentoonstelling. Hij moest echter 

aftreden, voordat hij deze belofte kon nakomen; en zoo is de man, welke Frankrijk een nationaal 

kortschrift bezorgde, nooit gedekoreerd geworden.  

Het priesterschap van Duployé zal aan een en ander ook wel niet vreemd geweest zijn.  

En dit, terwijl Victor Hugo van dit kortschrift eens enthousiast getuigd heeft: „Elle sera I’écriture 

populaire du XXe siècle.”  

Toen Duployé met zijn 'kortschrift uitkwam, was het geenszins zijne bedoeling, een nieuwe methode 

te scheppen om het vlugge woord van den redenaar vast te leggen, hij wilde veeleer zijn land een 

middel schenken om de ongeletterden, welke dikwijls door de moeilijkheden van de ortografie 

werden afgeschrikt, gemakkelijk en praktisch te onderwijzen.  

Het ligt in dit verband dan ook wel voor de hand, dat zijn kortschrift fonetisch d.w.z. volgens den 

klank is.  

Het berust op de grondslagen van Conen de Prépéan, Aimé Paris en is evenals zoo goed als alle 

Fransche kortschriften, geometrisch d.w.z. Tegenhandsch.  

Het stelsel Duployé onderscheidt de verwante medeklinkers, door de grootte van de teekens of door 

toevoeging van punten. Nieuw is de „beweeglijkheid” der klinkers; de kleine klinkerhaaltjes, halve- 

en kwartcirkels kunnen in verschillende richtingen geschreven worden, om de verbindingen zoo 

gemakkelijk mogelijk te maken.  

De Meester was - zéér begrijpelijk van zijn standpunt gezien - fel gekant tegen de invoering van een 

reporter- of debattenschrift in zijn stelsel, ofschoon zijn broeder Gustave, zijn leerlingen Canton 

(1892), Buisson (1896) e.a. er zulk een verkortschrift voor hadden uitgegeven. Bezwijkende onder 

den drang, dus lang niet met zijn volle sympathie, kwam hij in 1898 eindelijk met een verkortschrift 

uit, thans evenwel zonder sukses.  



Voor aleer hij tot dit besluit gekomen was, had zich in zijn systeem een groote scheuring voltrokken.  

Onder leiding van Jos Depoin, sinds 1895 stenograaf bij het Luxemburgsch parlement, voordien een 

van de meest verknochte aanhangers van abbé Duployé, kwam een verkortschrift tot stand, dat 

thans algemeen bekend staat als „métagraphie”. De ontwerper wilde hiervan niets weten en verbrak 

alle relaties met zijn staf.  

Voortaan kende men het oorspronkelijke stelsel, bekend als: „Sténographie Duployé” : en het meest 

verspreide, dat door het „Institut Sténographique de France” gepropageerd wordt als; „Duployé-

Institut”.  

Dit „Institut”, het propaganda-centrum van reform-Duployé, heeft zich in tegenstelling met dat van 

den ontwerper, het „Institut Stenographique des Deux-Mondes” of wel „Académie Sténographique” 

ontwikkeld tot de machtige federatie van Duployé-vereenigingen.  

Door Duployé werd als orgaan van zijn „Académie” uitgegeven „La Lumière Stenographique.”  

Behalve deze organisatie bestaan er nog tal van andere in Frankrijk en ver daar buiten voor Duployé.  

Ook telt dit systeem meerdere tijdschriften.  

Zoowel het oorspronkelijke stelsel, als Duployé-lnstitut zijn voor verschillende talen bewerkt, 

noemen wij hier slechts de bewerkingen voor het Engelsch „Duployé-Sloan“, voor het Roemeensch 

„Duployé-Stahl”, voor het Duitsch „Duployé-Weiler”, in totaal voor ongeveer 14 talen. 

Veel voor de verbreiding van dit kortschrift  hebben de Broeders van de Kristelijke scholen gedaan.  

In België gaat de propaganda uit van het „Institut Sténographique de Belgique”, een getrouwe 

reproduktie van het Fransche Instituut.  

Emile Duployé, de abbé welke Frankrijk een nationaal kortschrift gaf, stierf in 1912. 

R.H. HOMULLE. 

 

J.Jos. Weiler 

die Stenographie-Duployé {die einfachtste und beste Kurzschrift}  

 
 

Duployé (Emile)  

Bron: Oosthoek Encyclopedie 1916. 

Fransch hoogleeraar in de stenographie, geb. 1833, overl. 1912, vervulde eerst een geestelijke 

bediening, begon zich echter vroeg geheel aan de snelschrijfkunst te wijden en stelde met zijn 

broeder, Gustave D., een nieuw stelsel samen, uiteengezet in Sténographie-Duployé ou l'art de 

suivre, avec l'écriture, la parole (1864); richtte een genootschap tot verbreiding der snelschrijfkunst 

op, gaf (’69) een weekblad: „la Sténographie” uit, en liet bovendien een reeks in zijn stelsel 

overgeschreven boeken drukken, die hij als Bibliothèque sténographique uitgaf. 

 


