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Deskundigen op het gebied van zeer uiteenlopende disciplines hebben
mij in de loop van dit interdisciplinaire onderzoek adviezen gegeven:
van musicologen tot bedrijfseconomen, van kunsthistorici tot taalwetenschappers. Een bijzonder wijze raadgever is geweest prof. dr. L.A.
Ankum, die mij door het financiele labyrint van multinationale concerns heeft geloodst. Erkentelijk ben ik ook voor de hooggeleerde
adviezen van prof. dr. N.J. Brederoo, prof. dr. J . W . Drukker, prof. dr.
J . D . Gomery, prof dr. W . Hogendoorn en p r o f dr. A.J.M. R o o b e e k .
Tijdens mijn onderzoek heb ik van vele vrienden, kennissen en coUega's
de nodige steun mogen ontvangen. Zij attendeerden mij op interessant
bronnenmateriaal en zij voorzagen (delen van) hoofdstukken van
commentaar. Ik ben wat dit betreft veel dank verschuldigd aan Geoffrey
Donaldson en Ed Kerkman, maar ook aan Ansje van Beusekom, Ivo
Blanken, Jos van der Burg, Guido Convents, Kathinka Dittrich van
Weringh, Jan Heijs, Bert Hogenkamp, R o b b e r t van der Lek, Lou
Lichtveld, Tjitte de Vries en H u u b Wij^es. Aan de Universiteit van
Amsterdam heb ik assistentie gekregen van verscheidene studenten die
aan deelonderzoekingen op het terrein van deze studie hebben m e e g e werkt. Mijn dank gaat vooral uit naar Hetty Berg, Philo van Gastel,
Joost Groeneboer, Els Joosten, Casper O u d s h o o r n , Use van der Stoep,
R o b i n Terwindt en Sonja van T o o r n . T e n slotte spreek ik mijn grote
erkentelijkheid uit jegens mijn beide promotores, prof dr. T . P . Elsaesser en prof dr. J . T h . M . Bank.

Karel Dibbets
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Dr. F.H. Beijerinck (1905-1992) uit Hof van Delft
promoveerde in 1933 te Bern op het eerste proefschrift
over de invoering van de geluidsfilm.
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I

Een geschiedenis van
luchtkastelen

De invoering van de geluidsfilm aan het eind van de jaren twintig is een
ingrijpende en stormachtige gebeurtenis geweest in de geschiedenis van
de film. Dit proces van technische, economische en esthetische verandering heeft overal veel beroering gewekt. Achteraf is wel beweerd dat
de omschakeling van zwijgende film naar geluidsfilm snel en soepel is
verlopen. Binnen enkele jaren waren vrijwel alle studio's en bioscopen
ingericht voor de nieuwe geluidstechniek en behoorde het tijdperk van
de zwijgende film voorgoed tot het verleden. Maar wie nauwkeurig
kijkt, ontdekt dat de komst van de geluidsfilm geen eenvoudig succesverhaal kan zijn geweest. De Internationale filmindustrie werd g e d o m peld in een grote crisis, nog versterkt door het uitbreken van de e c o n o mische depressie, begin jaren dertig. Het was een overgangstijd vol
conflicten en tegenstrijdigheden, met veel drama en emoties, met w e i nig winnaars en veel verliezers.
De omschakeling van zwijgende film naar geluidsfilm is in Amerika
begonnen. De invoering van de geluidstechniek verliep daar zeker niet
zonder slag of stoot, ook niet toen THE JAZZ SINGER in het seizoen 19271928 voor de grote doorbraak zorgde. De werkelijke problemen b e g o n nen echter pas, toen Hollywood in het daarop volgende seizoen zijn
nieuwe geluidsfilms wilde gaan exporteren naar Europa. De Amerikanen zouden in Europa op twee ernstige hindernissen stuiten: vreemde
talen en concurrentie. Het taalprobleem ontstond doordat het publiek
niet meer begreep wat er in een buitenlandse film werd gezegd. Een
9

oplossing had men hiervoor niet direct bij de hand. Technieken als
nasynchronisatie en ondertiteling, die tegenwoordig overal in gebruik
zijn, bestonden nog niet. Hierdoor dreigde de Internationale filmindustrie, waar Hollywood al meer dan tien jaar de scepter zwaaide, plotseling
uiteen te vallen in allerlei kleine taalgebieden.
Was dit taalprobleem o p zichzelf al ernstig genoeg o m de toenmahge
filmwereld op haar grondvesten te doen schudden, de instabiliteit werd
nog vergroot door de machtsstrijd die zich ontspon tussen de enorme
elektrotechnische concerns van Amerika en Europa over de geluidsfilm.
Het bezit van octrooien op dit nieuwe gebied vormde de inzet van de
controverse. De Europese belanghebbenden verenigden zich in een
kartel, Tobis-Klangfilm, dat de Amerikaanse geluidsfilms en -apparatuur van de Europese markt wilde weren ten gunste van de eigen p r o dukten. De Amerikanen lieten zich echter niet zo gemakkelijk tegenhouden en er ontstond een gevecht o m de beheersing van de Europese
filmindustrie. Deze strijd is tenslotte in 1930 bijgelegd in Parijs, waar
beide partijen de wereldmarkt onderling hebben verdeeld. T o e n ook
een oplossing was gevonden voor het taalprobleem, kon de geluidsfilm
in Europa snel doorbreken.
Deze gebeurtenissen zijn niet onopgemerkt aan Nederland voorbij
gegaan. Nederlandse financiers zijn bijvoorbeeld ten nauwste betrokken geweest bij de invoering van de geluidsfilm in Europa. Al in een
vroeg stadium, nog voordat iemand in Nederland een geluidsfilm had
gezien of gehoord, hebben zij grote sommen geld gestoken in Duitse
innovatieplannen. Zij k w a m e n vervolgens in het bezit van Tobis AG, de
o n d e r n e m i n g die de belangrijkste geluidsfilmoctrooien in Europa
bezat, en wisten een invloedrijke positie op te bouwen. H u n activiteiten
werden in Nederland en daarbuiten met grote belangstelling gevolgd.
In 1929 is er aan de Amsterdamse effectenbeurs met miljoenen guldens
gespeculeerd op de goede afloop van dit avontuur.
Over die Nederlandse rol in een van de meest onstuimige perioden
van de i n t e r n a t i o n a l filmgeschiedenis is weinig bekend. O p zichzelf
zou dit al voldoende zijn o m een studie te rechtvaardigen. Maar ook het
innovatieproces dat zich binnen de Nederlandse grenzen heeft voltrokken, is niet eerder bestudeerd. N e t als in alle andere landen hebben ook
de Nederlandse bioscoopexploitanten zich genoodzaakt gezien grote
bedragen te investeren in n i e u w e geluidsinstallaties. Z e moesten plot10

seling al hun theaters met dure apparatuur inrichten. Ze vervingen hun
bioscooporkest door 'ingeblikt' geluid en zetten de musici op straat. In
de produktiesector moesten filmstudio's hun werkwijze aanpassen en
filmmakers hun stijl. De filmkritiek, die geent was op de zwijgende
kunst, zag zich gedwongen haar conceptie van film grondig te herzien.
De enige groepering die onbekommerd en met voile teugen leek te
genieten van de nieuwe attractie, was het grote publiek. Ondanks de
taalbarriere, ondanks de gebrekkige geluidskwaliteit en het beperkte
repertoire bleef het publiek toestromen om keer op keer het nieu^ve
wonder van techniek te kunnen horen en zien. O o k in Nederland.
Het doel van deze studie is in de eerste plaats de invoering van de
geluidsfilm in Nederland historisch te beschrijven binnen het kader van
de internationale ontwikkeling op dit gebied. D o o r gebruik te maken
van nieuw bronnenmateriaal kan licht worden geworpen op o n o n t g o n nen gebieden van de filmgeschiedenis, niet alleen in Nederland maar
ook daarbuiten. Deze studie is echter meer dan een filmhistorische uiteenzetting. Zij beweegt zich op een terrein waar film, bedrijf en cultuur
elkaar raken. Zij is bedrijfsgeschiedenis voor zover zij de innovatie van
een bedrijfstak bestudeert. Zij is cultuurgeschiedenis waar zij de culturele voorwaarden en gevolgen van dit veranderingsproces in het onderzoek betrekt. Door bedrijfsgeschiedenis en cultuurgeschiedenis te c o m bineren hoopt de studie ook materiaal aan te dragen voor het onderzoek
naar de industrialisering van de cultuur en de mechanisering van de
kunst in de twintigste eeuw.
Het is niet de bedoeling een geschiedenis van de techniek te schrijven. Over de technische ontwikkeling van de geluidsfilm hebben anderen al gepubliceerd." De relevante uitvindingen zijn bovendien buiten
Nederland gedaan. Nederlanders zijn alleen betrokken geweest bij de
exploitatie van elders ontwikkelde technieken. Overigens heeft het
zoeken naar de juiste toepassing heel wat voeten in de aarde gehad. H e t
namaken, aanpassen, gebruiken, exploiteren en verspreiden van de
nieuwe techniek zijn activiteiten die wel tot het terrein van deze studie
behoren.
De vraagstelling is tweevoudig. T e n eerste, welke gevolgen heeft de
internationale verspreiding van de geluidsfilmtechniek gehad voor het
filmbedrijf en de filmcultuur in Nederland tussen 1928 en 1933? T e n
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tweede, welke invloed is er vanuit Nederland uitgeoefend op dit
internationale proces?
D e beperking tot de periode 1928-1933 vereist enige toehchting.
Natuurlij k is het niet zo dat films voor de komst van het geluid in doodse
stilte werden aanschouwd. Integendeel, m e n deed er alles aan o m de
voorstelling tot klinken te brengen. Muzikale begeleiding was wel het
minste dat de bioscoopbezoeker mocht verwachten. Een leger van
musici verdiende hiermee zijn brood. Er is zelfs een tijd geweest dat een
explicateur de film van gesproken commentaar voorzag, een verschijnsel dat echter al voor de invoering van de geluidsfilm vrijwel was verdwenen. Maar ook 'echte' geluidsfilms waren geen onbekend verschijnsel geweest. Door de projector met een grammofoon te c o m bineren was m e n al omstreeks de eeuwwisseling in staat beeld en geluid
gelijktijdig weer te geven. D e toeschouwers zagen dan op het scherm
een artiest zingen, terwijl ze via de luidspreker zijn stem konden horen.
Zulke sprekende en zingende films bleven echter eerder uitzondering
dan regel. Daarom: wat in de filmgeschiedenis bekend staat als de 'komst
van het geluid', is eigenlijk een hernieuwde kennismaking geweest met
de technische synchronisatie van beeld en geluid, maar dan op zo'n
grote schaal dat spoedig alleen n o g maar geluidsfilms in omloop waren.
T o t 1928 is er op dit gebied nauwelijks enige ontwikkeling te b e speuren geweest in Nederland. Pas vanaf 1928 begon m e n de technische kennis en de apparatuur uit het buitenland te importeren. Een uitzondering vormen de activiteiten van enkele particulieren in N e d e r land, die al sinds 1926 optraden als financiers van innovatieprojccten in
het buitenland. In 1933 is het Nederlandse transformatieproces voltooid: vrijwel aUe bioscopen zijn dan omgeschakeld op geluid, zwijgende films draaien bijna nergens meer, de produktie van Nederlandse
geluidsfilms is begonnen.
D e bloei van de Nederlandse speelfilm die na 1933 is ingetreden,
behoort niet meer tot het innovatieproces en valt buiten het kader van
deze studie. W e l zal de vraag worden gesteld wat de nieuwe techniek
hieraan heeft bijgedragen. D e nadruk ligt daarom niet zozeer op de films
waarmee de opbloei is b e g o n n e n , WILLEM VAN ORANJE en DE JANTJES,
maar op vrijwel vergeten produkties als PHILIPS RADIO en TERRA NOVA,

die hieraan voorafgingen. Niet de studio's van Cinetone en Philiwood
zuUen uitvoerig worden behandeld, maar het onbekende Electra, de
bakermat van de Nederlandse geluidsfilm.
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De jaren 1928-1933 vormen in de filmgeschiedenis een markante
periode die zich onderscheidt van wat eraan voorafging en wat erna zou
volgen. Het is een enclave vol onzekerheden, maar ook met grote uitdagingen. H e t is een tijd die improvisatie en creativiteit heeft gestimuleerd, maar ook illusies en verslagenheid heeft gebracht. Er zijn in
deze overgangsperiode zo veel aanpassingsproblemen en fnctieverschijnselen dat dit tijdperk er een eigen karakter door heeft gekregen.
Deze studie wil dit eigen karakter laten zien en zal de belangrijkste
kenmerken ervan behandelen.
De omschakeling van zwijgende film naar geluidsfilm is te beschouwen
als een proces van technologische innovatie. VolgensJ.A. Schumpeter,
de grondlegger van de innovatietheorie, is innovatie een belangrijke
katalysator voor economische en maatschappelijke ontwikkeling.^ D e
kapitalistische economie verandert en expandeert voortdurend doordat
steeds nieuwe combinaties van produktiefactoren ontstaan. Deze 'nieuwe combinaties' n o e m t Schumpeter innovaties. Zij zorgen ervoor dat
de innoverende ondernemer — de 'entrepreneur' — tijdelijk een voorsprong krijgt op zijn concurrenten en daardoor een extra winst kan
behalen. Een succesvolle innovatie zal echter spoedig worden nagevolgd (imitatie) d o o r andere ondernemers die genoodzaakt zijn aan het
nieuwe mee te d o e n als ze niet ten onder willen gaan. Z o verspreidt de
innovatie zich over de bedrijfstak (difFusie), totdat de acceptatie ervan
algemeen is geworden en het voordeel van de innovator geheel is
verdwenen. O p den duur zal deze innovatie weer door een andere w o r den vervangen (substitutie) en loopt haar levenscyclus ten einde.
Schumpeter maakt daarbij onderscheid tussen procesinnovaties en
produktinnovaties. Procesinnovaties zijn technische precedes die de
fabricagekosten van een bestaand produkt kunnen verlagen. P r o d u k t i n novaties verwijzen naar de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde
produkten. De geluidsfilm is een voorbeeld van beide. D o o r de nieuw^e
techniek ontstond een ander eindprodukt (produktinnovatie). Tegelijkertijd leidde dit tot de ophefFing van de bioscooporkesten, hetgeen een
besparing betekende op de kosten van de filmvoorstelling (procesinnovatie). Het innovatievoordeel valt in het laatste geval niet toe aan de
producent van de film, maar aan de vertoner ervan.
Er kunnen verschillende fasen in een innovatieproces worden onderscheiden. Schumpeter wijst m e t nadruk op het grote verschil tussen
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uitvindingen (inventions) en de toepassing daarvan in het industriele
produktieproces (innovations). Een innovatieproces bestaat daarom uit
drie opeenvolgende stadia, die niet met elkaar mogen worden verward.
Dit zijn allereerst de inventie- of uitvindingsfase waarin onderzoek en
produktontwikkeling plaatsvinden, ten tweede de introductiefase
waarin de innovatie voor het eerst een commerciele toepassing krijgt en
door enkelen wordt nagevolgd, en ten derde de diffusiefase waarin de
innovatie algemeen ingang vindt en haar vernieuwende betekenis verliest. De laatste fase is doorslaggevend voor het succes van een innovatie.
W a n n e e r een terugkeer naar vroegere omstandigheden niet meer kan
worden verwacht, spreekt m e n van een 'doorbraak'. Het innovatieproces is dan onomkeerbaar geworden en de rest van de bedrijfstak kan zich
er niet meer aan onttrekken. Wanneer in het vervolg zal worden gesproken van een innovatieproces, dan heeft dit betrekking op een
ontwikkeling die deze drie fasen omvat.
H e t innovatieproces is evenwel complexer dan Schumpeter voorgeeft.
Vooral in de diffusiefase blijkt dit proces heel gevoelig te zijn voor
culturele en sociale invloeden. Omdat het bij de geluidsfilm gaat om de
innovatie van een consumptiegoed, zal de verspreiding en acceptatie
ervan onderworpen zijn aan andere dan zuiver economische factoren.
Hier laat Schumpeter ons in de steek. Hij wil geen uitspraken doen over
niet-economische kwesties. Hij heeft zijn theorie bovendien nadrukkelijk willen beperken tot de aanbodzijde van het innovatieproces; hij laat
de vraagzijde steeds buiten beschouwing. Innovatie kan evenwel
moeilijk als een zuiver economisch verschijnsel worden beschouwd,
maar moet vooral worden gezien als een maatschappelijk proces.^ In dit
maatschappelijke proces is geen sprake van monocausaliteit, maar eerder van een legpuzzel van deeloorzaken en deelbelangen. Bestudering
van innovatie vereist dan ook een interdisciplinaire benadering, omdat
uiteenlopende technologische, economische, sociale en culturele factoren de ontwikkeling beinvloeden. Tegelijkertijd is er sprake van een
hoge mate van interdependentie en interactie tussen deze factoren. O p
macroniveau zal voor ieder land de uitkomst van het innovatieproces
anders zijn, zoals op microniveau de uitkomst voor iedere betrokkene
zal verschillen.
Daarom is het belangrijk de ontvangst en acceptatie van de innovatie
in het onderzoek te betrekken.* Bedrijfsgeschiedenis gaat hier hand in
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hand met cultuurgeschiedenis. Tot de 'receptiegeschiedenis' van de
geluidsfilm behoort allereerst de vraag, hoe de tijdgenoten het nieuwe
verschijnsel hebben waargenomen en beoordeeld.' Niet iederecn was
op dezelfde wijze bij de ontwikkeling betrokken en niet iedereen zal er
dezelfde betekenis aan hebben gehecht. Zeker in het begin zijn er diverse groeperingen te onderscheiden met onderling sterk verschillende v i sies en verwachtingen. Die treft men niet alleen aan bij het publiek,
maar ook bij de ondernemers. Bioscoophouders,
filmverhuurders,
beursspeculanten, fabrikanten, enzovoort, zij alien dienden vaak tegenstrijdige belangen; ze dachten en handelden dienovereenkomstig. O o k
fihnniakers, critici, filmkeurders en bioscoopmusici waren op zccr
verschillende wijzen betrokken bij de gebeurtenissen en konden sterk
uiteenlopende standpunten innemen. Pas na verloop van tijd zou deze
diversiteit plaatsmaken voor een zekere consensus.'' H e t valt te bezien
in hoeverre de houding tegenover de nieuwe techniek verband hield
met levensbeschouwelijke opvattingen zoals die door de zuilen werden
gekoesterd.'
De daarop aansluitende vraag is, welke pogingen de tijdgenoten
hebben ondernomen om greep te krijgen op dit proces. Zij konden
natuurlijk een afwachtende houding aannemen en berusten in de situatie. Ze konden ook proberen invloed uit te oefenen op de snelheid en
de richting van de ontwikkeling. Een vorm van verzet kan men bijvoorbeeld bespeuren in de afkeer van vreemde talen die in de films
werden gesproken; de Nederlandse bioscoopbezoeker werd zich plotseling bewust van zijn nationale identiteit. De reacties op de taalbarriere
zuilen speciale aandacht krijgen. Er zijn daarnaast ook tijdgenoten
geweest die m u n t hebben willen slaan uit de innovatie. Sommigen zijn
hierin geslaagd, anderen niet.
Tenslotte roept de receptiegeschiedenis de vraag op, hoe de tijdgenoten zich hebben aangepast aan de innovatie en hoe de innovatie zich
aan hen heeft aangepast. Innovatie is immers geen eenrichtingverkeer,
maar een proces van wederzijdse beinvloeding en aanpassing waarbij
oplossingen worden geselecteerd in een zoekproces van trial and error.'*
Een nieuwe techniek moet zich aanpassen aan de omstandigheden ter
plaatse, aan de behoeften van de ondernemers, aan de bereidheid van het
publiek, aan de regels van de overheid en aan n o g een reeks van andere
factoren. In elk land verloopt het innovatieproces daarom anders; elk
land heeft zijn eigen geschiedenis. Een analyse op micro-niveau brengt
15

het bijzondere karakter van deze geschiedenis aan het licht. Naarmate
de analyse specifieker en gedetailleerder wordt, verschijnen echter ook
de meer algemene, fundamentele trekken van het innovatieproces.
Voor deze 'integrale' benadering van het innovatieproces is bewust
gekozen. Innovatieonderzoek vereist een symmetrische opzet: mislukkingen dienen met even veel aandacht te worden bestudeerd als
triomfen.' Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. In terugblikken
ontstaat al snel een lineair en finalistisch beeld van de geschiedenis: het
lijkt alsof de historische ontwikkeling zich steeds heeft georienteerd op
een doel dat van begin af aan bekend zou zijn geweest. Innovatie wordt
in dergelijke beschouwingen toegeschreven aan het succes van een
bepaalde techniek die geleidelijk door iedereen is overgenomen.'" Niet
alleen verklaart dit niets. Het kan ook gemakkelijk leiden tot een geschiedschrijving waarin breuken, tegenstromen en doodlopende wegen
over het hoofd worden gezien. Er ontstaat een relaas van de overwinnaars. Wie verloren heeft, wordt vergeten. Alleen succes telt. Zo is de
geschiedenis van de Nederlandse geluidsfilm achteraf gereduceerd tot
die van twee studio's die het lang hebben volgehouden, Cinetone en
Filmstad. Vergeten zijn al diegenen die zichzelf (e vroeg tot de overwinnaars hebben gerekend: zij die als eersten hun heil in de geluidsfilm
zochten, maar toch ten onder zijn gegaan in de gebeurtenissen die volgden. Op dezelfde ^vijze worden curieuze denkbeelden en uitvindingen
als vergissingen en dwalingen afgedaan, omdat ze achteraf niet blijken
te passen in het beeld van de geschiedenis als triomftocht.
Deze studie wil een dergelijk finalisme —Joseph Brodsky noemt het
'Kains versie van de toedracht'" - vermijden en een ander licht werpen
op het verleden. De komst van de geluidsfilm in Europa zal hier worden
voorgesteld als een strijd om de geluidsfilm, een worsteling waarvan nog
niet vaststond wat de uitkomst zou zijn en ook niet hoe die bereikt zou
worden noch wie er de vruchten van zouden plukken. De geschiedenis
van het Nederlandse aandeel in die strijd is vooral een relaas van de
verliezers, van te hoge verwachtingen en te grote risico's, van teleurstellingen, mislukkingen, waanideeen en faillissementen. Dit is een geschiedenis van luchtkastelen, een analyse van de vele, vaak vergeefse
pogingen om greep te krijgen op de 'vooruitgang der techniek'.
Dat maakt deze geschiedenis niet minder interessant, zeker niet voor
de cultuur- en bedrijfsgeschiedenis. Vanuit historisch oogpunt is het
I6

van belang te weten wat de schaduwen van de geschiedenis te verteUen
hebben en te begrijpen waarom sommigen niet bereikten wat ze
nastreefden. Huizinga, de cultuurhistoricus, werd nooit moe zich te
verzetten tegen een finalistische geschiedbeschouwing en te pleiten
voor een meer possibilistische benadering.'^ W a a r o m zouden de illusies
van de een, die succes heeft gehad, meer zeggen over het verleden dan
de dromen van de ander, die niet in vervulling zijn gegaan? 'Gelijk
hebben' is zelden het alleenrecht van de succesvoUen. In het verleden
speculeerde iedereen op de toekomst, de winnaars evenzeer als de verliezers, en vaak moesten de eersten de waarheid delen met de laatsten.
En soms kreeg niemand gelijk.''
Over de invoering van de geluidsfilni in Nederland is weinig bekend uit
de literatuur. Bepaalde details worden door sommige auteurs zijdelings
ter sprake gebracht.'* Wel is de algemene geschiedenis van film en
bioscoop in Nederland inmiddels in hoofdlijnen op schrift gesteld; daar
heeft deze studie van kunnen profiteren.'' Kathinka Dittrich (1987)
heeft bovendien de opbloei van de Nederlandse speelfilm vanaf 1934
bestudeerd.
De internationale ontwikkelingen op het gebied van de geluidsfilm
zijn in grote lijnen terug te vinden in de buitenlandse literatuur. Er
blijken hierin niettemin opvallende leemten te bestaan. O v e r het
Amerikaanse innovatieproces zijn gelukkig een aantal goede studies
verschenen die dit onderwerp diepgaand behandelen. "* Met betrekking
tot de Europese geschiedenis bestaat echter een aanzienlijke achterstand. Gomery (1980) heeft de verdienste dat hij een beknopte, samenhangende visie geeft op het Europese innovatieproces. Zijn zwakke
zijde is dat hij alleen Amerikaanse b r o n n e n gebruikt. T h o m p s o n (1985)
is wat dit betreft subtieler, maar minder systematisch.
Speciale vermelding verdient het Zwitserse proefschrift van F.H.
Beijerinck (1905-1992), een Nederlander. Beijerinck heeft in 1933 als
eerste een dissertatie over dit onderwerp geschreven. Het is tevens de
enige buitenlandse publikatie waarin gebruik wordt gemaakt van N e derlandse bronnen, ook al blijft dit beperkt tot kranteartikelen. Aangenomen mag worden dat Beijerinck een representatief beeld heeft
willen geven van wat in zijn tijd publiekelijk bekend was over de DuitsNederlandse betrekkingen op het gebied van de geluidsfilm. Dat was
niet veel. Hij benadrukte de betekenis van de Duitse filmmaatschappij
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Tobis AG en het Kiichenmeister-concern, de Nederlandse holding
company die de meerderheid van de Tobis-aandelen bezat.
Wat vooral ontbreekt is een goede studie van de Duitse filmindustrie
in deze periode.'' Studies over Frankrijk, Engeland of Italic'* zijn hier
van minder belang omdat de Franse, Engelse en Italiaanse bijdrage aan
het internationale innovatieproces te verwaarlozen is. W a t de Duitse
filmgeschiedenis betreft bevindt de wetenschap zich n o g steeds op een
niveau dat de krantelezer van 1935 ook al had bereikt.''' Deze kennis is
al voor die tijd opgetekend en sindsdien citeren de historic! alleen elkaar
nog. H e t gevolg is dat de geschiedenis van Tobis AG, de belangrijkste
factor in de Europese filmindustrie tussen 1928 en 1933, nog moet
worden geschreven. O o k is er nog vrijwel niets gepubliceerd over
Heinrich Kuchenmeister en zijn Nederlandse financiers, die als eigenaren van Tobis een grote invloed hebben uitgeoefend op het Europese
innovatieproces tot 1933.
Een uitzondering vormt de studie van Josse (1984). Josse geeft een
analyse van de uitvindingsfase die aan de invoering van de geluidsfilm
is voorafgegaan. Dit alles speelt zich echter voor 1929 af en valt
grotendeels buiten het kader van deze studie. Opmerkelijk is verder het
proefschrift van Strohm (1934). Strohm is er vooral op uit, vast te steUen
in hoeverre de zojuist genoemde Tobis AG verantwoordelijk gesteld
mag worden voor de slechte toestand van de Duitse filmindustrie aan
het begin van de jaren dertig. Tobis wordt door h e m afgeschilderd als
een kwaadaardige, Nederlandse onderneming die de filmproducenten
en -exploitanten in Duitsland meedogenloos heeft uitgezogen. De
studie, die te lezen is als een aanklacht tegen de Nederlandse invloed op
de Duitse filmindustrie, bevestigt nogmaals de grote betekenis die
indertijd werd toegekend aan de Nederlandse bemoeienis met de internationale geluidsfilm.^" Spiker (1975), die de Duitse filmindustrie onder
het bewind van de nazi's analyseert, geeft eveneens een schets van de
ontwikkelingen tot 1933. Voorzover de schets betrekking heeft op de
geluidsfilm, is dit een kritische samenvatting van Beijerinck (1933) en
Strohm (1934). Zijn boek is vooral interessant omdat Spiker laat zien
wat er na 1933 is gebeurd met de Nederlandse belangen in de Duitse
filmindustrie.
Voor een studie over de introductie van de geluidsfilm is in Nederland
betrekkelijk veel materiaal te vinden. Een belangrijke bron is de pers.
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Weinig uitvindingen en innovaties hebben zo veel aandacht gekregen
in de pers als juist deze. Het onderwerp is gedurende langere tijd een hot
issue geweest. Natuurlijk werd de pers daarbij een handje geholpen door
de filmindustrie die voortdurend op zoek was naar publiciteit voor
zichzelf, maar men had nauwelijks een aansporing nodig. Er zijn tussen
1928 en 1933 honderden en honderden artikelen geschreven over dit
onderwerp. D e grote kranten besteedden er wekelijks, soms dagelijks
een deel van h u n redactionele ruimte aan. De meeste culturele tijdschriften zagen het als een plicht hun hcht te laten schijnen over deze
kwestie, en dit gebeurde soms in de vorm van een debat of artikelenserie. Ter aanvulling en controle van deze gegevens is het Duitse vakblad voor het filmbedrijf, LichtBildBilhne, doorgenomen.
Behalve van deze contemporaine publikaties is hier ook ruim
gebruik gemaakt van gegevens die indertijd niet openbaar waren en die
merendeels berusten in de archieven van bedrijven, banken, rechtbanken, beurs en bisdommen. Het gaat daarbij vooral om rapporten,
notulen en brieven die betrekking hebben op het beleid en de financiering van ondernemingen. Z o is het Philips Concern Archief voor dit
onderzoek een rijke bron geweest. Daarnaast beschikken de rijksarchieven en het Nederlands Filmmuseum over interessante collecties, waaronder het archief van ir. A.E. Struve (nfm), ing. F.B.A. Prinsen (Rijksarchief in Zuid-HoUand) en de Nederlandsch-Indische Handelsbank
(Algemeen Rijksarchief). De Vereniging voor de EfFectenhandel,
Amsterdam, bleek onverwacht relevante gegevens te bewaren. Bisschoppelijke archieven en ook de collectie van het Katholieke D o c u mentatie C e n t r u m , Nijmegen, maakten het mogelijk o m de w o n d e r baarlijke geschiedenis van de Internationale Eidophon nv te r e c o n strueren.
De overheid heeft slechts incidenteel bemoeienis gehad met het
omschakelingsproces. Voor deze studie is gebruik gemaakt van de
archieven van een notaris, een rechtbank, een ministerie en diverse
gemeenten. Notarissen werden niet alleen ingeschakeld bij het sluiten
van overeenkomsten, maar ook voor het notuleren van bijvoorbeeld
aandeelhoudersvergaderingen. D e arrondissementsrechtbank van A m sterdam heeft herhaaldelijk vonnis moeten spreken in conflicten die met
de geluidsfilm verband hielden. Bovendien bleek het archief van de
Centrale Commissie voor de Filmkeuring (ministerie van Binnenlandse
Zaken) belangrijke informatie te bevatten. Het Bundesarchiv in K o 19

blenz bewaart delen van het Tobis-archief Voorts is geput uit persoonlijke aantekeningen en herinneringen van enkele betrokkenen. G e luidsfilms zijn, voor zover bewaard, bekeken in de archieven van het
Nederlands Filmmuseum, het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf en
de Rijksvoorlichtingsdienst.
Er is niet gestreefd naar een chronologische presentatie in fasen, omdat
anders het zicht op de verschillende ontwikkelingen verloren zou gaan.
Vrijwel ieder hoofdstuk concentreert zich op een bepaalde groepering
die nauw betrokken is geweest bij het innovatieproces, met succes of
vergeefs. D e studie begint met de eerste demonstraties van de geluidsfilm in 1927-1928, maar laat tegelijkertijd zien hoe deze voorstellingen
werden gebruikt om Nederlandse financiers voor de nieuwe techniek
te winnen (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 behandelt de pioniers van het
bioscoopbedrijf, in het bijzonder Loet C. Barnstijn en diens door Philips
gesteunde Loetafoon NV (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 analyseert de snelle
difFusie van de nieuwe techniek in de rest van de bioscoopsector. De
specifieke problemen die zich daarbij voordeden met betrekking tot de
taalbarriere, het bioscooporkest en de filmcensuur krijgen hier speciale
aandacht. Vervolgens zuilen de Internationale avonturen van twee
Nederlandse bedrijven ter sprake komen. Hoofdstuk 5 gaat over het
Kuchenmeisterconcern en de financiering van de Europese filmindustrie ten tijde van de conjunctuuromslag van 1929. Hoofdstuk 6 is gewijd
aan de inspanningen van Philips NV o m een intemationaal bedrijf voor
geluidsfilmprojectoren op te zetten. D e produktie van Nederlandse
geluidsfilms zal in hoofdstuk 7 worden behandeld. De poging om een
katholieke produktiemaatschappij op te richten, Eidophon NV, vormt
het onderwerp van hoofdstuk 8. H o e de 'sprekende films' door de
kritische pers werden ontvangen, wordt in hoofdstuk 9 besproken. Het
laatste hoofdstuk bevat de conclusies.^'
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Beter dan de beste radio
De eerste kennismaking met geluidsfilm

Ingenieur Struve keek recht in de lens van de camera en begon te spreken.
Voor het eerst zou een Nederlandse stem op film worden vastgelegd door
niiddel van een nieuwe vinding, de optische geluidstechniek. Het was 12
april 1927. De Haagse ingenieur koos zijn woorden met zorg:
'Waarschijnlijk heeft u reeds meer dan eens van het probleem der
sprekende film gehoord en ook dat het aan enige uitvinders gelukt
zou zijn dit probleem op te lessen. Maar ik kan u zeggen, op grond
van uitspraken van bevoegde vaklieden, dat de wijze waarop thans
het vraagstuk is opgelost alle andere oplossingen in de schaduw stelt
en niet zo ver meer van het hoogst bereikbare af is.'"
Hoe verliep de eerste kennismaking met de geluidsfilm in Nederland?
De invoering van de nieuwe techniek is niet het werk geweest van
eenvoudige lieden die een boterham wilden verdienen met een nieuwe
attractie. Dit hoofdstuk wil laten zien dat de eerste demonstraties in
Nederland deel uitmaakten van een groot plan o m greep te krijgen op
de Europese filmindustrie. Nederlandse financiers hadden miljoenen
guldens in dit plan gei'nvesteerd. Zij vormden een van de drijvende
krachten achter de Europese omschakeling van zwijgende film naar
geluidsfilm. H o e zij in 1926 bij dit proces betrokken zijn geraakt, is het
onderwerp van de eerste paragraaf. Vervolgens worden de demonstraties van geluidsfilms die tot mei 1928 in Nederland zijn gegeven, b e h a n deld en in een intemationaal kader geplaatst.
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I ULTRAPHOON SPIEGELT DEN TOON
Waar k w a m die Nederlandse bemoeienis met de geluidsfilm vandaan?
D e aanleiding hiertoe m o e t worden gezocht in Berlijn in het midden
van de jaren twintig. O p dat m o m e n t was er in heel Europa nog niets
te merken geweest van de omwenteling die voor de deur stond. D e
geluidstechniek bevond zich nog in de laboratoriumfase. Het uitvinderstrio van TriErgon had een revolutionair nieu^v systeem voor film
met optisch geluid ontwikkeld, maar moest zijn onderzoek van de hand
doen omdat er voorlopig niets mee te verdienen leek. Ufa toonde nog
wel enige belangstelling, maar omdat het slecht ging met deze Duitse
studio, werden alle experimenten weer stilgelegd. Niemand in de E u r o pese filmindustrie had behoefte aan mechanisch of elektrisch geluid.
Voorzover er belangstelling voor geluidsfilm bestond, was die te vinden bij mensen in de radio- en grammofoonindustrie. Zij zouden de
drijvende kracht gaan vormen achter het Europese omschakelingsproces, een proces waarin de filmindustrie spoedig, of ze wilde of niet, zou
worden meegezogen. R a d i o en grammofoon waren omstreeks 1925
sterk in opkomst. Radiostations rezen als paddestoelen uit de grond en
de produktie van radio-ontvangers kon de verkoop ervan maar n a u w e lijks bijhouden. Hetzelfde gold voor de grammofoon die een echte rage
was geworden. D e grammofoonbranche maakte een explosieve groei
door en trok eenstoet van ondernemers aan die deschieronverzadelijke
honger naar apparaten en platen probeerden te stiUen. O n d e r hen
bevond zich ook de uitvinder Heinrich Kuchenmeister.
Heinrich J. Kuchenmeister (geboren in 1893 te Berlijn) begon in de
lente van 1925 in Berlijn eenfabriekje voor grammofoons. Hetbedrijfje
heette Deutsche Ultraphon AG (Duag) en het zou spoedig gaan profiterenvan degunstige conjunctuurin de branche. Deaandelen v a n D u a g
berustten bij een kort daarvoor opgerichte commanditaire v e n n o o t schap, H.J. Kuchenmeister & Co. Kommanditgesellschaft (KKG)." Deze
vennootschap had als hoofddoel, de door Kuchenmeister ingebrachte
octrooien op het gebied van de geluidstechniek te exploiteren. D u a g
was een middel om dit doel te bereiken.
H e t succes van de onderneming was aanvankelijk gelegen in een
eigen vinding van Kuchenmeister, de Ultraphoon. In die tijd, toen de
elektrotechniek nog niet ver was doorgedrongen in dit medium, kleefden er aan het gebruik van een grammofoon nog ernstige onvolkomen22

heden en daartoe behoorde ook de zwakke geluidversterking. De
Ultraphoon bood hiervoor een oplossing. Deze grammofoon werkte
niet met een, maar met twee toonarmen. Bij het afspelen van de plaat
liepen die achter elkaar in dezelfde groef, op enige centimeters van
elkaar verwijderd. Dit bracht een pseudo-stereofonisch geluid voort,
een echo-effect, bescheiden aangeduid als het 'Kiichenmeister-interval', dat algemeen werd ervaren als een verbetering van de geluidskwaliteit.' H e t toestel zat ingebouwd in een prachtige, cilindervormige kast
van bijna een meter hoog. Het geheel zag er nogal excentriek uit, maar
was onbetaalbaar voor de gewone burger. Er werd ook niet gestreefd
naar massaproduktie. Kuchenmeister mikte met de Ultraphoon op de
betere kringen. Prominente figuren uit de muziekwereld als Siegfried
Wagner en Willem Mengelberg waren bereid zijn Ultraphoon in
advertenties aan te prijzen.
De zaken liepen voorspoedig. Kuchenmeister begon op kleine schaal
grammofoons te b o u w e n in de Wilhelmshafenerstrasse. Herfst 1925
werd een tweede pand in gebruik genomen aan de Turmstrasse en
vervolgens ook een technisch laboratorium aan de Kurftirstenstrasse.
Het kantoor bleef gevestigd in de Liitzowstrasse 107, waar de directeur
w o o n d e . Begin 1926 werkten er 150 mensen.'' N o g steeds was de
produktieomvang heel bescheiden.
Waarschijnlijk heeft Kuchenmeister nooit de bedoeling gehad, zijn
ambities te beperken tot het maken van grammofoons. Hij had geen
geld, maar wel ideeen. Hij droomde van een grootse toekomst en hij
beschikte over retorische gaven waarmee hij sommigen snel voor zijn
standpunt wist te winnen. En hij had geluk. In de winter van 1925-1926
ontmoette hij ir. Andreas E. Struve (geboren in 1882 te Amsterdam),
een Haagse zakenman die in Duitsland zijn vakanties placht door te
brengen. Struve was een welgesteld man, directeur van het Technisch
Bureau Marijnen NV en een geziene gast in de Haagse societeit De
Witte. W a t d e twee heren bij hun eerste ontmoeting hebben besproken,
is niet bekend, maar het resultaat was dat Struve onverwijld zijn
boezemvriend mr. ir. Bas Koch naar Berlijn zond o m gestalte te geven
aan een fantastisch plan dat hij samen met Kuchenmeister had opgevat.
Koch (geboren in 1885 te Djokjakarta) kwam uit hetzelfde Haagse
milieu als Struve en was onder meer commissaris van Technisch Bureau
Marijnen NV. Gedrieen zouden zij een gedurfd plan ontwikkelen dat
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Heinrich Kuchenmeister bij een van zijn uitvindingen,
de Ultraphoon, 1927.
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voorzag in een sterke expansie van de Ultraphoon-fabriek, uitmondend
in de grondvesting van een wereldconcern op het gebied van de
geluidstechniek in al zijn facetten. Kuchenmeister formuleerde de
doelen, Struve en K o c h zouden voor de financiering zorgen.
Koch besprak begin 1926 m e t Kuchenmeister de toekomstige samenwerking. Er w e r d e n direct spijkers met koppen geslagen en in
februari lag het programma op tafel. Het behelsde niets minder dan een
aanval op de wereldmarkt: KKG moest worden omgevormd tot een
grote, internationale maatschappij voor grammofoons en -platen. Uit
een bewaard gebleven brief blijkt welke stappen het drietal wilde n e m e n
om h u n doel te bereiken. Kuchenmeister onderscheiddc twee fasen. In
de eerste fase (aangeduid als de 'Vorsituation') moest het kapitaal van
KKG worden uitgebreid tot een miljoen mark. Dat kapitaal zou vooral
uit Nederland m o e t e n komen, bij voorkeur van vrienden en bekenden
van Struve en Koch. Intussen wilde men proberen in verschillende

D e Ultraphoon was een grammofoon met twee toonarmen die
achter elkaar in dezelfde groef van een grammofoonplaat liepen,
waardoor een grotcr geluidsvolume werd verkregen.
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landen een filiaal van Ultraphoon te openen. In de tweede fase zou
opnieuw een ferme uitbreiding van het kapitaal plaatsvinden, maar nu
met behulp van banken en andere beleggers. Bij die gelegenheid diende
de cv te worden omgezet in een NV en werd de zetel van de moedermaatschappij naar Nederland verplaatst. O o k zou de onderneming
eigen grammofoonplaten gaan maken en verkopen, met studio's in
diverse landen. In de eerste ronde moest het kapitaal van vrienden en
bekenden komen, omdat de initiatiefnemers zo een sterkere positie
behielden tegenover degenen die in de tweede r o n d e het nieuwe
kapitaal zouden verschaffen.'
D e eerste fase van dit programma ging onmiddellijk in. Struve en
Koch werden stille vennoten van KKG* e n gingen o p zoek naar nieuwe
vennoten in Nederland. Verder troffen ze voorbereidingen voor de
opening van een filiaal van 'Ultraphoon' in Nederland, de eerste vertegenwoordiging van KKG buiten Duitsland. Ultraphoon zou worden
gelanceerd met een intensieve pubUciteitscampagne onder het motto
'Ultraphoon spiegelt den t o o n ' . Hiermee wilden zij niet alleen t o e k o m stige kopers bereiken, maar o o k potentiele financiers, zodat het mes aan
twee kanten zou snijden. In dat kader werd in de grote zaal van het
Amsterdamse C o n c e r t g e b o u w een demonstratie gegeven van de Ultrap h o o n . De muziekrecensent Louis Arntzenius schreef hierover in De
Telegraaf vin 25 april 1926:
' M e n had een moderne grammofoon ter vergelijking naast het
nieuwe apparaat opgesteld, en de h e e r Kuchenmeister liet de te
spelen platen (welke van de gewone fabricage der bekende grote
fabrieken waren) alle op beide instrumenten aflopen. In de eerste
plaats bleek hierbij dat het geluid — hetwelk bij de reproduktie door
de grammofoon soms n a u w hoorbaar was en totaal in de grote
ruimte verdronk - een enorme kracht en volheid d o o r de Ultraph o n kreeg: een expansie, volkomen gelijk of sterker n o g dan de
oorspronkelijk o p g e n o m e n e . En de toon leefde: de toon had
afmetingen en een kern, een hchaam van klank, zoals ik dat tot
dusver n o g niet bij een reproduktie-instrument gehoord had.'
O p 9 november 1926 volgde in Den Haag de oprichting van de
Nederlandsche Ultraphoon Maatschappij NV (Numa) met een kapitaal
van 100.000 gulden. Koch werd directeur van deze dochteronderne26

ming en Struve ontving twintig procent van de aandelen voor bewezen
diensten.'
Terwijl deze pogingen om de Ultraphoon in Nederland te introduceren in voile gang waren, werd ook hard gewerkt aan een uitbreiding
van het kapitaal van KKG. Struve en Koch recruteerden nieuwe v e n n o ten uit de kring van gerenommeerde beleggers in D e n Haag, R o t t e r d a m
en Amsterdam. Zij waakten er voor dat geen onbetrouwbare speculanten binnendrongen in hun gezelschap. Dat was bijna gebeurd met prins
Fernando Sebastian de Bourbon, D u e de Durcal. Diens ene zuster was
hofdame bij koningin Wilhelmina, zijn andere zuster was getrouwd met
de president van Argentinie. Kuchenmeister was zeer onder de indruk
van zoveel aristocratische referenties en meende de rijke prins als stille
vennoot te k u n n e n accepteren. Koch en Struve dachten daar echter
anders over en spraken hun veto uit."
O n d e r hun leiding groeide in 1926 en 1927 de Nederlandse kring van
stille vennoten in KKG. Eind 1926 bedroeg het kapitaal van KKG misschien 600.000 mark, eind 1927 was dit bedraggestegen tot 2,1 miljoen
mark. Het meeste was afkomstig van de Nederlandse vennoten, bijna
dertig in getal. O n d e r hen bevonden zich veel bekende namen uit de
financiele wereld, mensen als Boissevain, Van Eeghen, Pierson, D e
Marez Oyens — alien uit Amsterdam - en Mees uit R o t t e r d a m . ' Dat
waren deskundige beleggers en beslist geen avonturiers die in dubieuze
zaken speculeerden. Klaarblijkelijk hadden zij vertrouwen in de gunstige conjunctuur van de grammofoonindustrie.
O m de expansie van de fabriek mogelijk te maken moest er in de
organisatie van de Ultraphoonfabriek veel veranderen. Dat gebeurde in
de loop van 1927. H e t belangrijkste was wel de onvermijdelijke overschakeling naar massaproduktie. Een aspirant-wereidconcern kan zich
niet beperken tot het vervaardigen van peperdure grammofoons voor
een kleine elite; er moeten ook goedkope produkten worden gemaakt
die een grote afzet kunnen halen. Daartoe werd de B e r t o n a - g r a m m o foon ontwikkeld, een gocdkoop toestel dat sinds de herfst van 1927 met
duizenden van de lopende band zou roUen. Daarvoor was weer een
verhuizing noodzakelijk naar een veel groter fabriekscomplex in het
Berlijnse Lichtenberg. Begin 1928 werkten hier ruim tweehonderd
mensen.'" Dankzij al deze uitbreidingen bereikte het KKG-complex in
het laatstgenoemde jaar een omzet van ongeveer 4 miljoen mark en een
winst van 800.000 mark."
27

D e eerste fase van het expansieprogramma dat in 1926 was opgesteld,
zou in 1928 definitief zijn beslag krijgen. O p 20 oktober 1928 vond in
Amsterdam de oprichting plaats van Kuchenmeisters Internationale
Ultraphoon Maatschappij NV met een maatschappelijk kapitaal van 6
miljoen gulden, waarvan 1,36 miljoen direct geplaatst werd.'^ Internationale Ultraphoon NV was een holding company en moest de internationale opvolger van KKG worden. De onderneming zou alle gramniofoonbelangen van KKG gaan bundelen en diende in het bijzonder de
financiering te verzorgen. Alle aandelen van Duag, Bertona en N u m a
kwamen in het bezit van de Internationale Ultraphoon NV evenals de
octrooien die KKG had verworven.''
Onmiddellijk na de oprichting van de Internationale Ultraphoon NV
werd bekend gemaakt dat de maatschappij van plan was aandelen uit te
geven op de Amsterdamse effectenbeurs. Er zouden nominaal voor
800.000 gulden aandelen worden aangeboden tegen een koers van
130 procent. Met dit nieuwe werkkapitaal hoopte men een omzet te
kunnen maken van zo'n 6 miljoen mark en een netto winst van 1,2
miljoen mark. De emissie zou plaats vinden op 6 november 1928.'*
De beurs reageerde watertandend op dit bericht. H e t Amsterdamsch
Effectenblad, een gezaghebbende beurskrant, schreef een week voordat
de emissie zou plaatsvinden:
'Te oordelen naar de ongekende bloei die de grammofoonindustrie
geniet, de uitstekende naam van de Kiichenmeisterpatenten en de
resultaten reeds met de exploitatie daarvan verkregen, is de verwachting gerechtvaardigd dat zij die zich bij deze nieuwe maatschappij interesseren, daarvan geen b e r o u w zuilen hebben. H e t
speculatieve element, dat een dergelijk j o n g e industrie eigen is, mag
daarbij echter niet over het hoofd worden gezien.''^
De laatste zin klonk, in die dagen van hoogconjunctuur, eerder als een
aansporing dan als een waarschuwing. Niemand die zo'n opmerking
serieus nam, en waarom zou men ook? De voortekenen waren nog
nooit zo gunstig geweest. D e inschrijvingsbiljetten gingen grif van de
hand, zo grif dat er uiteindelijk niet voor acht ton, maar voor meer dan
vijftig miljoen gulden werd ingetekend."" Dat was, ook in die dagen, een
buitensporig grote overschrijding. D e aandelenkoers schoot na de
geslaagde emissie flink o m h o o g . D e financiele pers rook nieuws en
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b e g o n de lancering van de Internationale Ultraphoon Nv met argusogen
te volgen. Spoedig trof men op de beurspagina's verslagen aan in het
volgende jargon:
' D e kwintessens van het beursfeest was een grote belangstelling
v o o r en levendige handel in aandelen Kuchenmeister. Met de
koerssprong van gisteren bleek het vandaag nog lang niet afgelopen
te zijn en zo groot was de honger naar dit papier dat zij die op de
openingskoers van 156 geen bevrediging konden vinden, er niet
tegen opzagen o m ook n o g b o v e n de 160 te gaan, terwijl later zelfs
163 dik geboden werd. O o k hiermede was het n o g niet genoeg;
reeds lang nadat de officiele beurshandel achter de rug was, verzamelden zich n o g lieftiebbers in de hoek die elkaar voor 164 een
stukje bevochten. Wij zien dus een agio van meer dan 30 procent
in enkele dagen tijds en wij vragen ons niet zonder zorg af, of het
niet mettertijd blijken zal dat schraalhans hier voor de speculatie
keukenmeester is.'''
Die zorg werd door niemand gedeeld. De koers bleef voortdurend
stijgen. Begin januari 1929 bereikte de notering van Ultraphoon 200
procent en eind januari 270 procent. O p dat niveau k w a m de koers tot
rust en daar zou zij zich voorlopig handhaven. D e aandelen waren toen
twee maal meer waard dan op het moment van uitgifte. Dc Amsterdamse beurs had ondubbelzinnig haar vertrouwen uitgesproken in de
nieuweling.
M e t haar toetreding tot de open kapitaalmarkt was de Ultraphoongroep
beland in de tweede fase van de route die zij in 1926 had uitgestippeld.
Deze nieuwe fase was echter aanzienlijk van opzet verandcrd omdat KKG
intussen de oorspronkelijke plannen had bijgesteld. In de winter van
1926-1927 waren nieuwe, n o g weidsere perspectieven ontstaan. Het
was de groep steeds duidelijker geworden dat de o p b o u w van een internationaal concern op het gebied van de grammofoontechniek, zoals
m e n zich dat aanvankelijk had voorgesteld, nog maar een eenvoudig
begin was, een voorproefje, een peuleschil vergeleken bij de nieuwe
plannen die men intussen tot ontwikkeling had gebracht. Ultraphoon
zette alleen maar de toon.
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2 HET WONDER GESCHIEDT
Kuchenmeister & Co. Kommanditgesellschaft (KKG) bestond niet alleen
uit een fabriek, maar beschikte sedert de oprichting in 1925 ook over
een technisch laboratorium. Innovatie was een essentiele factor in de
politick van de j o n g e onderneming. Naast de produktie van g r a m m o foons werd betrekkelijk veel energie besteed aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe produkten. Kuchenmeister was een uitvinder en
wilde samen met ingenieur T h . C . Kahn in zijn eigen researchafdeling
kunnen experimenteren. Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
interesseerde h e m nauwelijks. Daarentegen had hij een scherp oog voor
de industriele en commerciele bruikbaarheid van nieuwe produkten.
De vindingen waarvoor hij tussen 1920 en 1927 octrooi liet aanvragen,
waren eerder verbeteringen dan vernieuwingen.'*
I n d e tweede helftvan 1926 werkte Kuchenmeister o o k voor de Ufa,
waar hij tijdelijk als adviseur was aangetrokken." Deze grote, Berlijnse
filmstudio beschikte sinds een jaar over een afdehng die proeven nam
met de nieuwe geluidsfilmtechniek van TriErgon. D e researchgroep
van TriErgon had zoals b e k e n d een revolutionair systeem bedacht dat
in staat was geluiden langs fotografische w e g te registreren. T o e n hij aan
deze afdeling werd toegevoegd, moet Kuchenmeister al snel hebben
begrepen dat de poging van Ufa om de uitvinding van TriErgon rijp te
maken voor commercieel gebruik, op een verkeerd spoor zat en ook dat
hij voor een altematief kon zorgen.
Kuchenmeister voorzag dat de geluidsfilm alleen succes kon hebben
als de nieuwe techniek niet te ver afstond van de bestaande praktijk in
het bioscoopbedrijf. Zo maakte TriErgon gebruik van films die 42 m m
breed waren in plaats van 35 m m , het standaardformaat. In het laboratorium was dit geen probleem, daarbuiten wel: de bioscoopexploitant
die een geluidsfilm van TriErgon wilde vertonen, moest daarvoor een
geheel nieuwe projector aanschaffen. Dit zou een te grote drempel
worden bij de introductie en verspreiding van de nieuwe techniek, zo
redeneerde Kuchenmeister. H e t verdiende volgens h e m de voorkeur
om het 35 m m formaat te handhaven. TriErgon wilde daar echter niets
van weten. Daarom ging hij o p eigen gelegenheid proberen het T r i Ergon-systeem aan te passen aan het 35 m m formaat.^" D a t is hem ook
binnen niet al te lange tijd gelukt, maar toen moest Ufa wegens financiele moeilijkheden afzien van verdere proefnemingen.
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De precieze werking van het Kiichenmeisterprocede, 'Meisterton'
genaamd, is hier weinig van belang, omdat spoedig deze variant van het
TriErgon-systeem weer werd verdrongen door een andere. Het is
voldoende om hier hun onderlinge verwantschap te benadrukken en op
enige verschillen te wijzen. O p een essentieel punt onderscheidden zij
zich beide van wat later de standaardtechniek voor geluidsfilm zou
worden: het optische geluidsspoor lag bij hen niet binnen, maar buiten
de perforatierand. H e t voordeel hiervan was evident: op die manier
bleef de hele ruimte tussen de perforaties vrij voor het filmbeeld. Dit
voordeel verdween bij latere systemen die het beeldoppervlak met 15
procent moesten verkleinen om ruimte te scheppen voor het geluidsspoor. Een nadeel bleek te zijn dat het geluidsspoor op de uiterste rand
van de filmstrook zeer kwetsbaar was voor slijtage en vuil.
Het verschil tussen Meisterton en TriErgon kwam crop neer dat
TriErgon een strook van 9 millimeter nodig had voor zijn geluidsspoor,
terwijl Meisterton met 2 millimeter kon volstaan. Daardoor kon de
laatste binnen de grenzen van de normale filmbreedte blijven. H e t p r o cede was eenvoudig. Kuchenmeister maakte eerst een opname met
behulp van TriErgon-apparatuur en het vervolgens het geluidsspoor
versmald kopieren op standaardfilm. Daarmee deed hij wel een concessie aan de geluidskwaliteit, maar dat probleem hoopte hij later op te
lossen.
Kuchenmeister had in januari 1927 een prototype van zijn Meisterton gereed, maar intussen was zijn contract met Ufa afgelopen. Er
ontstond toen een merkwaardige situatie. Kuchenmeister wilde zijn
vinding aanbieden aan Ufa, maar Ufa verkeerde in een financiele crisis
en liet h e m wachten. Van uitstel kwam afstel, want begin maart werd
Ufa overgenomen door de mediamagnaat Hugenberg en deze liet de
TriErgon-afdeling direct sluiten. Kuchenmeister heeft dit ruim van te
voren kunnen zien aankomen. Hij moet daarom al vroeg hebben
ingezien dat, wanneer Ufa het liet afweten, hij de verdere ontwikkeling
van de nieuwe techniek ook in eigen hand kon nemen. En daarbij
zouden zijn Nederlandse financiers hem kunnen helpen.
In de winter van 1926-1927, een jaar nadat Kuchenmeister, Struve en
Koch voor het eerst de handen hadden ineengeslagen, rijpte het plan
voor een nieuw project, een nieuwe uitdaging voor het driemanschap
van KKG. O p 16 januari 1927 schreef Kuchenmeister aan Koch:
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Boven: In deze Berlijnse fabriek werden de Ultraphoon-grammofoons van Kuchenmeister gemaakt. Foto: Nederlands Filmmuseum.
Links: Ir. A.E. Struve (1882-1954), directeur Technisch Bureau
Marijnen, Den Haag. Rechts: Een film van een orkest, opgenomen
volgens het Meisterton-systeem van Kuchenmeister, 1927. Het
optische geluidsspoor zit niet binnen, maar buiten de perforatierand.
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' W i e Sie nun welter wissen, hatte ich lange Zeit einen Vertrag mit
der Ufa, um als Beirat mit Hilfe unserer Patente und W e r t e das UfaVerfahren zu verbesseren. Dies ist inir denn auch innerhalb der
Moglichkeit gelungen, w o v o n Sie sich sowohl wie Herr Struve
gelegentlich iiberzeugen konnten. Meine einschlagige Arbeit hatte
mich n u n rechtzeitig davon uberzeugt, dass es fur uns von besonderer Bedeutung ware, wenn es gelange, ein volkommen neues
Verfahren zu schaffen, das alle Nachteile der anderen Verfahren
ilberwindet. Ich begann daher meine diesbeziigliche Arbeit vor
ungefahr 6 Monate in aller Stille durchzufiihren. Inzwischen haben
wir n u n ein vollig neues, eigenes Verfahren [...]. Dies diirfte eine
Grosstat unseres U n t e r n e h m e n s sein, w o v o n Sie sich, w e n n nichts
v o m Himmel fallt, in aller Kiirze iiberzeugen konnen. [...] Ich
gedenke namlich mit meiner Sprechfilm-Apparatur nach Holland
zu k o m m e n , selbstverstandlich nur, um dieses Verfahren internen
Kreisen und Freunden vorzufiihren.'-'
Begin februari 1927 arriveerde Kuchenmeister in D e n Haag. Ingenieur
Kahn \vas eind januari al naar Nederland gekomen met de benodigde
apparatuur.'' Omstreeks 7 februari 1927 moet in D e n Haag, voor de
eerste maal in Nederland, een film met optisch geluid zijn vertoond. O f
de beloofde filmvoorstelling ook werkelijk heeft plaatsgevonden, valt
echter niet met absolute zekerheid te zeggen. D e gebeurtenis werd met
grote geheimzinnigheid omgeven. Het moet een strikt besloten voorstelling zijn geweest waaraan geen enkele ruchtbaarheid mocht worden
gegeven. Kuchenmeister had Koch niet voor niets op het hart gedrukt:
'In einem grossen Kinotheater mochte ich nicht vorfiihren, da in
solchem Falle die Vorfiihrung nicht geheim bleiben wiirde, worauf
ich im Augenblick noch besonderen Wert legen muss, namlich
einerseits im Interesse der Patentlage und andererseits im Interesse
der wirtschaftlichen Lanzierung.'^'
Ufa bleek namelijk n o g een optie te hebben op Kuchenmeisters
octrooien en zou zonder enige twijfel moeilijkheden hebben veroorzaakt.-"* D e openbare presentatie van Meisterton moest minstens tot het
einde van het jaar blijven wachten.
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Zodra Kuchenmeister weer was teruggekeerd in Berlijn, vroeg hij
toestemming aan Ufa om in T e m p e l h o f een studio te mogen huren,
dezelfde studio waar de TriErgon-afdeling tot voor kort geluidsfilms
had o p g e n o m e n en die nog steeds voor dit doel was ingericht. Die toestemming kreeg hij op 12 april 1927.^^ D e volgende dag al arriveerde
Struve bij de studio voor een bezoek. D e apparatuur werd in gereedheid
gebracht en Struve verscheen voor camera en microfoon o m een korte
toespraak in het Nederlands te houden. Beeld en geluid van deze film
zijn verdwenen. Het is zelfs niet bekend of de opname wel was geslaagd.
T o c h weten we precies wat Struve heeft gezegd. Hij las zijn woorden
voor van een papiertje dat hij zijn hele leven met grote zorg heeft
bewaard. Hij sprak als volgt:
'Waarschijnlijk wel als eerste Nederlander is het mij vergund enige
w o o r d e n tot u te mogen spreken op e n e wijze, die tot nu toe alleen
n o g maar in het rijk der fantasie mogelijk scheen. In zeker opzicht
spreek ik thans tot u als werkelijk levend beeld; ik ben niet alleen
maar een bewegende fotografie. Als ingenieur wil ik deze bijzondere gelegenheid niet voorbij laten gaan om met behulp van deze
uitvinding mijne bewondering voor haar tot uiting te brengen.
Waarschijnlijk heeft u reeds meer dan eens van het probleem der
sprekende film gehoord en ook dat het aan enige uitvinders gelukt
zou zijn dit probleem op te lossen. Maar ik kan u zeggen, op grond
van uitspraken van bevoegde vaklieden, dat de wijze waarop thans
het vraagstuk is opgelost alle andere oplossingen in de schaduw stelt
en niet zo ver meer van het hoogst bereikbare af is. Ik mag u op dit
ogenblik niet met technische bijzonderheden vermoeien. AUeen
wil ik er u op wijzen, dat het toestel dat u het \verkelijke levende
beeld vertoont, ongelooflijk eenvoudig is. Het toestel kan in iedere
bioscoop aan ieder normaal projectieapparaat in enkele uren bevestigd worden. Het gedeelte van het toestel dat de eigenlijke toon
voortbrengt, is niet groter dan een ouderwets zakhorloge. Deze
nieuwe uitvinding opent naar alle richtingen grote perspectieven.
H e t is mij dan ook een diep gevoelde behoefte als vriend van
Heinrich Kuchenmeister hem juist langs deze weg mijn b e w o n d e ring en dank uit te spreken voor de dienst die hij de mensheid
bewezen heeft door zijne intensieve medewerking aan de oplossing
van het probleem van de sprekende film.'^"*
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Struve was ervan overtuigd dat hij door deze opname geschiedenis ging
maken. Hij overschatte daarbij enigszins de originaliteit van zijn eigen
optreden. Al eerder waren Nederlandse woorden te horen geweest in
een film, maar toen gebeurde dit met behulp van grammofoonplaten en
niet met een optische geluidstechniek, zoals nu. Struve zal de film
behalve als historisch document ook als demonstratiefilm hebben b e doeld. Reclame en voorlichting worden zorgvuldig in balans gehouden
door het persoonlijk gezag van de spreker. Hij moet zich hebben gerealiseerd dat hij zich vanaf het witte dock zou richten tot mensen die hem
al kenden en die ook wisten van zijn zakelijke relatie met Kuchenmeister. Vermoedelijk had hij de stille vennoten en potentiele financiers van
KKG op het oog. TriErgon n o e m t hij niet, maar hij geeft wel toe dat er
meer mensen aan de optische techniek hebben gewerkt. Kuchenmeisters methode stelt echter 'alle andere oplossingen in de schaduw' omdat
deze 'eenvoudig' en hanteerbaar is. Overigens kende Struve het w o o r d
'geluidsfilm' nog niet. 'Sprekende film' was in die tijd de gangbare
aanduiding voor dit verschijnsel.
Een geheime voorstelling, een verdwenen film. Dit zijn de bleke sporen
van de eerste schreden die door Nederlanders zijn gezet op het pad van
de geluidsfilm. Z e zijn haast onzichtbaar. Wapenfeiten zijn het niet. In
Duitsland werden al veel eerder optische geluidsfilms gemaakt en
vertoond, ook in het openbaar. T o c h hebben deze schimmige gebeurtenissen hun plaats in de filmgeschiedenis. Ze markeren het m o m e n t
waarop Nederlanders zich, voor het eerst, rechtstreeks en actief zijn
gaan bemoeien met de toekomst van de geluidsfilm. Hier ligt het begin
van de Nederlandse interventie in het Europese innovatieproces.
• • •

De Nederlandse betrokkenheid bij de Europese geluidsfilm zou nog
voor het einde van 1927 met veel publiciteit openbaar worden gemaakt.
De wereldprimeur van het nieuws over Kuchenmeisters procede werd
aan de Nederlandse pers gegund. Zondag 20 november 1927 gaf
Kuchenmeister in het City Theater van D e n Haag een korte demonstratie van zijn geluidsfilms voor een zeer select gezelschap. O n d e r de
genodigden bevonden zich ookjournalisten van de NRC en De Telegraaf.
In de volgende dagen en weken zouden meer van deze besloten
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voorstellingen worden gegeven, vaak in aanwezigheid van de pers die
voor en na elke demonstratie ruimschoots de gelegenheid kreeg om
Kuchenmeister te interviewen.^'
De respons in de pers was uitbundig. Vanaf 21 november verschenen
er uitvoerige, met foto's verluchte artikelen in de dagbladen. De reacties
waren altijd vol bewondering, vaak lyrisch en soms zelfs pathetisch van
toon. O v e r de kwaliteit van het geluid sprak men lovend. 'Beter dan de
beste radio', schreef Wouter Hulstijn in De Telegraaf en het Haarlems
Dagblad bevestigde deze waarneming.
In alle verslagen is, behalve een beschrijving en beoordeling van de
demonstratie, een passage te vinden waarin wordt uitgelegd wat het
voordeel van Kuchenmeisters optische methode is. Zijn procede is niet
nieuw, maar waar anderen faalden omdat hun techniek economisch niet
bruikbaar bleek te zijn, slaagde Kuchenmeister omdat zijn systeem
eenvoudig is en bedrijfszeker, goedkoop, klein en gemakkelijk te bedienen. Als het voornaamste doel van de demonstraties is geweest om deze
boodschap over te brengen, dan is de publiciteitscampagne goed gelukt.
Dezelfde boodschap had Struve ook al verwerkt in zijn hierboven
geciteerde filmtoespraak van april.
In het Haarlems Dagblad van 24 november 1927 beschreef F. Althoff
wat hij meemaakte toen hij in D e n Haag voor het eerst van zijn leven
een geluidsfilm zag:
'Het w o n d e r geschiedt. Wij zien en horen het geruis op het
boerenerf De haan op de mestvaalt strekt zijn slanke hals en kraait.
Kukeleku! Kukeleku! galnit 't door de holle lege zaal. D e waakhond
schiet nijdig blaffend uit zijn hok. Zijn schel gekef scheurt door het
duister en de stilte. Een vrouwtje pompt een emmer water vol.
Pieieiep, knarst de pompzwengel. En het water klatert met licht
geluid dat ruist over de lege donkere banken in de emmer. [...] Een
symfonie van geluiden klinkt tot u op. Dit is de kakofonie, de
brouhaha van het boerenerf. [...] Dan 'Le Cygne' van Saint Saens.
Gei'nterpreteerd door een cellist. Geen finesse van het spel gaat
verloren. De pianobegeleiding is in de hoge en in de bastonen
wonderbaarlijk goed. Plotseling breekt de film. En dan zien wij de
bedrijfszekerheid van de sprekende film. In een of twee minuten is
het euvel hersteld.'

36

De verslaggever wist vervolgens door te dringen tot de projectiecabine
om daar het w o n d e r van nabij te kunnen aanschouwen. Hij gaf er zijn
ogen en oren goed de kost:
'In de cabine h o o r d e n wij nog een levende film, terwijl wij door het
kleine luikje dwars over de gapende duisternis het scherm in het oog
k o n d e n houden. [...] De klanken van de vleugel dreunen trillend.
M e t het oor o p de luidspreker is het alsof m e n het hoofd heeft
gelegd tegen het klankbord van het instrument. De bastonen
d o n d e r e n d o o r het kleine vertrekje, terwijl \vij zien (door het kleine
luikje, op het scherm in de verte) hoe de pianist in extase het
toetsenbord beukt.'
O v e r het nut van de geluidsfilm liepen de meningen terstond sterk
uiteen. Iedereen was het er bij voorbaat over eens dat synchroon geluid
grote mogelijkheden bood voor de documentaire film. In het bijzonder
h o o p t e men op een verbetering van de muzikale begeleiding, die nu
immers kon w o r d e n uitgevoerd door een uitgebreid orkest dat zijn
klanken ook in de kleinste bioscopen van het land zou kunnen laten
horen. Over dialogen in de speelfilm dacht men echter heel verschillend. 'Zal men hoofdfilms, filmdrama's laten spreken? Wij hopen van
niet', schreef de SRC al op 21 november 1927. ' D e filmkunst, die juist
haar tempo ontleent aan haar zwijgen, zou onmiddellijk terugvallen tot
een soort gefotografeerd toneel, zodra het gesproken w o o r d haar eigen
aard zou wijzigen.'^" Dit standpunt, gepubliceerd daags na de eerste
kennismaking m e t de optische geluidsfilm, is het prototype van de
afwijzende houding die een belangrijk deel van de filmkritiek in de
k o m e n d e jaren zou innemen tegenover de geluidsfilm.
D e tegenpool van deze opvatting werd gevormd door de juichstemming in De Telegraafvd.n 22 november 1927. Hierin voorspelde W o u t e r
Hulstijn dat de geluidsfilm een 'renaissance der filmkunst' teweeg zou
brengen. De Filmliga, nog maar net opgericht, kapittelde Hulstijn
hierover in haar n u m m e r van december. Binnendijk verweet Hulstijn
dat deze nog steeds niet had begrepen dat film, behalve een
'bewegingskunst, ook een beeldende kunst is, dat de film niet een
soort van toneel is maar een aan eigen wetten gebonden, door eigen
n o r m e n begrensde, autonome kunstvorm. [...] Het getuigt slechts
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van tergend wanbegrip de uitvinding van de "sprekende film" in te
leiden als ware zij voor de filmkunst van enig belang.'^^
Hier ligt het begin van een diepgaande controverse die de filmkritiek tot
in de jaren dertig zou blijven beheersen, een discussie die in hoofdstuk
9 zal worden behandeld. O p deze plaats kan worden volstaan met vast
te stellen dat de uitgangspunten van dit debat al in 1927 werden
gepubliceerd en wel binnen enkele dagen nadat de pers voor het eerst
de demonstraties van Kuchenmeister had mogen bijwonen.

3 SPREKENDE FILMS NV
De publiciteitscampagne die bekendheid moest geven aan het Kiichenmeisterprocede, diende n o g een ander doel. In sommige verslagen werd
melding gemaakt van de spoedige oprichting van een n i e u w e filmmaatschappij in Nederland. Het zou een grote, met Nederlands kapitaal
gefinancierde onderneming moeten w o r d e n die tot taak had de geluidsfilmtechniek van Kiichenmeister te gaan exploiteren. D e publiciteit
rond dit procede bood nu een goede gelegenheid o m de aandacht van
potentiele financiers te trekken.
M e n kan zich afvragen waarom Nederlandse beleggers belangstelling
zouden tonen voor de nieuwe techniek. O m wat v o o r reden zou een
weldenkende Nederlander die in goeden doen verkeerde, zich anno
1927 hebben willen inlaten met zoiets ongehoords als de geluidsfilm? In
de bioscoop kwam hij zelden of nooit en een geluidsfilm had hij waarschijnlijk nimmer gezien. De filmindustrie genoot bar weinig aanzien,
in financiele kringen nog wel het minste. Film was geen serieus onderwerp van gesprek. Waarom zou iemand film dan wel serieus willen n e men als voorwerp van financiele speculatie?
De wassende stroom van gunstige berichten uit Amerika over de
geluidsfilms van Vitaphone en Fox Movietone zal zeker een stimulans
zijn geweest. Maar meer aantrekkingskracht ging uit van het vermoeden
dat hier een gouden kans werd geboden o m een goede slag te slaan. Als
de filmindustrie inderdaad zou overschakelen op geluidsfilm, dan zou
de hele bedrijfstak licenties moeten aanvragen bij de octrooihouders,
die immers het monopolie op de nieuwe techniek bezaten. De filmindustrie zou daardoor in hoge mate afhankelijk worden van de octrooi-
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bonders. Wie de octrooien bezat, bezat de filmindustrie. H e t ging
daarbij o m honderden studio's, tienduizenden bioscopen, miljarden
bezoekers. O o k al zou m e n slechts een paar procent van de recettes ontvangen als betaling voor de licenties, dan lag hier n o g steeds een markt
van honderden miljoenen guldens. Dit verleidelijke perspectief moet
menige belegger het hoofd op hoi hebben gebracht. Hij zag de octrooien als de sleutels die op de kassa van de filmindustrie pasten.
W i e waren de initiatiefnemers tot dit avontuur? Zoals in het voorgaande al is uiteengezet, bestond er een kring van Nederlandse financiers die de expansie van KKG ondersteunden. H u n inspanningen waren
in eerste instantie gericht geweest op de uitbreiding van de g r a m m o foonfabriek, maar ze begonnen zich in 1927 o o k te interesseren voor de
geluidsfilm. In de boezem van KKG ontwikkelde zich, naast het expansieplan van de Ultraphoonfabriek, een innovatieproject op het gebied
van de geluidsfilm. M e n dacht dit in twee stappen te kunnen uitvoeren.
Eerst moest de optische geluidstechniek van Kiichenmeister aan het
laboratorium zijn ontgroeid. Daarna diende het procede in exploitatie
te worden genomen door een krachtige maatschappij die in staat moest
zijn het nieuwe produkt op grote schaal te introduceren in de filmindustrie. Dit vereiste grote investeringen en zoveel kapitaal was alleen te
vinden met de hulp van banken. Daarom begon m e n al spoedig uit te
kijken naar mogelijkheden om het nieuwe initiatief een eigen financiele
basis te geven in de vorm van een naamloze vennootschap. Eind 1927
was men zover.
Het Amsterdamse bankiershuis fa. Oyens & Z o n e n , een stille vennoot
van KKG,^° werd bereid gevonden de financiering van het innovatieplan
ter hand te nemen. De bank zag wel een mogelijkheid om het nieuwe
kapitaal bijeen te brengen en de oprichting van een naamloze v e n n o o t schap voor te bereiden. Een der firmanten van Oyens, Dirk P. O u t , nam
deze taak op zich. Al spoedig wist hij het vertrouwen te winnen van C.
Woldringh, een directeur van de Nederlandsch-Indische Handelsbank
te Amsterdam en een goede kennis van O u t . Beide banken zouden een
hoofdrol gaan spelen in de verdere ontwikkeling.
Een bank kan op verschillende manieren helpen bij de financiering
van een onderneming. Zij kan als bemiddelaar optreden tussen onderneming en vermogenverschafFers, bijvoorbeeld door een emissie van
aandelen of obligaties te verzorgen. O o k kan de bank geld lenen aan een
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bedrijf tegen zekere voorwaarden. Voorts was het in de jaren twintig
mogelijk dat een bank zelf ging deelnemen in het kapitaal van de
onderneming. In het laatste geval decide de bank niet alleen in de winst,
maar ook in het risico van de onderneming. Deze praktijk is sinds de
beurs- en kredietcrises van de jaren dertig aan banden gelegd in N e d e r land, maar voor die tijd kwam het wel meer voor dat banken speculeerden in riskante beleggingen."
Deze laatste weg is tot op zekere hoogte ook door fa. Oyens & Z o nen bewandeld. De bank projecteerde een maatschappij met een kapitaal van vijf miljoen gulden, verdeeld over vijfduizend aandelen van
duizend gulden. Zelf nam de bank vijfhonderd van de duizend te plaatsen aandelen. De vier firmanten van de bank (G.H. de Marez Oyens,
F.A. van Hall, W . H . van Eeghen, D.P. Out) namen ieder nog eens
honderd aandelen voor eigen rekening. De resterende honderd aandelen werden overgenomen door C. Woldringh, eveneens voor eigen
rekening.
M e t vijf miljoen gulden als kapitaal, waarvan een miljoen geplaatst,
werd op 28 december 1927 in Amsterdam de Internationale Maatschappij voor Sprekende Films NV opgericht." De maatschappij streefde naar
de fabricage en exploitatie van geluidsfilms en geluidsapparaten 'met
gebruikmaking van of volgens de patenten en uitvindingen op dit
gebied van H.J. Kiichenmeister.' D e raad van commissarissen bestond
uit H.J. Kiichenmeister, A.E. Struve, D.P. O u t en C . Woldringh.
Directeur werd T h . Kahn. De pers heeft aan deze oprichting nauwelijks
aandacht besteed. Zij toonde alleen belangstelling voor wat zij op het
filmdoek meende te zien. Niemand had in de gaten dat achter de schermen het echte nieuws werd voorbereid.
• * •

De eerste maal dat het Meisterton-systeem van Kiichenmeister in voUe
openbaarheid zou worden gedemonstreerd, was tijdens de Internationale Tentoonstelling op Filmgebied (ITF), die van 14 april tot 15 mei
1928 in de Koninklijke Bazar van D e n Haag werd gehouden. De
tentoonstelling was een initiatief van het Nederlandse bioscoopbedrijf
en de filmkritiek gezamenlijk en beoogde een overzicht te geven van de
stand van zaken op filmgebied. Het internationale karakter bestond
slechts erin dat enige buitenlandse bedrijven vertegenwoordigd waren.
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Voor het overige was de tentoonstelling alleen voor Nederland van
belang. De Kiichenmeistergroep had er een eigen stand.
D e demonstratie vond plaats op dinsdagavond i mei 1928 in het
kleine theater van de Grote Bazar en zou de volgende dagen nog verscheidene keren worden herhaald. Het zaaltje bleek die avond niet
berekend op de grote belangstelling. Er konden slechts tweehonderd
mensen in, onder wie veel journalisten die uit verschillende landen
waren toegestroomd o m de, nu openbare, wereldpremiere van Meisterton te kunnen meemaken. O o k Kuchenmeister had gerekend op een
veel ruimere zaal, want zijn apparatuur was afgestemd op een ruimte die
vijf a zes keer groter was. De techniek was niet zodanig dat het geluidsv o l u m e naar verhouding kon worden verminderd. Bijgevolg zouden de
trommelvliezen van het publiek danig op de proef worden gesteld.
N a een inleiding door Bas Koch, die sprak namens de initiatiefnemers van Sprekende Films NV, begon de voorstelling. Het was een
programma van slechts twintig minuten, opgebouwd uit een stuk of
vijftien opnamen van muzikale nummers, menselijke stemmen en
andere geluiden." Uit de openingstitels k o n men opmaken dat Max
Brinck de fotografie had verzorgd en Waldemar Most het geluid, terwijl
de opnamen onder leiding van Erwin Kratsch hadden gestaan. Daarop
verscheen het beeld van Adolphe Engers, een Nederlandse acteur, die
zich vanaf het dock tot het publiek richtte met een korte toespraak. 'Hij
sprak zuiver gearticuleerd en bewoog zijn spreekorgaan als op een
spraakles. Woord voor woord was van zijn lippen te lezen, terwijl tegelijk het oor de klanken opving', schreef de Haagsche Courant de volgende
dag. D e krant m e e n d e ook te zien dat Engers na afloop een bulging
maakte toen het publiek applaudisseerde. De NRC had echter iets heel
anders waargenomen. Wat Engers zei 'was slecht, soms in het geheel
niet te verstaan en werd doorlopend sterk vervormd weergegeven'.
Deze tegenspraak is typerend voor de reacties van die avond: ofwel m e n
j u i c h t e of men was kritisch gestemd. Blijkbaar hoorde men, wat m e n
graag wilde horen.
O v e r sommige onderdelen van de show waren de kranten het
roerend eens. Iedereen scheen met ontzag te hebben geluisterd naar 'de
sonore gongslag die weergalmde door de zaal zodra op het dock de
klopper het bekken t r o f " Verrassend goed vond men de draaiende
m o t o r e n van Junker-vliegtuigen op Tempelhof klinken. 'In de zaal
ratelt het daverend m e e ' , meldde De TelegraafJ^ O o k de takshond die
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naar een kat kefte, kwam goed over, evenals een paar giebelende
balletmeisjes. Minder geslaagd vond men de muziekfilms van het balalaika-orkest van Jean Davydoffen andere optredens m e t zang, piano of
viool. Dit werd beleefd toegeschreven aan de ongunstige omstandigheden waaronder de voorstelling had m o e t e n plaatsvinden. 'Deze o n volkomenheden daargelaten,' oordeelde d e Haagsche Courant, 'heeft d e
demonstratie onze verwachtingen geenszins beschaamd.' De NRC c o n cludeerde echter dat de geluidsfilm nog niet geschikt was om een bioscooporkest te kunnen vervangen."^
Kiichenmeister had het niet slechter k u n n e n treffen. Drie dagen na zijn
optreden werd in Den Haag een tegendemonstratie gegeven d o o r
niemand minder dan TriErgon. Deze concurrent, die ruime bekendheid genoot als de oorspronkelijke uitvinder van de optische methode
voor geluidsfilm, was uitgenodigd om een voorstelling te verzorgen
tijdens de Internationale Leerfilm Conferentie die tegelijk met de ITF in
D e n Haag werd gehouden. Anders dan de ITF was dit werkelijk een
internationale bijeenkomst met 230 deelnemers uit heel Europa, onder
wie tal van officiele gasten. D e conferentie kreeg aandacht van de hele
Nederlandse en een belangrijk deel van de Europese pers. TriErgon had
geen beter forum kunnen kiezen om Kiichenmeister de loef af te steken.
Guido Bagier en Philip Weitz, de twee Duitse heren die de voorstelling van TriErgon kwamen geven, waren o u d e bekenden van Kiichenmeister en hadden in het verleden met h e m samengewerkt." De eigen
weg die Kuchenmeister was ingeslagen na eerst uitvoerig kennis te
hebben g e n o m e n van het TriErgon-systeem, had tot een breuk geleid.
Dit zal mede een reden voor Bagier en W e i t z zijn geweest om h e m in
het hoi van de leeuw op te zoeken. Zij hadden juist een grote tournee
achter de rug langs Duitse steden en congressen om de geluidsfilm in het
algemeen en TriErgon in het bijzonder te promoten. Z e waren hierin
zeer ervaren en hadden zich v o o r g e n o m e n in Den Haag voor een
perfecte demonstratie te zorgen.'*
In het City Theater begon op vrijdagmorgen 4 mei 1928 de v o o r stelling van TriErgon. De toeschouwers werden weer vanaf het dock en
in het Nederlands verwelkomd, ditmaal niet door een acteur, maar d o o r
niemand minder dan J.P. graaf Van Limburg Stirum, de Nederlandse
gezant in Berlijn. 'Hij spreekt klaar en duidelijk, met voorname rust, een
kort w o o r d van lof over deze nieuwe ontwikkeling o p filmgebied,
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speciaal opgenomen voor de deelnemers van het Leerfilm Congres in
D e n Haag', aldus het Algemeen Handelsblad. 'Zijn stem leed enigszins
door zwakke articulatie, maar k w a m niettemin duidelijk verstaanbaar
over', vond de Haagsche Courant. Na hem volgde n o g een stoet van
Duitse sprekers, onder wie de minister van Buitenlandse Zaken, Stresemann. Veel indruk maakte een medische film over de bloedsomloop
met een gesproken commentaar van prof Degener. Het waren echter
vooral de gewone, alledaagse stations- en fabrieksgeluiden die de meeste
bewondering afdwongen. De volgende getuigenis roept herinneringen
wakker aan de eerste filmvoorstelling van Lumiere en het w o n d e r van
L'ARRIV^E D ' U N TRAIN en LA SORTIE DES OUVRIERS DE L'USINE in

1896:

' N o g frappanter was in dit opzicht het beeld van de vertrekkende
trein. O p het duidelijk hoorbare kloksignaal daalden de bomen van de
overweg en de zware locomotief trok aan met schokkende stoten uit
de schoorsteen. Dit treinexperiment werd even later herhaald met de
opname van een voortstomende expres. Het monster naderde op het
dock met angstwekkende snelheid, werd groter en groter en overstemde met zijn gedaver alle andere geluiden. Het was beklemmendsuggestief en een pakkende reclame voor het sprekende filmbeeld.
[...] M e n ziet een fabriek uitgaan en hoort het gepraat en gelach der
arbeiders, die door de poorten dringen naar buiten.'"
De Haagse voorstelling van TriErgon — de eerste en de laatste in ons
land - werd een groot succes. O o k de anders zo kritische verslaggever
van de NRC was verbluft: 'Van vervorming van toon was bijna niets te
bespeuren, op sommige ogenblikken moest men aan de radio denken,
doch over 't algemeen was het belangrijk beter, o o k wat het timbre
betreft.' Iedere vergelijking met de voorstelling van Meisterton viel in
het voordeel van TriErgon uit. Deze kwam als winnaar uit de prestigestrijd tevoorschijn.

4 CONCLUSIE
De initiatiefnemers van Sprekende Films NV voelden zich even uit het
veld geslagen. Het succes van TriErgon had afbreuk gedaan aan de
lancering van Meisterton. Zij moesten zich troosten met de gedachte
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dat zij niet verslagen konden worden door een enkele filmvoorstelling.
TriErgon oogstte al jaren succes met demonstraties, maar faalde steeds
bij de commerciele exploitatie van zijn geluidssysteem omdat dit laatste
met een te breed en onpraktisch filmformaat werkte. Dit brede formaat
gaf wel beter geluid, maar was onverkoopbaar. TriErgon was bovendien
aan het eind van zijn financiele krachten, terwijl Sprekende Films NV
een flink kapitaal achter zich had staan.
Deze kapitaalkrachtige positie zou in 1928 een factor van grote
betekenis worden. Sprekende Films NV wenste vaart te zetten achter de
invoering van de geluidsfilm in Europa o m tijdig een deel van de markt
in handen te kunnen krijgen. Uit Amerika kwamen steeds meer aanwijzingen dat de innovatie daar het 'point of no return' al was gepasseerd
en dat de Amerikanen zich nu gereed maakten om de Europese markt
te veroveren met hun nieuwste geluidsfilms. Dit heeft ertoe geleid dat
de verschillende, elkaar bestrijdende groeperingen met elkaar gingen
onderhandelen over Europese samenwerking op het gebied van de
geluidsfilm.
O p 31 juli 1928 werd de naam van de onderneming veranderd in
Kiichenmeister's Internationale Maatschappij voor Sprekende Films NV.
O n d e r deze nieuwe naam zou het bedrijf spoedig grote bekendheid
krijgen als een van de hoofdrolspelers in het Europese innovatieproces.
Deze belangrijke ontwikkeling zal in hoofdstuk 5 worden behandeld.
Sprekende Films NV toonde overigens geen enkele belangstelling voor
de Nederlandse filmindustrie. D e Kiichenmeister-groep had daar geen
banden mee en ze concentreerde zich geheel op het buitenland. AIvorens het internationale avontuur van Sprekende Films NV te vervolgen,
zal nu eerst aandacht worden gevraagd voor de omschakeling van het
Nederlandse bioscoopbedrijf
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3
D e gouden stem van het
zilveren doek
De pioniers van Loetafoon

Innovatie verloopt in de praktijk langs griUige wegen, zeker als men de
veranderingsprocessen van nabij bekijkt. Een nieuwe techniek moet zich
aanpassen aan de omstandigheden ter plaatse, aan de behoeften van de
ondernemers, aan de bereidheid van het publiek en aan een recks van
andere, vaak cultured bepaalde factoren. In elk land verloopt het innovatieproces daarom anders; elk land heeft zijn eigen geschiedenis. Weliswaar
blijft een zekere systematiek herkenbaar, een patroon dat in zijn algemeenheid overal aanwezig is, maar de historische omstandigheden geven er
steeds een unieke gestalte aan. Dit geldt in versterkte mate voor dc introductiefase, de periode waarin voor het eerst geprobeerd wordt een
commerciele toepassing te vinden voor de nieuwe techniek.
Al in 1895 had Thomas Edison de Kinetophone gei'ntroduceerd, een
filmapparaat gekoppeld aan een fonograaf die voor de muziek moest
zorgen. Sindsdien waren er met de regelmaat van de klok nieuwe combinaties van film en grammofoon in de bioscoop verschenen, ook in
Nederland, maar nooit voor lange tijd. Het lot van dit eenvoudige synchronisatiesysteem leek voorgoed bezegeld, toen in mei 1928 de Amerikaanse filmindustrie haar voorkeur uitsprak voor het optische geluid als
technische standaard.' Dit gebeurde lang voordat in Nederland de eerste
volwassen geluidsfilm in premiere ging. Desondanks zou het grammofoonsysteem in ons land een kortstondige, maar intense come back beleven
in 1929. Over die stap terug gaat dit hoofdstuk, en over de pioniers die
dachten hiermee een stap vooruit te kunnen zetten. En die uiteindelijk
gelijk hebben gekregen.
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In Nederland heeft Loet C. Barnstijn het voortouw genomen bij de
invoering van de geluidsfilm. Gesteund door Philips NV bracht hij in 1929
als eerste een goedkoop toestel voor geluidsfilms op de markt, een Nederlands produkt dat gretig aftrek vond in het bioscoopbedrijf Bamstijns rol
als innovator zal in dit hoofdstuk centraal staan. Ook zal worden nagegaan
welke bijdrage Philips heeft geleverd aan het innovatieproces in Nederland. Daarnaast is er aandacht voor het werk van Frits Prinsen, die als technicus in dienst van Philips en Barnstijn nauw betrokken is geweest bij de
invoering van de geluidsfilm in Nederland.

I PLANNEN EN PROEFNEMINGEN
Eind oktober 1928 gingen in Vlissingen twee mannen aan boord van een
schip dat hen naar Engeland zou brengen. Het doel van hun reis was
Londen, waar ze zich op de hoogte wilden stellen van het nieuwste snu^e
op filmgebied: de geluidsfilm.'' D e kleinste van de twee, Loet C. Barnstijn
(1880-1953) uit Den Haag, had het initiatief tot de reis genomen.^ Zijn
metgezel heette Frits B.A. Prinsen (1895-1981), een technicus van Philips
in Eindhoven en een specialist op het gebied van de bioscooptechniek.'*
Barnstijn was een van de grootste filmdistributeurs in Nederland. Hij
importeerde vooral Amerikaanse films in samenwerking met zijn broer
Jaap in N e w York. Bij zijn laatste bezoek aan Amerika, in mei 1928, had
Barnstijn uitgebreid kennis gemaakt met de eerste geluidsfilms die daar
met veel succes in de bioscopen liepen. Hij moet terstond hebben begrepen dat de geluidsfilm in Amerika geen voorbijgaand verschijnsel meer
was. Vroeg of laat zouden dergelijke films ook in Nederland worden aangeboden en hij moest dan klaar staan o m ze daar te distribueren. Hij wUde
wel, maar er waren nog geen apparaten in Nederland o m die films te vertonen. Bovendien kostten de Amerikaanse apparaten een vermogen,
zeker voor Nederlandse begrippen. In Londen, waar inmiddels een paar
bioscopen was uitgerust voor de geluidsfilm, wilde hij achter de coulissen
nagaan welke alternatieven er bestonden op dit gebied.
Frits Prinsen had bij PhiUps niemand verteld dat hij deze buitenlandse
reis ging maken; dat zouden ze later wel horen. Prinsen kende Barnstijn
al langer. Hij had begin jaren twintig voor hem gewerkt, voordat hij bij
Philips in dienst was getreden. Barnstijn hoopte nu dat Prinsen in Londen
voldoende ideeen opstak om voor hem een mechanisme voor geluidssyn46

chronisatie te bouwen. Prinsen bedreefbedrijfsspionage voor Barnstijn. In
Londen aangekomen haastten de beide Nederlanders zich van afspraak
naar afspraak en van demonstratie naar demonstratie. Barnstijn had de reis
goed voorbereid. In hoog tempo nam het tweetal kennis van de verschillende alternatieven die de geluidsfilmtechniek op dat moment bood. Ze
bezochten de gloednieuwe fUmstudio van British Phototone, ze zagen het
optische geluidsjournaal van Fox Movietone in de West End Cinema, ze
bekeken in het Piccadilly Theatre het Vitaphonesysteem dat met g r a m m o foonplaten werkte, in het Court House woonden ze een demonstratie bij
van de Blattnerphone, een voorloper van de magnetische bandrecorder.
Telkens kregen ze een ander systeem te zien. Prinsen gaf daarbij zijn ogen
goed de kost. Hij wist door te dringen tot de projectiecabines waar de
geluidsapparatuur stond opgesteld, en maakte aantekeningen van de aanwezige instaUaties.'*
De reis duurde maar kort. Binnen drie dagen waren Barnstijn en
Prinsen uit en thuis. Het was Barnstijn duidelijk geworden wat hij moest
doen. Terug in Nederland nam hij zonder dralen contact op met ir. P.F.S.
Otten, een vooraanstaand lid van de directie van Philips NV in Eindhoven.
Otten was bereid hem nog datzelfde weekend thuis te ontvangen. Daar
ontvouwde Barnstijn zijn plan voor de invoering van de 'sprekende film'
in Nederland. Hij legde Otten uit dat Philips en Barnstijn elkaar in de
toekomst nodig zouden hebben. Hij vergeleek de situatie met die in A m e rika, waar Warner Brothers samenwerkte met Western Electric: de ene
partij leverde de geluidsfilms, de andere zorgde voor de techniek. Philips
en Barnstijn konden hetzelfde doen. Via hem zou Philips binnenkort veel
geluidsapparatuur kunnen afzetten bij de bioscopen. Barnstijn kon garanderen dat deze bioscopen geluidsfilms zouden krijgen, want die had Philips
niet en zonder deze films kon geen enkel apparaat worden verkocht. Hij
wilde de verkoop van de nieuwe apparatuur op zich nemen en een order
plaatsen bij Philips. Barnstijn liet goed uitkomen dat hij een centrale rol
speelde in deze opzet. Anders dan Philips beschikte hij over de juiste
contacten, niet alleen met de Amerikaanse producenten van geluidsfilms,
maar ook met de Nederlandse bioscoopexploitanten. Als Otten met h e m
in zee wilde gaan, dan zou hij 'geen verder contact op dit gebied met D u i t sers zoeken.'^
Barnstijn wist Otten te overtuigen. De basis voor samenwerking was
gelegd. Philips zou Barnstijn gaan steunen bij de invoering van de
geluidsfilm in Nederland. O p maandag 5 november 1928 besloot de
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directie van Philips een apparaat 'voor het synchroniseren van film en
muziek' te laten bouwen door Prinsen. Otten gaf Prinsen vervolgens de
opdracht om voor Kerstmis hiermee een eerste demonstratie te geven.'
• • •

Maar terwijl Philips met Barnstijn onderhandelde en Prinsen aan het werk
ging, maakte het concern eveneens soortgelijke afspraken met een andere
partij: Zeiss Ikon AG, de grootste fabrikant van filmprojectoren in Europa."
De twee concerns wilden gezamenlijk een nieuw type projector voor
geluidsfilm ontwikkelen. Zeiss Ikon zou zorgen voor het mechanische
gedeelte en Philips voor de geluidstechniek. O o k hier bestond de afspraak
dat voor Kerstmis het eerste proefinodel gereed moest zijn (meer hierover
in hoofdstuk 6). Er werkten daarom eind 1928 bij Philips twee ploegen
tegelijkertijd aan de ontwikkeling van een projector voor geluidsfilm, de
een voor Barnstijn en de ander voor Zeiss Ikon.
Het is niet meer met zekerheid te achterhalen waarom Philips op twee
paarden tegelijk heeft gewed. Vermoedelijk is dit gespleten optreden het
gevolg geweest van een richtingenstrijd binnen de onderneming. De ene
richting had het belang van het concern op de lange termijn op het oog
en orienteerde zich op de Internationale markt. Volgens de voorstanden
van deze visie, die vooral te vinden waren in het Laboratorium en bij de
exportafdeling, mocht Philips de aansluiting bij de technologische ontwikkeling in de wereld niet missen als het bedrijf zijn Internationale positie
wilde handhaven. De andere richting liet zich leiden door het bedrijfsbelang op de korte termijn en wilde het liefst zo veel mogelijk verkopen en
winst maken. Dit streven was sterk in de 'HoUandse Afdeling', die de
verkoop van Philips-artikelen in Nederland organiseerde.
Deze verdeeldheid correspondeert met een verschil in opvatting binnen de concernleiding over de klantenkring waarop Philips zich zou moeten richten met de geluidsfilmtechniek. Wilde men bij voorkeur leveren
aan grote fabrikanten van projectoren zoals Zeiss Ikon, of wilde men zijn
apparatuur liever rechtstreeks aan de individuele bioscoophouders verkopen?' H e t eerste betekende een avontuur op de internationale markt; het
laatste hield in dat Philips een bescheiden start zou maken op de binnenlandse markt met behulp van Barnstijn. Eind 1928 verkeerde de directie
hierover nog in dubio. Men wilde zowel het een als het ander. Een
bijkomende moeiUjkheid was dat de produktiecapaciteit van de fabriek op
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dat moment voUedig bezet was voor de montage van radio's. GeleideUjk
verschoof het accent in de richting van Barnstijn, terwijl de samenwerking
met Zeiss Ikon stagneerde. In januari 1929 was de directie zo ver o m een
begin te maken met rechtstreekse leveranties aan het Nederlandse bioscoopbedrijf, voorlopig door bemiddeling van Barnstijn en onder supervisie van de HoUandse Afdeling. Philips heeft later met veel moeite alsnog
de internationale markt weten te bereiken; daarover gaat hoofdstuk 6. In
wat volgt zuilen de binnenlandse lotgevaUen van Philips en Barnstijn
centraal staan.
• • *

Toen Prinsen begin november 1928 van ir. Otten de opdracht kreeg o m
een apparaat te b o u w e n voor de vertoning van geluidsfilms, moest hij
daarmee voor Kerstmis een demonstratie kunnen geven. Otten wilde —
overeenkomstig de wens van Barnstijn — een techniek hebben die een
film synchroon kon laten lopen met het geluid van een plaat. O p zichzelf
was deze methode van synchronisatie niets nieuws; rond de eeuwwisseling
werden er al filmvoorsteUingen op deze wijze gegeven. Een handig technicus als Prinsen moest een dergelijk probleem kunnen oplossen. Veel
moeilijker te reaUseren was een krachtige geluidsversterking voor een
grote zaal, maar op dit gebied kon Philips een eigen bijdrage leveren.
Eigenlijk hoefde Prinsen aUeen maar het wiel opnieuw uit te vinden. De
films en de platen waren er immers al en hij moest er nu nog een passende
machine bij bedenken.'"
D e taak van Prinsen werd aanzienlijk vereenvoudigd toen Barnstijn een
apparaat van British Phototone uit Louden liet komen.'' Daarmee konden
korte films synchroon met 78-toerenplaten worden vertoond. In die tijd
was de 78-toerenplaat nog de standaard van de grammofoonindustrie.
Z o ' n plaat duurde ruim drie minuten en dit was voldoende voor de begeleiding van honderd meter film. Met twee draaitafels kon j e zonder
onderbreking overschakelen van de ene plaat naar de andere, zodat het
mogelijk werd om ook een langere film van muziek te voorzien. Het
toestel van British Phototone bezat zo'n dubbele grammofoon.
H e t lukte Prinsen o m op 15 december 1928 - buiten medeweten van
Philips - een eerste geluidsfilm te vertonen in de Haagse showroom van
Barnstijn. Vermoedelijk ging het hierbij aUeen oin een proef met de
nieuwe Phototone-machine, die door Prinsen werd aangesloten op een
versterker van Philips.'^
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In Eindhoven had Prinsen inmiddels ook een eigen model gebouwd in
de bibliotheek van het Natuurkundig Laboratorium. Hij leende hiervoor
de Engelse films en platen van Barnstijn. H e t procede van Prinsen werkte
uiterst simpel. De motor van de projector dreef ook de grammofoon aan.
Na de start moesten projector en draaitafel eerst op toeren komen. Zodra
beide regelmatig Uepen, passeerde een zilvercontact o p de film een
contactplaatje in de projector. Hierdoor werd via een kwikrelais een
magneet uitgeschakeld, de toonarm zakte op de plaat en zo werd het geluid
bij het beeld gevoegd.'^ De methode was erg ruw en weinig nauwkeurig,
maar zij werkte. Prinsen gaf hiermee op 21 december 1928 een proefvoorstelling voor enkele ingewijden, zodat hij nog juist binnen de gestelde
termijn aan zijn opdracht had voldaan. O p 4 januari 1929 herhaalde hij
deze demonstratie, maar nu in de aula van Philips en in aanwezigheid van
de directie en Loet Barnstijn. De voorstelling werd voor Prinsen een
succes. O o k zijn superieuren toonden zich voldaan: 'Ir. Otten was zeer
tevreden over zijn genomen initiatief, ir. Six trots op zijn goede versterker
en ir. Vermeulen op zijn luidsprekers.'"''
Barnstijn was echter minder tevreden. Amerikaanse filmmaatschappij en
werkten niet met 78-toerenplaten. Ze brachten hun geluidsfilms uit op
platen die langzamer draaiden (33,3 toeren per minuut) en een veel grotere
doorsnede hadden (40 centimeter). Een zo'n plaat was voldoende o m
driehonderd meter film te begeleiden, de lengte van een normale filmspoel. Barnstijn had in Amerika al een aantal geluidsfilms met dit soort
platen besteld. Die waren onderweg en hij zat nu dringend verlegen o m
de bijbehorende apparatuur. Natuurlijk kon hij die apparatuur ook wel
kopen, maar alleen bij Western Electric in Amerika en tegen een exorbitant hoge prijs. Die uitgave hoopte Barnstijn nu juist te kunnen omzeilen
met behulp van Philips. Daarom spoorde hij Prinsen aan haast te maken
met de ontwikkeling van een systeem voor 33,3-toerenplaten.
Prinsen bediende Barnstijn op zijn wenken. Hij ontwierp een gesynchroniseerde grammofoon met drie draaitafels naast elkaar: twee voor 7 8 toerenplaten en een voor 3 3,3-toerenplaten. Zo loste hij het probleem van
de verschillende draaisnelheden op. Bhjkbaar bestond een dergelijk toestel
nog niet, want op deze vinding werd op 8 januari 1929 in Nederland
octrooi aangevraagd en verleend. In de beschrijving van bedoeld octrooi
nr. 23395 wordt het belang van de Nederlandse vinding als volgt toegelicht:
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'Er zijn namelijk verschiUende systemen van grammofoontoesteUen
voor filmtechniek in gebruik, welke van elkaar verschiUen wat betreft
de transmissieverhouding tussen de drijfas van het filmtoestel en de as
van de draaitafel der grammofoonplaten. Daardoor is het niet mogelijk
bij elkaar behorende platen en films van verschillende systemen op
hetzelfde weergeefapparaat te gebruiken. M e n was dus verplicht in de
cabine van het bioscooptheater afzonderlijke apparaten op te stellen
voor de verschiUende systemen, hetgeen gezien de beschikbare ruimte
een groot bezwaar oplevert. Het doel van de uitvinding is nu aan dit
bezwaar tegemoet te komen en een inrichting te verschaffen, waardoor het mogelijk is op eenvoudige wijze platen van verschillende
systemen toe te passen.'
Dit octrooi staat niet op naam van Prinsen, maar op die van Barnstijn. De
reden daarvoor is dat bij Philips niemand mocht weten dat Prinsen behalve
in Eindhoven ook in Den Haag aan het werk was, ditmaal voor rekening
van Barnstijn. Buiten het zicht van Philips en met medeweten van Barnstijn werkte Prinsen nauw samen met William Rienks, directeur van een
elektrotechnisch bedrij^e in Rotterdam. In de werkplaats van Rienks
werd op aanwij zingen van Prinsen het mechanische gedeelte van het synchronisatie-systeem gebouwd. In de showroom van Barnstijn koppelde
Prinsen dit mechaniek aan een projector en vervolgens sloot hij er een versterker van Philips op aan. Barnstijn verschafte Prinsen een dekmantel
door formed op te treden als de opdrachtgever van Rienks. '^ Barnstijn was
het ook, die het octrooi op zijn eigen naam liet registreren. En Loet
Barnstijn bedacht tenslotte ook de naam voor het geoctrooieerde toestel.
Hij noemde het naar zichzelf Loetafoon."*

2 DE JACHT OP PRIMEURS
Barnstijn liet er geen gras over groeien. Al op 7 januari 1929, direct na de
succesvoUe demonstratie in Eindhoven, zat hij bij Philips aan de onderhandelingstafel. Hij wilde nu een toezegging hebben dat hij de aUeenvertegenwoordiging kreeg voor de geluidsfilmtechniek van Philips, niet
alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Bovendien drong hij crop aan
dat Philips een servicedienst in het leven zou roepen voor de instaUatie en
het onderhoud van de nieuwe bioscoopapparatuur.'''
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De directie van PhiUps kwam op 15 januari bijeen om een standpunt
te bepalen. De moeiUjkheid was dat PhiUps voorlopig niet in staat zou zijn
het mechanische deel van het synchroontoestel te leveren. De werkplaatsen waren overbelast en het eigen produktieprogramma mocht niet in
gevaar komen. Barnstijn moest dit onderdeel maar van anderen betrekken.
Philips was wel bereid de gevraagde versterkers en luidspreken te leveren,
mits Barnstijn zichzelf en zijn klanten ertoe verplichtte bij niemand anders
'geluidweergevers' aan te schaffen. O o k de service kon hij krijgen tegen
een nader te bepalen vergoeding. Over de export nam men geen
beslissing.'*
Barnstijn kreeg van PhiUps waar hij om gevraagd had. En zelfs meer dan
dat. De medewerking van PhiUps betekende immers niet aUeen dat hij
betrouwbare apparatuur en een eigen montagedienst zou ontvangen.
Minstens zo belangrijk was dat deze kapitaalkrachtige partner hem ook
kon helpen bij de financiering van zijn plannen. Barnstijn had al lang
begrepen dat de Nederlandse bioscoophouder de nieuwe apparatuur
alleen zou kopen op afbetaling. Hij rekende crop dat Philips de verkoop
van deze apparatuur en daarmee de invoering van de geluidsfilm zou
wUlen voorfinancieren.
De volgende dag al, op 16 januari 1929, liet hij bij de notaris in Den
Haag de Handelmaatschappij 'Loetafoon' NV oprichten." De onderneming zou gaan handelen in 'machines voor geluidgevende en sprekende
films'. Het maatschappeUjk kapitaal bedroeg 25.000 gulden. Hijzelf werd
directeur-eigenaar en ging terstond tot actie over. Tot dan toe had Barnstijn steeds in stilte gewerkt aan de voorbereiding van zijn onderneming.
Onopgemerkt had hij kunnen experimenteren en onderhandelen. Maar
de toezegging van PhiUps was nog niet binnen en de inkt van de stichtingsakte van Loetafoon NV was nog niet droog of hij begon een intensieve
publiciteitscampagne voor zijn nieuwe zaak. Dit was hem wel toevertrouwd. De primeur kreeg het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie, het
vakblad van het bioscoopbedrijf, waarin Barnstijn altijd overvloedig
adverteerde. O p 18 januari 1929 'onthulde' het blad de 'uitvinding' van de
Loetafoon. Het artikel vroeg meteen aandacht voor 'een buitengewoon
belangrijke factor: de prijs. De Loetafoon is verkrijgbaar tegen een prijs,
die voor exploitanten bereikbaar is.' Barnstijn kende zijn klanten. De prijs
zou zijn belangrijkste argument worden en Philips zijn voornaamste
wapen.

52

Meer publiciteit volgde op de persvoorsteUing van 22 januari 1929 in
de Haagse showroom van Barnstijn. AUe landelijke dagbladen en veel
lokale kranten stuurden er een verslaggever naartoe.''" De pers kreeg eerst
enkele korte 'sprekende en musicerende films' van Europese makeUj te
zien en daarna fragmenten uit TEMPEST en T W O LOVERS, twee lange
Amerikaanse geluidsfilms. Van de laatste twee films kon Barnstijn slechts
een akte vertonen, omdat hij maar een Loetafoon bezat en dus niet zonder
onderbreking kon overschakelen van de ene naar de andere 33,3-toerenplaat. De voorstelling sloeg echter aan en de volgende dag verschenen er
overal artikelen in de pers die Barnstijn lauwerden en PhiUps prezen, maar
zelden Prinsen noemden. O o k werd weer melding gemaakt van de prijs:
een Loetafoon zou zesduizend gulden kosten, een fractie van de Amerikaanse toestellen waarvoor men zestigduizend gulden moest betalen.^'
Een heel opvallende reactie kwam van de zijde van het bioscoopbedrijf
D e Nederlandsche Bioscoopbond was nogal geschrokken van het stuntwerk van Barnstijn en belegde de volgende dag terstond een spoedvergadering in Den H a a g . " De Bond vreesde dat de geluidsfilm maar tot o n gewenste concurrentie zou leiden en de kosten zou opdrijven. Uit het
buitenland kwamen bovendien tegenstrijdige berichten over de nieuwe
techniek en de onzekerheid groeide met de dag. Voorgesteld werd o m de
aanschafvan deze apparaten tenminste drie maanden uit te steUen. Hoewel
dit voorstel niet werd aangenomen, kan achteraf worden geconstateerd dat
vrijwel iedereen dit advies toch heeft opgevolgd. De exploitanten namen
geen risico en wilden liever afwachten. Barnstijn zou voorlopig de enige
innovator blijven in Nederland.
D e eerste openbare voorsteUing met de Loetafoon heeft op 31 januari 1929
plaatsgevonden in Utrecht in het Flora Theater waar les Barnstijn, een
broer van Loet, sinds kort de scepter zwaaide. les had iedereen van enige
naam en betekenis in de stad uitgenodigd. De nieuwsgierige notabelen van
Utrecht Ueten deze buitenkans niet voorbijgaan. Leden van Gedeputeerde
en Provinciale Staten, wethouders, gemeenteraadsleden, militaire autoriteiten en andere personen 'van stand' vulden de zaal en lieten zich verrassen door een gefilmd optreden van de violist Albert Sandler, gevolgd door
een dito optreden van de zanger Emanuel List.^' Barnstijn had gekozen
voor het populair-klassieke repertoire. Hij wilde dit gezelschap niet lastig
vallen met de vlotte accordeonmuziek van Henschel Henlere of de
danspasjes van de Fayre Sisters, die het hoofdbestanddeel van zijn coUectie
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geluidsfilms vormden. Die films zouden pas de volgende dagen op het
programma van Flora staan.
Het Utrechtse programma is de eerste publieke presentatie van de
Loetafoon geweest. Men zou de vraag kunnen stellen of hiermee ook een
nieuwe fase van het innovatieproces werd ingeluid: de introductiefase. De
Loetafoon maakte immers deel uit van een regulier bioscoopprogramma;
de geluidsfilm werd commercieel geexploiteerd in Flora. In die zin onderscheidt deze gebeurtenis zich ook van aUe voorsteUingen met geluidsfilms
die in 1928 plaatsvonden en die steeds het karakter van een technische
demonstratie hadden. Toch is de primeur van Utrecht slechts van beperkte
betekenis geweest voor het innovatieproces. In wezen vertoonde Barnstijn
alleen maar een-akters met geluid en geen avondvuUende geluidsfilms.
Zijn prestatie kwam niet uit boven die van de gebroeders MuUens die al
in 1902 in Breda korte operafilms hadden gepresenteerd.^'' H e t is daarom
niet juist om hierin al het begin te zien van een nieuw stadium in het innovatieproces. Daartoe zou Barnstijn eerst zijn lange Amerikaanse geluidsfUms moeten inzetten.
* • *

De lancering van de Loetafoon had ten doel gehad, bekendheid te geven
aan het nieuwe toestel van Barnstijn. De campagne had dit doel snel
bereikt. Na de voorstellingen in Utrecht bleef het evenwel geruime tijd
stil. WeUswaar ging Barnstijn door met het maken van reclame, maar in
de bioscoop zweeg de Loetafoon in aUe talen. D e oorzaak hiervan lag niet
aUeen bij de bioscoopexploitanten die geen haast wilden maken met de
invoering van de geluidsfilm. Een belangrijke reden moet zijn geweest dat
Barnstijn slechts een enkel proefmodel in huis had. Zolang er niet meer
Loetafoons werden gemaakt, kon hij ze ook niet verkopen. Bovendien zat
Barnstijn met de handicap dat met een Loetafoon aUeen korte films
konden worden gedraaid. Voor een Amerikaanse speelfilm van normale
lengte waren minstens twee Loetafoons nodig. In een filmcabine stonden
altijd twee projectoren die elkaar steeds afwisselden bij de vertoning van
een lange film. Pas als hij een hoofdfilm met geluid kon vertonen, zou
Barnstijn een revolutie in het Nederlandse innovatieproces op zijn naam
kunnen schrijven.
O p 15 maart 1929 was het zover. O p die dag beleefde T W O LOVERS (in
Nederland getiteld 'Onder Alva's Bewind') zijn premiere in het ApoUo
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Theater te Den Haag. Dit zou de eerste reguUere voorstelling in N e d e r land van een lange geluidsfilm worden. O m deze primeur binnen te halen,
had directeur Viskoper twee Loetafoon-machines aangeschaft voor een
bedrag van 10.500 gulden, met inbegrip van een Philips-versterker en acht
luidsprekers.^* Luc WiUink vatte de inhoud van de film als volgt samen in
Het Vaderland van 16 maart 1929:
"t Is de verfilming van een roman van Baronesse Orczy, die vertelt,
hoe de Belgen tachtig jaar voor hun vrijheid streden en hoe de Prins
van Oranje Gent verdedigde. Dat weten ze in Angelsaksische landen
niet zo precies. H u n Alva (Noah Beery), hun WiUem van Oranje
(Nigel de BruUer) staan niet in onze geschiedboeken.'
TWO LOVERS was oorspronkelijk gemaakt als een zwijgende film. De
producent had er later muziek en geluidseffecten aan toegevoegd. Het
gesproken woord ontbrak geheel. De film bevatte ruim 170 Nederlandse
tussentitels.^"*
'De begeleiding is toevertrouwd aan de Loetafoon, welk instrument
de orkestmuziek luid genoeg maar niet steeds zuiver reproduceert en
enkele geluiden (gezang, stemmengeroes, klokkegelui, bazuingeschal, kloppen en stampen, kettinggeklik) verdienstelijk en vooral
goed op tijd imiteert.'
Dat schreef de Haagsche Courant van 16 maart 1929. Veel meer had de
Nederlandse pers over deze innovatieve mijlpaal niet te melden. De Haagse premiere werd gezien als een lokale gebeurtenis en daarover maakten
de landelijke bladen weinig ophef, zo weinig zelfs dat Barnstijn een maand
later kon doen alsof de voorsteUing niet had plaatsgevonden en Amsterdam
alsnog de primeur zou kunnen krijgen.^' O o k filmhistorici hebben naderhand de Haagse doorbraak over het hoofd gezien, misleid door de
luidruchtige presentatie in Amsterdam een maand later.^* Toch schijnt de
film in Den Haag met veel succes te hebben gedraaid. Viskoper zou in twee
weken zijn hele geluidsinstaUatie hebben terugverdiend.""^
Wie deze primeur in elk geval niet was ontgaan, was ir. A.E. Struve, een
van de Nederlandse commissarissen van het Kiichenmeister-concern en
nauw verbonden met Tobis AG, de maatschappij die twee dagen eerder de
fameuze kartel-overeenkomst met Klangfilm had getekend. Struve zag
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De omschakeling naar de geluidsfilm begint en eindigt met WiUem
de Zwijger. TWO LOVERS werd in maart 1929 als eerste Amerikaanse
geluidsfilm in Nederland vertoond. Nigel de BruUer speelde prins
WiUem van Oranje (Unks), die hier een gemaskerde ridder (Ronald
Colman) bedankt voor zijn steun in de strijd tegen de Spaanse hertog
van Alva. Foto: Wisconsin Center for Film and Theater Research
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WILLEM VAN ORANJE bereikte als eerste Nederlandse speelfilm
met geluid de bioscoop en voltooide daarmee in 1934 het
innovatieproces. Cor van der Lugt Melsert vervulde de titelrol;
hij staat hier Unks naast de wieg van Frederik Hendrik.
Foto: Nederlands Theater Instituut
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met groeiende ergernis hoe Barnstijn de Nederlandse primeurs een voor
een wegkaapte, terwijl Struve toch graag had gezien dat 'zijn' onderneming deze eer te beurt was gevaUen.^"
Het Amsterdamse pubUek heeft voor het eerst in Cinema R o y a l kennis
kunnen maken met de geluidsfilm. Cinema R o y a l was in de j a r e n twintig
een van de belangrijkste bioscopen in de hoofdstad en de grootste concurrent van Theater Tuschinski. Toen bekend werd dat Tuschinski geluidsapparatuur had besteld bij Western Electric, wilde de directie van Royal
koste wat kost Tuschinski voor zijn. De Loetafoon van Barnstijn was op
dat moment het enige altematief en beide partijen hadden elkaar snel
gevonden.^' O p i i april 1929 woonden duizend genodigden de feestelijke premiere bij van de eerste geluidsfilm in Amsterdam.'^ Als hoofdfilm
werd THE WOMAN DISPUTED vertoond, een produkt van United Artists met
Norma Talmadge in de hoofdrol, door Barnstijn uitgebracht onder de titel
'Haar Grootste Offer'.
Als om het historische belang van deze gebeurtenis te onderstrepen
werd Barnstijn door de omroepvereniging van de VARA uitgenodigd om
drie dagen later, op zondagochtend, een toespraak te houden voor de
radio. D e VARA wUde de grammofoonmuziek van THE WOMAN DISPUTED

uitzenden en Barnstijn mocht hierbij een inleiding geven. Deze toespraak
is buitengewoon opmerkelijk. Barnstijn hield een pleidooi voor de
invoering van een nieuw woord, een neologisme dat toen n o g bijna
niemand kende. Dat was het woord 'geluidsfilm'. Er bestonden inmiddels
verschiUende termen voor deze innovatie en die werden steeds door elkaar
gebruikt. Dat wekte maar misverstanden. Barnstijn gaf een klein coUege
taalwetenschap waarin hij uitlegde dat 'geluidsfilm' een meer omvattende
term was en dat 'musicerende', 'zingende' of 'sprekende' films slechts
subcategorieen konden zijn."
Barnstijn had dezelfde voordracht ook al bij de persvoorsteUing gehouden en de journalisten namen zijn terminologie over. De kranten schreven
nu dat THE WOMAN DISPUTED weliswaar een 'geluidsfilm' was, maar geen
'sprekende film': muziek en geluidseffecten bleken achteraf te zijn toegevoegd aan deze van oorsprong zwijgende film:^''
' N o c h Norma Talmadge noch Gilbert Roland doet een m o n d open,
aUeen de muzikale iUustratie van een goed Amerikaans orkest wordt
door de Loetafoon overgebracht, waarbij sommige geluiden als
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bijvoorbeeld het beieren van kerkklokken en het knetteren van
schoten, gelijk (en zeer precies gelijk) door het oor worden opgevangen met het aanschouwen van het beeld, dat op die geluiden
betrekking heeft.'
Aldus Piet Kloppers in het Algemeen Handelsblad van 12 april 1929. Hij
karakteriseerde de kwaUteit van het geluid als 'plus minus een goed
afgestelde radio.'
Cinema Royal heeft de Amsterdamse race om de geluidsfilm met een
neuslengte gewonnen van Tuschinski. Pas op 10 mei zou Tuschinski zijn
eerste geluidsfilm uitbrengen: BROADWAY MELODY. Aan de goede afloop
van de Loetafoon-voorsteUingen in Amsterdam kan evenwel worden
getwijfeld. THE WOMAN DISPUTED werd na een week plotsehng van het
programma genomen en het orkest van Cinema Royal, onder leiding van
de populaire kapelmeester Hugo de Groot, moest het werk van de
Loetafoon weer overnemen. 'Optreden vervroegd wegens mislukking
sprekende fUm', noteerde H u g o de Groot op 19 april 1929 in zijn agenda."
Het is niet bekend of dit nu aan de Loetafoon heeft gelegen of aan de
weinig boeiende film. Ineens was de geluidsfilm weg uit Royal en niemand heeft er een woord aan vuU gemaakt. Veelzeggend is echter dat er
in de maanden die volgden geen enkele geluidsfilm meer in Cinema Royal
zou worden vertoond, terwijl Tuschinski hiermee voUe zalen trok.
Betekenden de voorstelUngen met de Loetafoon - eerst in Den Haag en
later in Amsterdam - dat een mijlpaal in het Nederlandse innovatieproces
was bereikt? De Loetafoon vertoonde voor het eerst een lange, avondvullende speelfilm met synchrone geluiden in een commercieel programma.
In dit opzicht heeft de Loetafoon beslist voor een doorbraak gezorgd.
Daarentegen ontbrak nog het synchroon gesproken woord in deze films.
Tuschinski zou in mei 1929 deze laatste finesse toevoegen. Barnstijn w o n d
daar ook geen doekjes om. Zijn brede definitie van het begrip 'geluidsfilm'
was mede bedoeld om de primeur van zijn Loetafoon te rechtvaardigen
en het ontbreken van de dialogen te bagateUiseren. Natuurlijk had hij
graag 'sprekende' films vertoond, vooral die van Warner Brothers, maar
die zaten nog bij de concurrentie. Pas in de zomer van 1929 slaagde hij erin
de vertegenwoordiging van Warner in Nederland te krijgen. Sindsdien
konden ook sprekende films worden vertoond met behulp van de
Loetafoon."^
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Loet Barnstijn (i880-1953) bracht de eerste geluidsfilms naar
Nederland en leverde Loetafoon-toesteUen om ze te vertonen.
O p 14 april 1929 sprak hij voor de radio over de nieuwe
techniek. ANP Foto/Polygoon
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Een andere vraag is of deze jacht op primeurs ook een gunstig resultaat
heeft opgeleverd voor de betrokken pioniers. Innoveren is een proces van
vallen en opstaan. De Loetafoon struikelde voortdurend. De exploitanten
van ApoUo en Cinema Royal hebben hiervan naar aUe waarschijnlijkheid
de zwaarste lasten moeten dragen. Zij betaalden de rekening, Barnstijn
kreeg de publiciteit.

3 GROEI
De Loetafoon bestond aanvankelijk uit drie draaitafels en een mechanisme
dat de synchroniciteit met de projector moest regelen. Twee van die grammofoons draaiden op 78-toeren, de derde op 33,3-toeren. Van dit model
zijn er niet meer dan zes verkocht: twee aan het ApoUo Theater in Den
Haag, twee aan Cinema Royal in Amsterdam en twee aan het WB Theater
in Rotterdam. De laatste bioscoop vertoonde hiermee op 17 mei 1929 zijn
eente geluidsfilm. De premiere verliep aUes behalve vlekkeloos:
'Onder de eerste voorsteUing zweefde het geluid een weinig, zodat de
fabrikant ing. WiUiam Rienks zich geroepen voelde in te grijpen en
tijdens de voorstelling de kogel onder de draaitafel-as ging verstellen.
Een jammerlijk gejank klonk door het grote theater. Barnstijn dacht
dat hij door de grond zonk en geneerde zich althans zo dat hij zich
achter het buffet verschuilde voor de journalisten tijdens de pauze.'"
Het 78-toerengedeelte bleek spoedig geheel overbodig omdat de filmindustrie aUeen nog maar met 33,3-toerenplaten werkte, voor zover zij zich
niet bekeerd had tot de optische geluidstechniek. Eind maart 1929 kregen
Prinsen en Rienks daarom van Barnstijn opdracht een vereenvoudigde
Loetafoon te bouwen met een draaitafel en een draaisnelheid van 33,3toeren.^' Dit zou het model worden waarmee Loetafoon Nederland moest
gaan veroveren, want inmiddels begonnen de besteUingen binnen te
stromen. Het Loetafoon-octrooi nr. 23395, dat slechts enkele maanden
oud was en dat gebaseerd was op de combinatie van verschiUende draaisnelheden, zou voortaan nutteloos blijven liggen.
Barnstijn had dankzij zijn ondernemende optreden een voorsprong
gekregen op zijn concurrenten, die zich pas in de zomer van 1929 begonnen te roeren in Nederland. De hele bedrijfstak kende hem inmiddels als
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de 'uitvinder' en leverancier van 'de gouden stem op het zilveren doek',
zoals hij de Loetafoon aanprees. De klantenkring van zijn verhuurbedrijf
vormde zijn voornaamste doelgroep. Zijn produkt was niet goedkoop,
maar naar verhouding niet duur en op korte termijn leverbaar, terwijl de
'garantie' van Philips wonderen deed. Bovendien zou Barnstijn vanaf
September 1929 de sprekende films van Warner Brothers gaan leveren bij
de Loetafoon. Hij was er namelijk in geslaagd de Nederlandse vertegenwoordiging van deze grote filmmaatschappij over te nemen van concurrent Filma N V . " Dit waren belangrijke argumenten voor theaterdirecties.
Het nieuwe seizoen stond voor de deur en zij zagen aankomen dat de
geluidsfilm-rage niet meer was tegen te houden, hoe vervelend ze dat ook
vonden. Velen aarzelden nog vanwege de hoge investeringen. Sommige
sneUe beslissers hoopten echter te kunnen profiteren van de geluidsfilm als
nieuwigheid. Zij werden de eerste klanten van Barnstijn. D e vraag naar
Loetafoons nam zodoende geleidelijk toe.
Dit aUes was Philips niet ontgaan. Philips had tot de zomer van 1929 steeds
passief toegekeken hoe Barnstijn de zaak aanpakte. Ze hadden gezien dat
hij met zijn Loetafoon een voorsprong had genomen op zijn concurrenten. Ze zagen echter ook dat deze voorsprong weer verloren zou gaan als
Philips niet in actie kwam. Barnstijn had te weinig kapitaal om de expansie
van Loetafoon te financieren. Hij verkocht zijn Loetafoons op afbetaling.
H o e meer hij er verkocht, hoe meer hij moest voorfinancieren. De eerste
toesteUen waren voor hem geen probleem geweest, maar bij grotere
aantallen zou zijn kapitaal snel zijn uitgeput. Als hij geen goede kapitaalverschafFer kon vinden, zou hij spoedig aan zijn eigen succes te gronde
gaan.
Daarover werd in juU 1929 druk overlegd in Eindhoven.*" Als PhiUps
met Barnstijn verder wilde gaan, dan was nu het moment aangebroken om
hem daadwerkelijk en substantieel te steunen. Dit standpunt werd vertolkt
door de mensen van de Nederlandse verkoopafdeling, die in rechtstreeks
contact stonden met Barnstijn. Maar uit de hoek van het Laboratorium en
de exportafdeling klonken waarschuwende geluiden tegen een te nauwe
vcrbintenis met Barnstijn. Hoist, Loupart en andere directieleden zagen de
geluidsfilm vooral als een eigen project van Philips.•*' In hun ogen was
Barnstijn iemand die tijdelijk voor de ontbrekende apparaten kon zorgen
en de markt bewerken. Zodra PhiUps de mechanische delen van de
apparatuur in eigen huis kon fabriceren, zou het concern zijn eigen weg
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moeten gaan. Zij verlangden daarom, dat die weg zou worden opengehouden.
De oplossing die men hiervoor heeft gevonden, was even radicaal als
geheim: PhiUps nam op 13 September 1929 Loetafoon NV over van
Barnstijn.'''' De laatste bleef directeur van Loetafoon NV, maar hij verkocht
zijn aandelen aan PhiUps voor 25.000 gulden, de nominale waarde. Als
directeur zou hij een provisie van twintig procent over de netto jaaromzet
van Loetafoon NV ontvangen; hierop werd een voorschot van 25.000
gulden gegeven. Bovendien mocht hij de synchroniseer-apparaten leveren aan Loetafoon NV tegen kostprijs plus twintig procent. Barnstijn was
bereid een derde deel van het delcredere te dragen, i.e. het financiele risico
in geval een klant niet meer kan afbetalen. Hij was verpUcht te verzwijgen
dat PhiUps de nieuwe eigenaar was geworden.''^
Door Loetafoon NV voUedig over te nemen, kreeg Philips aUe vrijheid
om Barnstijn te steunen zolang het Philips goed uitkwam. Er tikte daarom
een tijdbom onder het contract met Barnstijn. Dit zal Barnstijn beslist niet
ontgaan zijn. Philips zou nog wel merken wie ze in huis hadden gehaald.
In ieder geval was nu de weg vrij gemaakt voor de gewenste expansie van
Loetafoon.
In korte tijd heeft de kleine onderneming toen een hoge vlucht genomen.
Barnstijn begon in snel tempo de ene na de andere Loetafoon te verkopen
in Nederland. Gesteund door PhiUps met financiele middelen, geluidsapparatuur, een servicedienst, een incassobureau enzovoort wist hij order na
order te noteren. O m de verkoop te kunnen bijhouden, opende WilUam
Rienks in Rotterdam een produktielijn voor de fabricage van Loetafoonmachines.'''' O n d e r leiding van Frits Prinsen trok een montageploeg door
het land die de ene na de andere bioscoop aansloot op de Loetafoon: Palace
en Rembrandt in Haarlem, City en Trianon in Leiden, Alhambra in
Enschede, Luxor in Den Bosch, Scala in Venlo, Chicago en Rembrandt
in Eindhoven, City en Scala in Rotterdam — o m slechts enkele theaters te
noemen waar 'de gouden stem op het zilveren doek' kon worden gehoord. Het resultaat is geweest dat tussen September en december 1929
dertig theaters zijn ingericht met een Loetafoon-instaUatie. Barnstijn heeft
in deze periode een omzet van tweehonderdduizend gulden gehaald. Telt
men de vijf eerder geleverde installaties mee, dan werkte 13 procent van
de 280 Nederlandse theaters met een Loetafoon. Ter vergelijking: de
concurrenten van Loetafoon, waaronder de grote Internationale merken,
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Boven: Frits Prinsen bouwde de eerste Loetafoon-machine. Dit
model heeft nog twee draaischijven. Begin 1929 werden hiermee de
eerste bioscoopvoorsteUingen van geluidsfilms gegeven. Onder: Een
proefinstaUatie van de Loetafoon bij Philips in 1928.
Foto: Philips Company Archives
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hebben in 1929 niet meer dan negentien bioscopen kunnen installeren.''^
De Loetafoon was in verschiUende uitvoeringen en prijzen verkrijgbaar, afhankelijk van het soort versterker en het aantal luidsprekers die men
nodig had in een bioscoopzaal. De prijzen voor een dubbele Loetafoonset volgens het grammofoonsysteem varieerden in 1929 van 8.000 tot
12.000 gulden, versterkers en luidsprekers inbegrepen.'''' Het kwam echter
niet zelden voor dat een exploitant in een kleine plaats slechts een enkele
machine wilde hebben. De produktiekosten van een dubbele LoetafooninstaUatie zuUen in 1929 2.500 tot 3.000 gulden hebben bedragen, inclusief
de apparatuur van Philips.
Een goede servicedienst was beslist een noodzaak. PhiUps had dit al heel
vroeg ingezien."" De Loetafoon ^vas uiterst kwetsbaar, niet aUeen het
mechanische gedeelte, maar ook de versterkers en luidsprekers. Bioscopen
stelden hoge eisen aan de bedrijfszekerheid, maar storingen aan de
Loetafoon konden niet worden uitgesloten. Een deel van het risico kon
men opvangen door de versterkers in dubbele uitvoering te leveren.
Wanneer een van de versterkers het begaf, kon zonder onderbreking met
de andere worden verder gewerkt. In veel gevaUen moest er echter een
technicus aan te pas komen. Frits Prinsen kreeg daarom van Philips de
opdracht een servicedienst voor de Loetafoon op te zetten. Hij richtte
verspreid over het land een aantal 'service-stations' in, van waaruit m o n teurs gemakkelijk de Loetafoons in de regio konden bereiken voor
onderhoud en reparatie. Bij aankoop van een Loetafoon moest de exploitant een servicecontract tekenen dat gemiddeld twintig gulden per week
kostte.''* De eerste stations kwamen in Den Haag, Eindhoven en Utrecht
te staan.'''^
Overigens kwamen nu ook de nadelen van het grammofoonsysteem
aan het licht. Als een film door sUjtage en breuken een aantal beelden kwijt
raakte, ging ook de synchroniciteit met de plaat verloren. De verdwenen
beelden konden wel weer worden aangevuld met stukken zwartfilm, maar
dat vereiste bijzonder veel controle en aandacht. Vooral bij een roulerende
film kon dit lastig zijn. O o k kwam het nog al eens voor dat een van de
platen brak, bij voorbeeld tijdens het transport. De operateur in de
filmcabine had er kortom bijna een dagtaak bijgekregen om de voorstelling goed te laten verlopen.
• • •
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Intussen had de technische ontwikkeUng bij Loetafoon ook niet stil
gestaan. Frits Prinsen, nog steeds het technisch brein achter Bamstijns
onderneming, voelde zich miskend door de ingenieurs van PhiUps, maar
bij Barnstijn kon hij zich uitleven. Nadat hij cent het platensysteem van
de Loetafoon had ontworpen, stortte hij zich vervolgens op de techniek
van de optische geluidsfilm. Eind mei 1929 had hij hiervoor al een ontwerp
gereed.'° O p i november 1929 kon het eerste optische geluidsapparaat van
Loetafoon in gebruik worden genomen bij de opening van het v e m i e u w de Passage Theater in Den Haag. Sindsdien was de Loetafoon als g r a m m o foon en als optisch systeem verkrijgbaar, en bij voorkeur in combinatie.
O o k nu had Prinsen weer niets nieuws uitgevonden, maar een eigen
variant op een bekende techniek bedacht. Het optische geluidsapparaat
maakte gebruik van enkele vindingen waarop octrooi zat, zoals het vliegwieloctrooi van TriErgon, en het mocht daarom niet worden verkocht
naar Duitsland en andere landen.
OpvaUend was echter dat het optische toestel van Loetafoon vrijstaand
naast de projector kon worden geplaatst, op een kleine zuil, in tegenstelling tot andere systemen die juist vast aan de projector waren gemonteerd.
Het voordeel van een losse opsteUing was onder meer dat triUingen van de
projector niet konden worden overgebracht op het uiterst gevoelige
instrument. O m het Loetafoon-systeem compleet te maken werd ook de
motor op een eigen zuU geplaatst. Deze motor dreef de projector, de
grammofoon en het optische apparaat synchroon aan. Het geheel kon in
de filmcabine op drie zuUen rondom de projector worden opgesteld. Dit
vrijstaande systeem van drie elementen — motor, grammofoon, geluidskop — is de Loetafoon in optima forma. Hierin onderscheiddc het apparaat
zich duidelijk van andere merken.*'
Barnstijn had eind 1929 geen reden tot klagen over de bereikte resultaten.
Het ging Loetafoon NV voor de wind en de vooruitzichten voor 1930
waren gunstig. Bij PhiUps mochten ze tevreden zijn, en dat waren ze ook.
Het moet daarom als een donderslag bij heldere hemel geklonken hebben,
toen Barnstijn op i januari 1930 plotseling Uet weten dat hij er geen zin
meer in had." Hij beschuldigde PhiUps van tegenwerking en stuurde een
waslijst van klachten. Als Philips hem liever zag vertrekken, was hij graag
bereid zijn contract tegen een behoorlijke vergoeding te laten afkopen,
schreef hij. Barnstijn was zich ervan bewust dat Philips hem vroeg of laat
toch zou laten vaUen zodra het concern aUe apparatuur in eigen werkplaat66

sen k o n fabriceren. Bovendien zag hij aankomen dat de binnenlandse
markt verzadigd raakte, terwijl PhiUps de buitenlandse markt voor zichzelf
wilde houden. Daarom had hij zelf het initiatief genomen op een moment
dat Philips dit heel erg slecht uitkwam. Hij wilde zijn huid zo duur m o g e lijk verkopen.
Philips zag Barnstijn inderdaad niet graag vertrekken. Het concern was
begin 1930 nog steeds niet klaar met een eigen programma voor geluidsfilmtechniek, hoewel de ontwikkeling hiervan vorderde. Loetafoon bleek
een succes dankzij Barnstijn en de omzet groeide snel. Het zou onverstandig zijn o m Barnstijn zo vroeg al te laten gaan, zo redeneerde de directie,
temeer daar hij een derde deel van het delcredere droeg en bovendien met
zijn filmverhuur pressie kon uitoefenen op de Loetafoon-kopers om op
tijd te betalen." Er werd daarom een compromis gezocht. Barnstijn kreeg
een nieuw contract. Tegelijkertijd bestelde Philips 350 Loetafoons bij
hem. D e kwestie van de export werd in het vage gehouden.'''
D e verhouding tussen PhiUps en Loetafoon verbeterde er echter niet
werkeUjk door. Er ontstond rivaUteit tussen dc moedermaatschappij in
Eindhoven en de dochterondememing in Den Haag. Deze spanningen
namen toe naarmate Philips meer produktie naar zich toetrok en de
grenzen van de groei in Nederland dichterbij kwamen. Dit zou in 193 i tot
nieuwe uitbarstingen leiden.
Dit n e e m t niet weg dat 1930 wederom een produktief jaar voor Loetafoon zou worden. Barnstijn verkocht tussen januari en december 1930 55
instaUaties in Nederland, 10 in Belgie en 4 in Spanje; een op de drie Nederlandse bioscopen had nu een Loetafoon. Hij behield zijn voorsprong op
zijn concurrenten, die in deze periode slechts 38 instaUaties wisten te
plaatsen: zij hadden nu 22 procent van de bioscopen als klant. Barnstijn
bereikte in 1930 een omzet van ruim zevenhonderdduizend gulden, de zo
juist genoemde reuze-order die in februari 1931 werd opgeleverd niet
meegerekend.''^
D e prijs van twee complete Loetafoon-sets, uitgerust met grammofoons en optisch geluid, bedroeg in 1930 tien- tot twaalfduizend gulden
(zie Tabel 3.1). Een jaar eerder had de klant voor dit bedrag alleen het
platensysteem van Loetafoon kunnen kopen. De concurrentie drukte
blijkbaar de prijzen. De Loetafoons werkten meestal met twee 25 Watt of
twee 50 Watt versterkers; de zwaardere versterkers vonden minder aftrek,
omdat de grotere bioscopen intussen al voorzien waren.
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Boven: Een filmcabine
met twee Loetafoons in
1929. Foto: PhiUps
Company Archives

Het Loetatoon-systcem bestond uit drie vrijstaande apparaten die naast
de projector werden geplaatst. V.l.n.r. de synchroonmotor, de optische
toonkop, de grammofoon. Foto: Philips Company Archives
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In de loop van 1930 slaagde PhiUps er eindelijk in een eigen produktielijn
op te zetten voor het fabriceren van gesynchroniseerde grammofoons en
optische geluidskoppen, produkten die tot dan toe steeds door Rienks in
Rotterdam werden gemaakt. De nieuwe apparaten van Philips waren met
het oog op de export ontwikkeld door ir. R . Vermeulen van het Laboratorium. Vermeulen had een verbeterde versie van de Loetafoon ontworpen waar hij erg trots op was, maar het systeem was precies hetzelfde gebleven.*" Kenmerkend voor de Loetafoon was immers dat de motor, de grammofoon en de optische geluidskop ieder op een eigen zuil naast de projector stonden. Vermeulen had dit systeem van drie vrijstaande c o m p o nenten zonder meer nagevolgd; alleen de technische kwaUteit had hij
verbeterd. Daarmee had Vermeulen echter ook een nadeel van de Loetafoon overgenomen, namelijk de centrale plaats die de grammofoon
innam in de constructie. In 1930 was het zonneklaar dat de grammofoontechniek snel overbodig zou worden door de optische geluidstechniek.
Philips had daar onvoldoende rekening mee gehouden."

Tabel J. 1. Leverprijzen van Loetafoon in Nederland, december igjo (in guldens)
a: Loetafoon met twee 25 Watt-versterkers en een luidspreker

synchr.
elektr.
aanleg
divenen
leverprijs
service
per week

V

m

vm

w

mm

wm

wmm

1500
1448
750
252
3950

1800
2129
850
171
4950

3000
2182
1000
368
6500

3000
1500
1000
150
5650

3600
2863
1150

6000
2968
1250

7600

4800
2234
1150
66
8250

15

15

20

20

20

25

25

3600
5453
1250

6000
5703
1250
12500
30

9950

b: Loetafoon met twee 50 Watt-versterkers en twee luidsprekers
synchr.
elektr.
aanleg
diversen
leverpnjs
service
per week

1.500
3750
850
150
6250

1800
4539
950
211
7500

3000
4664
1100
236
9000

3000
3875
1100
25
8000

10250

4500
4789
1250
211
10750

20

20

25

25

25

30

synchr. = synchronisatie-toestel
elektr. = versterkers, luidspreker enz.
V = toestel volgens grammofoonsysteem
m = toestel volgens optisch systeem
Bron: Rapport inzake Phihps-Loetafoon-Barnstijn, 12 februari 1931 (pcA 882)
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4 HEX EINDE
Vanaf September 1930 verlieten de synchroon-machines de fabriek van
PhiUps in een tempo van acht stuks per week. O o k deze machines waren
niet voUedig in eigen huis vervaardigd. Bepaalde onderdelen kwamen nog
steeds van Rienks. Eerst in december 1930 kon de instaUatie geheel bij
Philips worden gefabriceerd. De merknaam 'Loetafoon' werd in 1931
echter niet meer gebruikt. De verkoop gebeurde voortaan onder de naam
PhiUps en richtte zich hoofdzakelijk op de export.
In 1931 en 1932 verkocht Philips slechts vijftien instaUaties in Nederland, maar bijna vijfhonderd in het buitenland, waaronder ook de 3 50 die
nog door Rienks c.s. waren geleverd.'* In de loop van 1933 bracht het
concern een eigen projector op de markt, de Philisonor. De Internationale
verkoop van de filmartikelen van PhUips werd sindsdien verzorgd door
PhiUps' Cinesonor NV, de opvolger van Loetafoon N V . ' '
Het einde van Loetafoon NV was onvermijdelijk geworden. Frits Prinsen
wilde hierop echter niet wachten. Hij nam in december 1930 ontslag bij
PhiUps en begon voor zichzelf als technisch adviseur.'" In Eindhoven werd
zijn vertrek evenwel gezien als verraad, als desertie uit de gelederen van
het concern. Het concern verdacht hem ervan dat hij de kennis en ervaring
die hij bij Philips had opgedaan, nu als concurrent van PhiUps wilde gaan
gebruiken. Detectives werden ingeschakeld en er begon een duistere
episode van afluisteren, achtervolgen, verhoren en intimideren.'*'
Tenslotte heeft Philips Prinsen zo ver gekregen dat hij schrifteUjk
verklaarde nooit meer te zuUen werken op het gebied van de geluidsfilmweergave.''^ Terstond richtte hij Filmmaatschappij Electra NV op, een
filmstudio die gespecialiseerd was in het opnemen van geluidsfilms. De
studio was gevestigd in het pand van Electro Kino NV te Rotterdam.'" Dag
en nacht werkte Prinsen hier met zijn compagnon Rienks aan nieuwe
uitvindingen en aan filmopdrachten. Philips reageerde daarop met een
rechtszaak teneinde hem ook uit de opnametechniek te kunnen verdrijven. Die zaak eindigde in 1934 met een schikking. In ruU voor een getuigschrift van PhiUps beloofde Prinsen zich nooit meer in te laten met de
geluidsfilmtechniek, noch met de opnamekant noch met de weergavekant
ervan. Verder moest hij van PhiUps zijn mond houden over deze schikking. Dat heeft hij ook gedaan. Prinsen was daarmee voorgoed uitgeschakeld op het terrein van de geluidsfilm.'*''
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De detectives die op het spoor van Prinsen werden gezet, kwamen
meer te weten dan de directie van Philips lief zal zijn geweest. IJverig
noteerden zij de verhalen die personeelsleden onder elkaar vertelden over
corruptie, incompetentie en nepotisme van het leidinggevende personeel.
Er bestond veel rivaUteit tussen de sneUe jongens van de dochtermaatschappij, een vrijgevochten bende met een sterke pioniersgeest, en de
bureaucraten van de moedermaatschappij, die in hun zelfvoldaanheid
steeds achter de feiten aanliepen. Prinsen praatte voortdurend zijn m o n d
voorbij. Hij bleek een financieel belang te hebben in Rienks' onderneming Electro Kino NV, die de Loetafoons had gebouwd, en hij decide
bovendien in de winst. Prinsen ging er zelfs prat op dat hij bij Rienks meer
dan honderdduizend gulden had verdiend aan de Loetafoon, het dertigvoudige van zijn salaris bij PhUips. Een grote slag hadden hij en Barnstijn
geslagen toen zij PhiUps zo ver wisten te krijgen om 350 Loetafoons te
besteUen ten behoeve van de export, geheel voor rekening en risico van
Philips. Bovendien kwam aan het Ucht dat Rienks veel te hoge prijzen
betekende: hij leverde bij voorbeeld een groot aantal fotoceUen (fabrikaat:
Philips) van 45 voor 444 gulden per stuk aan Barnstijn.'*' Barnstijn keek niet
naar de prijs omdat hij daar weer provisie over kreeg. Philips interesseerde
zich er al evenmin voor, zolang de klant maar wilde betalen.
Terwijl Prinsen onder druk werd gezet, opende Philips de jacht op zijn
coUega Rienks en diens Electro Kino NV. Rienks had zich er in 1931 toe
laten verleiden, apparatuur voor geluidsfilm te gaan verkopen buiten
Loeta- foon om. Toen Rienks in de zomer van 1931 hiermee openlijk ging
adverteren, was de maat vol. PhUips diende bij de Nederlandsche Bioscoopbond een klacht in wegens oneerlijke concurrentie. Electro Kino
werd veroordeeld, maar het vonnis liet zo lang op zich wachten dat PhiUps
de schadevergoeding niet meer kon innen. In September 1933 was Electro
Kino NV niet meer in bedrijf''
Barnstijn moet deze afrekening met gemengde gevoelens hebben aangezien. Zou h e m dit ook kunnen overkomen? Hij wilde Philips niet de kans
geven hem 'als een uitgeknepen citroen' weg te werpen.'' Dat had hij in
1930 al laten merken. Opnieuw zou hij het wereldconcern een slag voor
zijn: in april 1931 liet hij Philips op straat zetten. Philips huurde bij hem
kantoorruimte voor Loetafoon NV en moest halsoverkop het pand verlaten. De aanleiding was ernstig genoeg. Barnstijn wilde zijn Loetafoons
in het buitenland verkopen omdat de markt in Nederland bijna verzadigd
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was. Philips verbood hem dat omdat het concern de Internationale markt
voor zichzelf had gereserveerd. Barnstijn trok hieruit de conclusie dat
Philips met hem concurreerde. Hij diende onmiddeUijk zijn ontslag in als
directeur en zette PhiUps de deur uit. De concernleiding in Eindhoven
vreesde een schandaal en een eis tot schadevergoeding, en bood Barnstijn
opnieuw een compromis aan. Barnstijn werd nu adviseur van Loetafoon.'"*
In zijn hoedanigheid van adviseur wist Barnstijn vervolgens door te
dringen tot dr. Anton Philips, het hoofd van het concern, met wie hij in
oktober 1931 een lang gesprek had over de toekomstige filmpolitiek van
de fabriek. Dit gebeurde zeer tot ongenoegen van de rest van de concernleiding, die hiervan niet op de hoogte was gesteld.'"^ Het scheelde weinig
of Barnstijn was de nieuwe partner van Anton Philips in filmzaken geworden. D e beide heren waren het erover eens dat Loetafoon NV diende te
worden omgevormd tot een internationale verkooporganisatie die voor
Philips alle mogeUjke filmartikelen zou gaan verkopen over de hele
wereld, van projectoren tot camera's. Barnstijn bood zichzelf aan als directeur. In de concernleiding bestond hiertegen echter zo veel weerstand, in
het bijzonder van de zijde van O.M.E. Loupart en de export-afdeling, dat
de invloed van Barnstijn op Anton Philips beperkt is gebleven. D e bedoelde maatschappij is er evenwel in 1933 toch gekomen en heette Philips'
Cinesonor NV.
Toen Barnstijn ontdekte dat hij niet in aanmerking zou komen voor de
functie van directeur bij Philips' Cinesonor NV, liet hij weten dat hij er
genoeg van had om steeds door Philips gepasseerd te worden. D e introductie van de nieuwe Blockpost-projector, begin 1933, was de druppel die
de emmer deed overlopen. Dat apparaat was zijns inziens onvoldoende
getest en bovendien had niemand h e m o m advies gevraagd. Barnstijn nam
voor de derde maal ontslag. Ditmaal om nooit meer terug te keren.'°
In januari 1934 kruisten de wegen van Anton Philips en Loet Barnstijn
elkaar nog een keer. Anton Philips had zijn medewerking verleend aan de
produktie van de eerste Nederlandse speelfilm met geluid, WILLEM VAN
ORANJE. Barnstijn had ter zelfder tijd de tweede geluidsfilm gefinancierd,
DE JANTJES. Beide produkties gingen direct na elkaar in premiere. De film
van Philips bleek een grote mislukking, terwijl die van Barnstijn een
kassucces werd. Met deze triomf nam hij voorgoed afstand van het concern. Het succes van Barnstijn is echter beperkt gebleven tot Nederland.
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5 CONCLUSIE
Dankzij Loetafoon NV is Nederland een der eerste landen in Europa
geweest waar het bioscoopbedrijf voUedig is overgeschakeld op de nieuwe
techniek van de geluidsfilm. D e snelheid waarmee het innovatieproces
zich in Nederland heeft voltrokken sinds Bamstij n e n Philips N v er leiding
aan gaven, is inderdaad uitzonderlijk. Na een laat en aarzelend begin in de
eerste helft van 1929 verspreidde de nieuwe techniek zich snel over het
bioscoopbedrijf Eind 1930 was meer dan de helft van aUe 280 bioscopen,
grote en kleine, voorzien van een instaUatie. Negentig van deze theaters
bezaten een Loetafoontoestel." Een vergelijkbare, hoge diffusiesnelheid
kwam alleen in Engeland voor; aUe andere landen van Europa liepen ver
achter. De rest van het Nederlandse bioscoopbedrijf volgde in 1931 en
1932, maar daar was Loetafoon NV niet meer bij betrokken. De naam van
Loetafoon is daarom vooral verbonden met de introductie en de doorbraak van de geluidsfilm in Nederland.
Loet C. Barnstijn vormde de motor achter deze ontwikkeling. Hij heeft
met zijn Loetafoon NV onmiskenbaar een voortrekkenrol gespeeld. Hij
werkte echter niet alleen. Philips NV steunde hem financieel. De uitvinder
Frits Prinsen, werkzaam bij Philips, loste de technische problemen voor
hem op. WiUiam Rienks produceerde de mechanische apparaten voor
hem. Zij aUen hebben een pioniersrol vervuld. Zij brachten de eerste
synchronisatie-apparaten voor geluidsfilm op de Nederlandse markt. Zij
organiseerden de eerste reguUere bioscoopvoorsteUingen van geluidsfilms.
Door hun inspanningen wist Nederland een achterstand in het innovatieproces om te zetten in een voorsprong.
Barnstijn flingeerde in dit proces als de innovator bij uitstek. Hij was de
ware entrepreneur in de zin van Schumpeter, de haast heroische figuur die
het karakter, de moed en vooral de visie bezat om uitvindingen tot
innovaties te maken. Barnstijn vond niets uit, maar hij nam de initiatieven
en gaf de opdrachten voor het uitvoeren van zijn innovatieplannen. O p
die manier wist hij een voorsprong te nemen op zijn concurrenten en een
extra winst te reaUseren. O o k dit is geheel in overeenstemming met het
beeld dat Schumpeter schetst van de entrepreneur die tijdelijk een
monopoUewinst kan behalen dankzij zijn innovatieve ondernemerschap.
Philips kon die rol niet vervuUen omdat het grote concern veel minder
wendbaar was dan de kleine ondernemer en ook te weinig inzicht had in
de praktijk van het filmbedrijf Barnstijn is trouwens niet aUeen de
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drijvende kracht geweest achter Loetafoon, maar achter nog enkele andere
activiteiten. Hij Uet bijvoorbeeld de eerste buitenlandse films in het
Nederlands nasynchroniseren en hij hielp de Nederlandse speelfilmindustrie van de grond komen.'^
Welke betekenis heeft Frits Prinsen gehad voor de geluidsfilm? In zijn
memoires ziet hij zichzelf vooral als een uitvinder die op dit gebied de ene
techniek na de andere ontwikkelde. Maar Prinsen deed voortdurend 'uitvindingen' die al lang bestonden en zelfs achterhaald waren, zoals het
grammofoonsysteem dat hij voor de Loetafoon bouwde. Na zijn vertrek
bij Philips experimenteerde hij nog geruime tijd met een eigen camera
voor geluidsfilm. Hiermee is onder meer de eerste Nederlandse speelfilm
met geluid, TERRA NOVA, opgenomen. In technisch opzicht kwam er evenwel niets opzienbarends uit voort. In die zin is Prinsen eerder een tragische
figuur geweest die met veel enthousiasme het wiel steeds opnieuw heeft
uitgevonden. Er is echter e6n belangrijke uitzondering. Prinsen ontdekte
in 1932 dat de elektrische fotoceUen die bij de optische geluidsfilm nodig
waren, ook gebruikt konden worden om verschiUen in lichtsterkte te
meten. Hieruit ontwikkelde hij eerst de foto-elektrische beUchtingsmeter
en vervolgens een automatisch dia£i"agma voor film- en fotocamera's. Met
deze uitvindingen heeft Prinsen wel een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de fototechniek."
Toch zou Loet Barnstijn nooit geslaagd zijn als innovator, en zou
Nederland nooit zo snel zijn overgeschakeld op de geluidsfilm, als Prinsen
niet zijn technische bekwaamheid en inventiviteit had ingezet voor deze
zaak. Hij deed dit vaak buiten zijn werkgever PhiUps o m . Prinsen was
ambitieus genoeg om steeds de eerste te wiUen zijn, al was het maar binnen
Nederland. Dat lukte hem ook. Hij zorgde er niet aUeen voor dat voor het
eerst lange geluidsfilms konden worden vertoond, maar hij maakte ook de
eerste filmopname met optisch geluid. Hij zette bovendien een servicedienst op die tientaUen bioscopen heeft ingericht voor de nieuwe
techniek. Zijn rol in het innovatieproces is in elk geval belangrijk groter
geweest dan die van William Rienks, die uiteindelijk aUeen opdrachten
van Barnstijn en Prinsen uitvoerde.
H o e is het succes van Loetafoon nu te verklaren? Bamstijns ondernemerschap is hiervoor een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde.
Doorslaggevend is geweest dat PhiUps NV hem steunde met technische en
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financiele middelen. PhUips bood bovendien bescherming tegen binnenen buitenlandse concurrenten, die op Nederlands grondgebied niet graag
de strijd aanbonden met het concern. In deze beschutte omgeving, waar
Philips vrijwel over een monopoUe beschikte, heeft Barnstijn zijn kansen
goed weten te benutten. Dit hield echter ook in dat hij geheel afhankelijk
was van PhiUps en dat het Loetafoon-avontuur slechts voortduurde zolang
Philips er belang bij had.
H e t innovatiebeleid van PhiUps op het gebied van de geluidsfilm werd
gedomineerd door het belang van het concern op de lange termijn.'''
Directieleden als Hoist, Loupart en Van Walsem hadden hierop een consistente visie, een visie die samenhang gaf aan de verschillende ontwikkelingen bij Philips en die de hoofdlijnen voor de toekomst bevatte. Tegenstrijdigheden ontstonden vooral op de korte termijn, in de commerciele
sfeer. Ook de komst van de geluidsfilm gaf aanleiding tot spanningen van
die aard. De plotselinge overname van Loetafoon NV in 1929 vormt een
treffende iUustratie hiervan. Barnstijn leek, door zijn nauwe relatie met de
Nederlandse verkoopafdeling van het concern, steeds meer de richting en
het tempo van de innovatie binnen Philips te bepalen, voor zover dit
tenminste betrekking had op de geluidsfilm. Dit beleid behoorde echter
tot de competentie van mensen als Hoist, Van Walsem en Loupart, die zich
niet op sleeptou'w wilden laten nemen door de korte temiijn-belangen van
de commerciele afdeling. Door Loetafoon NV over te nemen kon Philips
zich op ieder gewenst moment weer van Barnstijn losmaken. O p die
manier werd het primaat van de lange termijn-visie hersteld en kon een
sluimerend conflict binnen Philips in de kiem worden gesmoord.
Philips gebruikte Nederland als proeftuin. Hier kon het concern experimenteren in een veilige omgeving, met weinig concurrentie en zonder
grote financiele risico's. Barnstijn was in dit land de ideale partner. Hij
kende het bioscoopbedrijf door en door en hij kon de levering van geluidsfilms garanderen. Terwijl Barnstijn Nederland vol Loetafoons zette, kreeg
Philips de gelegenheid de eigen produktiecapaciteit te vergroten en zich
v o o r te bereiden op de sprong naar de internationale markt. Toen Nederland te klein was geworden, ging Philips over op export en de taak van
Loetafoon NV werd overgenomen door Philips' Cinesonor NV. Barnstijn
kreeg geen kans zijn werk in het buitenland voort te zetten. Deze internationale activiteiten van Philips zuUen in hoofdstuk 6 worden behandeld.
De Loetafoon heeft een snelle invoering van de geluidsfUm in Nederland mogelijk gemaakt. De ironic wil dat dit toestel gebaseerd was op een
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achterhaalde techniek; het grammofoonsysteem. Het innovatieproces
heeft daar geen enkele hinder van ondervonden. Integendeel, nergens in
Europa is de overschakeling van zwijgende film naar geluidsfilm sneUer
verlopen dan hier. Het is in Nederland kennelijk nodig geweest een stap
achteruit te zetten teneinde de sprong naar de toekomst te kunnen maken.
T o c h mag men hier niet uit afleiden dat het innovatieproces zonder
problemen kon worden doorgezet. Er waren nog andere factoren in het
spel dan aUeen de techniek. Over de weerstand die de geluidsfilm in de
bioscoop heeft ondervonden, gaat het volgende hoofdstuk.
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4
Bioscopen op een keerpunt
Een doorbraak met hindernissen

Een bioscoopvoorstelling bestond in de jaren twintig, voordat de
geluidsfilm zijn intrede deed, uit verschillende componenten. Het
publiek keek niet alleen naar films; er traden meestal ook een paar
variete-artiesten op en er werd geluisterd naar een strijkje dat voor de
muzikale omlijsting zorgde. Het orkest speelde in deze opzet een
onmisbare rol. Het begeleidde alle onderdelen van de voorstelling,
zowel voor als na de pauze. Het trad ook zelfstandig op, onder meer bij
de opening van het programma en na afloop van de film. D e muziek was
eigenlijk het enige bindende element in een heterogeen programma.
Dit gold ook voor de verschiUende voorsteUingen: terwijl de films en
de artiesten iedere week wisselden, bleef het orkest onveranderlijk
hetzelfde.
De filmproduktie was op deze vertoningspraktijk afgestemd. Een
film werd gemaakt en gedistribueerd als een halffahrikaat. De studio
leverde alleen de beelden. De bioscoopexploitant moest er zelf muziek,
geluidseffecten, varietenummers en soms ook een explicateur aan t o e voegen om een voUedige voorstelling te kunnen presenteren. De
grotere theaters hadden op dit punt meer te bieden dan de kleinere. Het
R e m b r a n d t Theater in Amsterdam liet in 1924 THE WHITE SISTER begeleiden door solisten, koor en orkest. De muziek was speciaal voor deze
voorstelling geschreven door de bekende Nederlandse componist
Hubert Cuypers, die de uitvoering ook persoonlijk kwam dirigeren.'
Het belang van een eigenzinnige presentatie blijkt vooral wanneer
dezelfde film gelijktijdig in twee bioscopen wordt vertoond. GLORIA
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TRANSITA, een Nederlandse speelfilm van Johan Gildemeijer, draaide
eind 1917 bij de premiere in twee naast elkaar gelegen theaters. Cinema
Palace en Cinema De Munt. De muziek zorgde ervoor dat men in elk
van beide theaters een geheel andere voorstelling kon bijwonen.''
D e wedijver tussen de luxe bioscopen kon zulke extreme vormen
aannemen dat zij elkaar liever met extravagante aanvuUingen beconcurreerden dan met films. Het kwam herhaaldelijk voor dat de gebeurtenissen voor het doek meer aandacht vroegen dan de beelden op het
doek.' Oorlogsfilms als THE BIG PARADE en WINGS nodigden het orkest
ertoe uit o m met spectaculair geweld toe te slaan en de zaal op haar
fundamenten te laten schudden: 'Daar is een gieren en denderen, een
stampen en joelen, een fluiten en bonken, een huilen en knetteren en
snerpen bij nodig, dat men zich op een slagveld waant', schreef een
recensent in 1928, nadat hij de premiere van WINGS had overleefd.''
Verdedigers van de film als kunst hebben zich vaak geergerd aan de
sfeer van amusement en sensatie in de bioscoop. T o c h was ook de filmavant-garde in de jaren twintig niet wars van spektakel tijdens de voorstelling. Het programma van de Nederlandsche Filmliga had soms het
karakter van een artistieke happening waarbij uitbundig werd geexperimenteerd met geluiden. STACHKA ('Staking', 1925) van Sergei
Eisenstein werd in Rotterdam op de volgende wijze van muziek voorzien:
' W e haalden een machine- en ijzerhandel leeg en sleepten boormachinetjes, hamers en aambeelden, evenals kettingen in de orkestbak van het bioscoopje aan de Coolsingel. Daar rammelden en
rumoerden we mee tijdens de taferelen in de fabriekshaUen. Voor
de buitenscenes met fiere, ferme Stachanow-arbeiders hadden we
een straatmuzikant met harmonika in de orkestbak gehaald. Die
speelde lieve deuntjes als het zo te pas kwam. En T e u n D o o n
strooide er wat Strawinsky ('Ragtime'), D e Falla, Debussy ('En
blanc et noir') en ook - voor het eerst in Nederland — Gershwin
('Rhapsody in blue') doorheen.''
De zwijgende film had daarom veel weg van een plaatsgebonden
gebeurtenis: dezelfde beelden konden in elke bioscoop anders worden
gepresenteerd. Een vergelijking met het toneel dringt zich op: zoals de
geschreven toneeltekst zich onderscheidt van het opgevoerde toneel-
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stuk, zo onderscheiden de zwijgende filmbeelden zich van de bioscoopvoorstelling. Deze vergelijking gaat niisschien wat ver, maar het beeld
moge duidelijk zijn.
Het bijzondere van de nieuwe techniek is nu dat de film ten tweeden
male in de geschiedenis wordt gei'ntroduceerd, maar nu als een kant en
klaar eindprodukt waaraan niets meer hoeft te w o r d e n toegevoegd. D e
(voltooide) geluidsfilm is geen halffahrikaat meer, maar een zelfstandig
programma dat onafhankelijk is geworden van de plaats waar het wordt
vertoond. Ieder theater kan hiermee dezelfde voorstelling geven.** Daardoor was de geluidsfilm echter onverenigbaar geworden met de zojuist
beschreven wijze waarop films in de bioscoop werden gepresenteerd.
O m de innovatie te kunnen doorzetten, moest een omwenteling plaatsvinden in de bestaande praktijk van de filmvertoning. D e cultuur van
de zwijgende film diende te ^vorden afgebroken o m plaats te maken
voor die van de geluidsfilm. H e t heeft enige tijd geduurd voordat deze
nieuwe opzet was uitgekristalliseerd en nog langer voordat de betrokken tijdgenoten de gevolgen ervan konden overzien.
De nieuwe techniek is in botsing gekomen met esthetische, culturele,
sociale, economische en juridische factoren die nauw verweven waren
met de cultuur van de zwijgende film en die niet konden worden gewijzigd zonder deze cultuur en alles wat hiermee samenhing, op losse
schroeven te zetten. De plaats waar die botsing het hardste is aangekomen, is de bioscoop geweest, het centrum van de filmindustrie. Daarover gaat dit hoofdstuk. Andere gebieden waar de aanvaring met de
nieuwe techniek eveneens is gevoeld, in het bijzonder de filmproduktie
en de filmkritiek, zuilen in latere hoofdstukken worden behandeld. Het
spreekt vanzelf dat de pioniers van Loetafoon ook hier weer zuilen o p treden, maar nu in een breder kader zodat de gevolgen van hun i n n o verende werk in een ruimer perspectief kunnen worden geplaatst.
Eerst volgt een algemeen overzicht van de omschakeling in het bioscoopbedrijf; het accent valt hierbij op de fasering en de snelheid van het
innovatieproces. Daarna k o m e n drie paragrafen die laten zien hoe de
geluidsfilm in aanvaring is gekomen met drie belangrijke factoren: de
taal, de bioscoopmusici en de Bioscoopwet. De vijfde paragraaf gaat
nader in op de economische factor en de dubbele crisis die het bioscoopbedrijf door innovatie en depressie heeft getroffen.
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I DE GELUIDSFILM VEROVERT DE BIOSCOPEN
In de lente van 1929 zijn de eerste lange geluidsfilms in de Nederlandse
bioscopen verschenen. Korte films met geluid waren hier al eerder
vertoond, maar nu kreeg het publiek ook hoofdfilms te zien. Daarmee
brak een nieuwe fase aan in het omschakelingsproces: de introductie.
Naar wie ging de primeur? Daarover valt te twisten. De eerste kandidaat
is het Apollo Theater in Den Haag, waar op 15 maart 1929 T W O LOVERS
zijn premiere beleefde.' TWO LOVERS was een produktie van United
Artists uit 1928 en heette hier te lande ' O n d e r Alva's Bewind'. D e film
behandelt een thema uit de vaderlandse geschiedenis: de strijd tussen
Spanje en Oranje in de Tachtigjarige Oorlog. 'Dat een en ander zich via
de alles-overwinnende liefde voltrekt, zal de t r o u w e bioscoopbezoeker
reeds begrepen hebben', schreef de Haagsche Courant op 16 maart 1929.
Het geluid van de film stond op grammofoonplaten. De platen werden
synchroon met het beeld afgespeeld op een Loetafoon. De film, de
platen en het toestel waren afkomstig van Loet C . Barnstijn.
Zonder afbreuk te doen aan de verdiensten van Barnstijn, valt er wel
iets af te dingen op het belang van deze Haagse premiere, TWO LOVERS
was oorspronkelijk gemaakt als stomme film waaraan later geluid was
toegevoegd. Muziek vormde het hoofdbestanddeel. De enige andere
geluiden waren klanken als klokkegelui en kettinggekUk. H e t gesproken w o o r d ontbrak geheel en al op de plaat. Alle dialogen stonden op
tussentitels geschreven. H e t Nederlandse publiek kreeg als eerste titel te
lezen: 'Voorzichtig, mijn Prins - de Spanjaarden!'*
H e t zou nog twee maanden duren voordat de eerste film met synchroon
gesproken dialogen in dit land zou worden vertoond. In Frankrijk en
Engeland had het publiek eral in 1928 kennis mee kunnen maken. Hoe
is die late start te verklaren? Zeker is dat de grote leveranciers van de
nieuwe techniek geen enkele haast hebben gemaakt om hun instaUaties
naar Nederland te brengen en hier hun lange geluidsfilms te vertonen.
Daarvoor was deze markt te onbelangrijk.'
Anderzijds stonden de Nederlandse bioscoopexploitanten evenmin
te popelen om een dure instaUatie aan te schaffen. Er waren n o g te veel
onzekerheden. Niemand wist of de innovatie zou doorzetten. Bovendien was het onduidelijk welke techniek de beste was. Een verkeerde
keuze kon een groot verlies opleveren. O p 23 januari 1929 bespraken
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de exploitanten een voorstel o m in de hele bedrijfstak de aanschafvan
geluidsapparatuur ten minste drie maanden uit te stellen.'" Zoals eerder
bleek, werd het voorstel niet aangenomen, maar toch heeft vrijwel
iedere exploitant zich aan dit advies gehouden. Het innovatieproces
stagneerde hierdoor. Barnstijn bleef aanvankelijk een eenzame pionier,
een roepende in de woestijn.
O p 10 mei 1929 beleefde THE BROADWAY MELODY zijn Europese
premiere in het Amsterdamse Tuschinski Theater, THE BROADWAY
MELODY zat vol liedjes en dialogen die lipsynchroon werden weergegeven. Het was dc eerste keer dat in Nederland een dergelijke speelfilm
('all talking, all singing, all dancing') werd vertoond. Het publiek reageerde geestdriftig. Daarom wordt aan deze pionier weleens de voorrang gegeven boven TWO LOVERS in Den Haag. De geluidstechniek was
afkomstig van Western Electric en werkte volgens de optische m e t h o de; ook dit was nieuw. De film draaide drie weken achter elkaar in
Tuschinski, een premieretheater dat slechts bij hoge uitzondering een
film liet prolongeren. Het was alsof de maandenlang opgebouwde spanning over de komst van de geluidsfilm zich eindelijk kon ontladen."
Veel mensen zuUen naar THE BROADWAY MELODY zijn gaan kijken om
zich te laten imponeren door het laatste wonder van de techniek.
Daarover werd ook het meeste geschreven in de pers; aan een bespreking van de film en zijn kwaliteiten kwam m e n eenvoudig niet toe. H e t
nieuwsgierige pubUek leerde intussen opnieuw naar film kijken en
luisteren. 'Dezelfde zaal die o m negen uur verrast en getroffen ter neer
zat, beschouwde om elf uur de talkie als de doodgewoonste zaak ter
wereld en was er volkomen aan gewend', noteerde kunstredacteur
Arntzenius in De Telegraaf van 12 mei 1929. Voor filmcriticus L.J. J o r daan daarentegen leek de wereld van de zwijgende filmkunst ineen te
storten. 'Het is alles onzegbaar triest en ontmoedigend', zo besloot hij
zijn bespreking van de film in De Groe«ev4w5(er(/ammer van 18 mei 1929.
Weinigen zuilen dit pessimisme met Jordaan hebben gedeeld. D e
bezoekers stroomden in groten getale naar Tuschinski.'^
THE BROADWAY MELODY is een groot succes geworden, ook al kon
vrijwel niemand de Amerikaanse dialogen verstaan. Behalve de uitroep
' W h e r e is my hat?' begreep het Amsterdamse publiek geen woord van
wat er in de film werd gezegd." Een enkeling meende dit taalprobleem
te kunnen bagateUiseren: 'AUeen al het spreken [in de film] is zeldzaam
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boeiend, ook al ontgaat de toeschouwer de juiste zin ervan, die
overigens in een film niet zo moeilijk te raden valt wanneer m e n vooruit
in het programma gelezen heeft waarover het gaat.''* D e v r e e m d e talen
zouden niettemin een belangrijke hindernis worden bij de verspreiding
van de nieuwe techniek.
Drie Amsterdamse bioscopen hebben in 1929 een voortrekkersrol
gespeeld in het vernieuwingsproces. Het filmpaleis van Tuschinski dat
met zo veel succes THE BROADWAY MELODY had gelanceerd, was
onmiskenbaar de leider van deze kleine kopgroep, die verder uit
Cinema Royal en het R e m b r a n d t Theater bestond. T o c h is Tuschinski
niet de eerste in Amsterdam geweest die een geluidsfilm op het programma zette. Cinema Royal kaapte de hoofdstedelijke primeur voor
zijn neus weg. Cinema Royal had tijdig een Loetafoon-instaUatie
aangeschaft. Hiermee kon het theater op 11 april 1929 een lange geluidsfilm vertonen, THE WOMAN DISPUTED ('Haar Grootste Offer'), ook al
was dit een film zonder gesproken dialogen.'' De exploitant deed alsof
de voorstelling van TWO LOVERS enkele w e k e n eerder in D e n Haag nooit
had plaatsgevonden. De Amsterdamse 'primeur' heeft een uitbundige
pers gekregen, maar het is de vraag of de film ook voldoende publiek
heeft getrokken. THE WOMAN DISPUTED liep slechts een week en verdween toen plotseling van het programma. Enkele maanden later, in het
nieuwe seizoen, draaide Cinema Royal n o g meer van dergelijke Amerikaanse geluidsfilms waarin geen w o o r d hardop gesproken werd. De
bekendste hiervan was THE IRON MASK, een kassucces van U n i t e d Artists
met Douglas Fairbanks in de hoofdrol.
Tuschinski had buitengewoon lang getreuzeld met het plaatsen van
geluidsapparatuur. THE jAzz SINGER (1927) bijvoorbeeld, de film die in
Amerika voor de doorbraak van het geluid had gezorgd, draaide hier
wel in januari 1929, maar alleen als zwijgende film. Max Tak moest de
Amsterdamse voorstelling als altijd met zijn orkest begeleiden. Vooraf
liet hij een groot mannenkoor plechtig 'Kol Nidrei' zingen, het lied dat
in de film zo'n dramatische functie vervult. Tijdens de voorstelling
stonden achter het doek twee zangers, Huszar en Hamilton, die op het
juiste ogenblik in de film een lied ten gehore brachten."
Achteraf gezien zijn dit merkwaardige missers voor zo'n prominent
theater.'' Tuschinski revancheerde zich echter met THE BROADWAY
MELODY en zou in de herfst van 1929 energiek de leiding n e m e n m e t drie
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grote zangfilms op het programma: SHOW BOAT, FOX FOLLIES OF 1929 en

THE SINGING FOOL. Dczc films trokken veel publiek. D e serieuze
filmkritiek had er echter geen goed w o o r d voor over. Tuschinski was
niet geliefd bij deze critici en zijn geluidsfilms n o g veel minder. Hierin
kwam pas in januari 1930 een kentering, eerst door WHITE SHADOWS IN
THE SOUTH SEAS en vervolgens door ATLANTIC. D e laatste film d e m o n streerde z o overtuigend de artistieke mogelijkheden van het geluid, dat
zelfs de grootste scepticus zich ten slotte gewonnen moest geven.'"
Terwijl Amerikaanse geluidsfilms bij Tuschinski en Cinema Royal
hun premiere beleefden, bracht het R e m b r a n d t Theater aUeen Duitse
geluidsfilms uit. R e m b r a n d t zou het visitekaartje van Tobis-Klangfilm
worden. H e t duurde echter tot november 1929 voordat het theater DAS
LAND O H N E FRAUEN (Nederlandse titel: 'Bruid n o . 68') van C a r m i n e

GaUone kon vertonen. H e t was eigenlijk een stomme film m e t gezongen en gesproken intermezzo's. D e meningen in de pers waren verdeeld
en de film verdween na een week weer uit het theater. D e matige
belangstelling werd even later ruimschoots goedgemaakt door kassuccessen als MELODIE DES HERZENS in januari 1930, LIEBESWALZER

in

februari en DER BLAUE ENGEL in augustus.
• • •

Wat w a r e n nu de meest bekeken films in 1929-1930, het eerste seizoen
van de geluidsfilm? Statistieken over de belangstelling voor individuele
films ontbreken. W e l is na te gaan hoe lang bepaalde films in een stad
hebben gelopen. H e t aantal vertoningsweken geeft een indicatie voor
de populariteit van een film. Vooral de prolongatie wijst in die richting:
hoe vaker de film prolongeert, h o e groter de publieke belangstelling zal
zijn geweest. Bovendien komt het veel voor dat een film na de premiere
doorschuift naar een andere bioscoop in de stad of dat hij na een roulement in het land n o g eens terugkeert voor een tweede vertoning.'" O o k
dat wijst op een zekere mate van populariteit.
Met het aantal vertoningsweken als graadmeter is het mogelijk een
analyse te maken van het filmaanbod in Amsterdam in 1929-1930. D a n
blijkt dat films in Amsterdam in dit seizoen nooit meer dan vijf weken
worden vertoond, ook niet na een onderbreking voor een roulement
buiten de stad. Er zijn slechts tien films die dit maximum halen: vijf
geluidsfilms en vijf zwijgende films. O n d e r de vijf stomme films bevindt
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Een rij mensen staat in September 1929 voor d e kassa van
Theater Tuschinski o m SHOWBOAT te kunnen zien. Het theater
had in deze tijd slechts een zaal. Foto: Casparius
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zich een Nederlandse produktie, ZEEMANSVROUWEN van H e n k Kleinman. De symmetrische verdeling mag ons niet doen vergeten dat er vier
keer zo veel stomme als geluidsfilms in omloop waren.
D e 'top-tien' bevat vijf geluidsfilms: SHOW BOAT, THE SINGING FOOL,

THE IRON MASK, THUNDER cn MELODIE DES HERZENS. Dric vaii de vijf zijn
muziek- en zangfilms. Zij maken deel uit van een nieuw genre dat van
begin af aan een grote publiekstrekker is geweest, en niet voor niets. Z e
verheerlijken het theaterleven en stellen zang en dans centraal. Z e brengen een show die niet alleen een lust voor het o o g wil zijn, maar ook
voor het oor. D e muziek die vroeger uit de orkestbak kwam, is een deel
van het spektakel in de film geworden. D e zangers en de Uedjes waren
ook via radio en grammofoon te horen, zodat de verschillende geluidsmedia elkaar aanvulden en versterkten.
Buiten de 'top-tien' bevinden zich n o g diverse geluidsfilms die
'slechts' drie of vier weken liepen en die nog iets anders gemeen hebben:
exotisme. Hiertoe b e h o r e n bijvoorbeeld WHITE SHADOWS IN THE SOUTH

SEAS en THE PAGAN, twee films van W.S. van Dyke. Zij gaan over paradijselijke streken waar mysterieus gezang klinkt, een uitheemse idylle
die wordt verstoord door de komst van de westerse beschaving.^° D e
Amerikaanse revuefilms zuilen in de ogen van het Nederlandse publiek
er trouwens niet minder exotisch hebben uitgezien: zoiets was m e n hier
helemaal niet gewend. O o k de keuring had het er moeilijk mee. Veel
nieuwe geluidsfilms werden aanvankelijk alleen voor bezoekers van i 8
jaar en ouder toegankelijk verklaard, zoals later nog zal blijken.
Behalve speelfilms genoten ook journaalfilms met geluid veel belangsteUing. Fox Movietone News maakte vanaf juli 1929 furore in het
Tuschinski Theater; een jaar later draaide het in twaalf bioscopen van
de grotere steden. Het geluidsjournaal had echter veel last van de taalgrenzen; het publiek begreep niet wat er in een andere taal werd gezegd.
Fox Movietone News bracht daarom in Europa een internationale
editie uit waarin het gesproken woord een ondergeschikte rol vervulde."' De verschillende journaalonderwerpen liet men als vanouds voorafgaan door een titelkaart die de inhoud van het volgende onderdeel
aankondigde. D e commentaarstem die aUe beelden van een toelichting
voorzag, moest n o g worden uitgevonden. T o c h bestond het journaal
niet uitsluitend uit bruUende leeuwen, beierende klokken en w a n d e lende fanfarekorpsen, afkomstig uit alle continenten. D e Italiaanse
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THE BROADWAY MELODY ging op 10 mei 1929 in
het Tuschinski Theater te Amsterdam in premiere.
Foto: Nederlands Filmmuseum
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dictator Mussolini was een van de favorieten van het Fox Movietone
News in 1929. In drie van de vier eerste, in Tuschinski vertoonde edities
trad Mussolini sprekend o p . " H e t Nederlandse journaal zou pas twee
jaar later o p geluid overstappen.
Het succes van het geluidsjournaal zou leiden tot het ontstaan van
een nieuw type bioscoop, het journaaltheater. Hier kon het publiek
voor weinig geld het filmnieuws uit binnen- en buitenland zien. Het
programma dat uitsluitend uit korte films bestond, duurde nog geen uur
en werd i n doorlopende voorstellingen vertoond van 's ochtends t o t ' s
avonds. Deze nieuwe formule is begin 1932 in Nederland gei'ntroduceerd door het Apollo Theater in Den Haag.^^ D e journaalbioscoop
verwierf grote populariteit toen in 1933 een internationale keten van
Cineac-theaters werd opgericht die vestigingen in Amsterdam, R o t t e r dam en D e n Haag zou openen.
• • •

De jaren van 1929 tot 1932 zijn een overgangsperiode geweest waarin
twee tijdperken met elkaar wedijverden o m de voorrang. Geluidsfilms
moesten n o g concurreren met zwijgende films, en dat was te merken.
In het seizoen 1929-1930 was het normaal dat een bioscoop afwisselend
geluidsfilms e n zwijgende films vertoonde. Tuschinski aarzelde niet o m
THE SINGING FOOL te laten volgen door THE BIG PARADE en THE CAMERA-

MAN, twee stomme produkties van MGM. Dat deden alle bioscopen die
geluidsapparatuur hadden. O o k in 1931 k w a m het nog steeds voor dat
grote theaters een zwijgende film op het programma zetten.^'' Deze
vorm van gemengd programmeren is kenmerkend voor de overgangsperiode. E r is al in 1929 een filmpje gemaakt dat op deze hybride en
verwarrende situatie inspeelt:
'DE KLANKFILM VAN DE FIAT AUTOMOBIELEN.

Let op de sublieme geluidsweergave...
Hoort u niets? ...
Hoort u n o g niets? ...
Natuurlijk hoort u niets, want de motor van de nieuwe Fiat is
volkomen geruisloos.'^'
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Geluidsfilms moesten bovendien concurreren met muzikanten en
artiesten in de bioscoop. In veel theaters verzorgde het orkest het voorprogramma, terwijl de geluidsfilm het hoofdprogramma vulde. Het
gebeurde echter ook wel dat een bioscoopdirecteur de revuescenes op
het doek liet afwisselen met revuescenes op de planken. Cinema Royal
liet in 1931 de voorstelling van SHOW OF SHOWS, een Amerikaanse
musical, enige malen onderbreken voor een optreden van les Zwaaf en
zijn gezelschap Nederlandse artiesten, die de show voor het doek voortzetten.^" Een ander voorbeeld is afkomstig van het Tuschinski Theater.
Hier werd in juli 1929 TWO LOVERS vertoond, dezelfde film die al in
maart in Den Haag had gedraaid. Zoals bekend treedt in deze film over
de Tachtigjarige Oorlog ook Willem van Oranje o p . Tijdens de voorstelling zette kapelmeester Max Tak de geluidversterker zacht telkens
wanneer de Vader des Vaderlands in beeld k w a m , om dan m e t zijn
orkest het Wilhelmus te spelen. O p die manier voegde Tak een nieuw
leidmotief aan de film toe.
Voorts hebben geluidsfilms de strijd moeten aanbinden m e t het
taalprobleem. Veel Amerikaanse films verschenen hier in een Duitse
versie. Zelfs Stan Laurel en Oliver Hardy moesten eraan geloven: het
Nederlandse publiek kon het komische duo in 1931 gebrekkig Duits
horen spreken in BRATS en PARDON US. De volgende paragraaf zal nader
ingaan op deze problematiek.
Een ander kenmerk van deze overgangsperiode is de verwarring die
ontstond over de vraag welke techniek men moest kiezen. Aanvankelijk
kozen de meeste bioscoopexploitanten voor het goedkope, maar eigenlijk al achterhaalde grammofoonsysteem van Loetafoon. Weliswaar
gaven de platen een beter geluid dan het optische systeem, maar de
synchroniciteit met het beeld veroorzaakte meer problemen, vooral
wanneer de film brak of als de naald in de groef bleef hangen. Er waren
meer nadelen. Het meezenden van platen bij de films was lastig en duur,
maar ook riskant, want ze konden gemakkelijk breken, zoekraken of
verwisseld worden. De optische geluidstechniek had daar geen last van.
Optisch geluid stond op de film en liep altijd lipsynchroon met het
beeld. Veel exploitanten lieten in het seizoen 1929-1930 een dubbele
geluidsinstaUatie in hun projectiecabine aanleggen: een voor het grammofoonsysteem en een voor de optische techniek. Nadien w e r d e n er
steeds minder geluidsfilms met platen in omloop gebracht en dat betekende het einde van het grammofoonsysteem.
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D e bioscoopexploitanten werden in 1929-1930 overstelpt met aanbiedingen voor geluidsapparatuur. Ze kregen daarbij te maken met
beunhazen die overal een oplossing voor meenden te hebben. D e aangeboden toestellen werkten meestal volgens het grammofoonsysteem.
Loetafoon is daar een geslaagd voorbeeld van, maar er hebben talloze
andere fabrikaten bestaan, uit het buitenland afkomstig of van eigen
bodem: Naturetone, R a m o p h o n e , Synchrofoon, Lichtophone, Auditone, Panthophone, Hupfeld Biophonola, Hispanofoon, O d e o n Survox, Nilson Esses, enzovoort. Deze zwerm eendagsvliegen is typerend
voor een innovatieproces dat op gang begint te komen. Het zijn navolgers die door imitatie en prijsconcurrentie een achterstand proberen
weg te werken en een deel van de markt hopen te krijgen. Ze •werken
vooral voor de binnenlandse markt, in tegenstelling tot de grote electroconcerns, die intemationaal opereren. De meeste verdwenen weer toen
het grammofoonsysteem in onbruik raakte." Na 1931 was de meeste
apparatuur afkomstig van Philips en Klangfilm.
* • *

H o e snel is de omschakeling van het bioscoopbedrijf verlopen in
Nederland? Een eerste indicatie hiervoor is te vinden in het t o e n e m e n d
aantal bioscopen met een geluidsinstaUatie, zoals aangegeven in Tabel
4.1. Eind 1929 had 20 procent van de Nederlandse filmtheaters een t o e stel voor geluidsfilm, in 1930 steeg dit percentage tot 54 procent, in 193 I
tot 68 procent en eind 1933 kon bijna elke bioscoop een geluidsfilm vertonen. Dit wijst op een doorbraak in 1930. Het aantal geluidsfilms dat
in Nederland werd ingevoerd, verschaft een tweede indicatie. Dit geeft
een n o g scherper beeld van de omslag in het innovatieproces. Volgens
Tabel 4.2 bedraagt het aantal geluidsfilms in 1929 slechts 4 procent van
de totale filmimport, in 1930 bereikt de invoer al 50 procent om in 1931
te stijgen tot 80 procent.
In deze ontwikkeling zijn, zoals de innovatietheorie voorspelt, drie
verschillende fasen te onderscheiden. De eerste of inventiefase, die tot
eind 1928 doorloopt, vond hoofdzakelijk buiten Nederland plaats. D e
tweede of introductiefase begint in de lente van 1929, zoals hierboven
is uiteengezet, en loopt door tot het einde van het seizoen 1929-1930.
D e derde of diffusiefase begint in de tweede helft van 1930 tegelijk met
het nieuwe seizoen, wanneer de geluidsfilm in ons land definitief
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Tabel 4-1 • Aantal bioscopen met een instaUatie voor geluidsfilm in zeven
landen, ig2g-igjj
1925
aantal

land
Belgie"
Denemarken'
Duitsland"
Engeland'
Frankrijk"
Italic"
Nederland"

11
18
223
685
166
25
57

1930

%

aantal
100
125
1801
2523
565
100
150

1
5
4
16
4
1
20

1933''

1931

%

%

aantal

11
33
34
58
13
4
54

237
200
2500
35.37
1450
375
196

26
52
47
80
34
15
68

aantal
380
330
4700
4200
2560
1075
270

%
51
91
92
88
58
43
90

'Beijerinck (1933) b!z. io8;Jason (i933):Jason (1935).
''Lijst bij agenda Phihps Oreo bespreking, 16 december 1933 (pCA 75:1 ). Behalve italie.
' Kine Year Book, geciteerd bij Low (1985), biz. 75.
''Bernardini et Gih (1986), biz. 141.

Tabel 4.2. Aantal lange films in Nederland gekeurd, ig2g-igj4,
land van
herkomst
Amerika
stom
geluid
Duitsland
stom
geluid
Engeland
stom
geluid
Frankrijk
stom
geluid
Nederland
stom
geluid
Overige
stom
geluid
Totaal
stom
geluid

igjg°

1929

1930

1931

1932

1933

1934''

1939b

335
22

88
154

16
185

14
155

6
228

4
265

2
320

119
2

91
52

51
131

18
153

4
122

9
91

1
78

19
0

7
12

0
11

2
9

0
20

1
27

0
30

38
0

11
9

10
29

3
11

0
38

1
55

0
73

4
0

1
1

2
0

4
2

1
1

29b
11

24"
13

34
0

28
5

7
7

9
7

1
16

9
33

2
11

549
24

227
234

86
363

50
337

12
425

53
482

29
525

'Jaarverslagen Centrale Commissie voor de Filmkeuring, 1929-1939. Weekoverzichten
filmkeuring 1929 (archief CCF).
'' Inclusief smalfilms.
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doorbreekt en het proces onomkeerbaar is geworden.-* De diffusiefase
heeft zich voortgezet in 1931 en 1932 totdat de omschakeling eind 1933
vrijwel voltooid was.
H e t tempo van deze ontwikkeling vertoont een karakteristiek
patroon. Volgens Mansfield volgt de diffusiesnelheid van een innovatie
een s-curve.^'^ D e adoptie van een nieuw produkt begint langzaam, maar
n e e m t dan snel toe doordat de innovatie breder bekend raakt en de concurrentie niet kan achterblijven. Tenslotte daalt het adoptietempo naarmate het aantal bedrijven dat de innovatie niet gebruikt, afneemt. Dit
s-vormige diffusiepatroon is ook bij de komst van de geluidsfilm in
Nederland zichtbaar: een trage en late start in 1929, een snelle expansie in 1930, een verlangzaming vanaf 193 I. In hoeverre wijkt de N e d e r landse ontwikkeling nu af van die in het buitenland?
Een vergelijking m e t andere landen brengt ons op het spoor van een van
de meer saiUante kenmerken van de Nederlandse ontwikkeling. Er
bestonden tussen de Europese landen grote verschillen in diffusiesnelheid. Het ene land schakelde sneller om dan het andere. Uit Tabel 4.1
blijkt dat Nederland eind 1929 van alle landen in Europa het verst gevorderd was met de innovatie. Dit ondanks het feit dat hier de eerste
bioscopen pas zeer laat werden ingericht voor geluidsfilm. Engeland
volgt op de tweede plaats, hoewel daar de geluidsfilm acht maanden
eerder werd gei'ntroduceerd. Alle overige landen komen dat jaar niet
b o v e n een adoptiepercentage van 5 procent uit, i.e. het percentage
bioscopen dat de nieuwe techniek heeft overgenomen. Eind 1930 zijn
Nederland en Engeland al boven de 50 procent uitgestegen. Als in 1931
in beide landen het einde van het adoptieproces in zicht k o m t en ook
de diffusiesnelheid hier begint af te nemen, is in Duitsland en Denemarken krap de helft van de bioscopen omgeschakeld, terwijl Frankrijk,
Italie en Belgie n o g steeds ver achterlopen. In 1933 ten slotte, wanneer
n e g e n van de tien bioscopen in Nederland, Engeland, Duitsland en
Denemarken geluidsfilms kunnen vertonen en het verzadigingspunt
vrijwel lijkt bereikt, is het omschakelingsproces in Frankrijk, Italie en
Belgie pas halverwege gevorderd.^"
Nederland was — met Engeland - de snelste 'aanpasser' van de
Europese filmindustrie, ondanks de late start. Waardoor kwam dat? D e
snelle omschakeling in Nederland is in wezen te danken aan Philips NV,
die Barnstijn en Loetafoon NV van kapitaal en techniek heeft voorzien.
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Barnstijn bood in 1929 met zijn Loetafoon een g o e d k o o p altematief
voor de dure apparatuur van Western Electric en Tobis-Klangfilm en
hij kon bovendien direct leveren. Daar hadden de Nederlandse exploitanten wel oren naar, vooral de minder grote. Philips zorgde voor de
financiering, leverde versterkers en luidsprekers en organiseerde een
servicedienst die de installaties kwam plaatsen en onderhouden. Deze
opzet b o o d juist de kleinere bioscoophouders - de meerderheid —
voldoende garanties om het eens te proberen met de geluidsfilm. H e t
Nederlandse karakter van de Loetafoon-onderneming gaf bovendien
enig extra vertrouwen en zal voor sommigen de stap minder groot
hebben gemaakt. Barnstijn en Philips kregen in Nederland min of meer
vrij spel omdat Western Electric, RCA en Tobis-Klangfilm zich hier in
het begin niet of nauwelijks lieten zien. D e buitenlandse concurrenten
durfden Philips niet zomaar onder zijn Nederlandse duiven te schieten.
Bovendien vonden zij de Nederlandse markt, afgezien van de grootste
theaters, nauwelijks de moeite waard.^' D e binnenlandse concurrenten
— beunhazen die als motten op de vlam van de innovatie afkwamen —
waren geen partij voor Philips. Loetafoon is alleen in 1929 en 1930 actief
geweest. De eerste innovatiegolf, het hoge adoptietempo en de doorbraak in die periode zijn grotendeels het werk geweest van PhUips en
Barnstijn. D e voltooiing van het diffusieproces in 1932 e n 1933 hebben
zij aan anderen overgelaten.
In dit verband rijst een andere vraag. De t w e e belangrijkste concurrenten op het gebied van de geluidsfilmtechniek. Western Electric en
Tobis-Klangfilm, hebben in 1929 en 1930 uitzonderlijk fel met elkaar
gestreden o m het bezit van de Europese markt. '^ Wat is er in Nederland
te merken geweest van deze internationale concurrentiestrijd?
D e kranten en vakbladen stonden bol van de berichten hierover,
zodat iedereen in de bedrijfstak op de hoogte was van de internationale
situatie en van het Nederlandse belang hierbij. Maar uit eigen land
vielen geen spectaculaire rechtszaken te melden over het schenden van
octrooien, kwesties waarover in andere landen aan de lopende band
werd geprocedeerd tussen de strijdende partijen. De Amerikanen Ueten
zich in Nederland nauwelijks zien; begin 1930 hadden ze zes bioscopen
ingericht met Amerikaanse installaties en dat aantal zou nauwelijks
toenemen. Tobis-Klangfilm had ook geen haast; de eerste instaUatie was
pas in november 1929 gereed en de uitbreiding ging heel langzaam. D e
Nederlandse markt werd min of meer overgelaten aan Philips en
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Loetafoon. Wel had ir. Struve, de Haagse commissaris van het Kiichenmeister-concern, herhaaldelijk bij Tobis erover geklaagd dat concurrenten als Fox Movietone, Loetafoon en Western Electric in Nederland
de show aan het stelen waren op het gebied van de geluidsfilm, terwijl
Tobis niets deed." Zijn waarschuwingen hadden weinig effect. Er werd
een dreigende brief geschreven naar de bioscopen met Amerikaanse
apparatuur om ze te wijzen op de schending van de Tobis-octrooien en
de mogeUjke gevolgen die dat kon hebben, maar het is nooit tot een
rechterlijke uitspraak gekomen.'^
In juli 1930 trok Western Electric zich onmiddeUijk uit Nederland
terug, toen de Amerikanen in Parijs met het Tobis-Klangfilmkartel tot
overeenstemming waren gekomen over een verdeling van de wereldmarkt.'' Nederland -werd daarbij als afzetgebied toegewezen aan TobisKlangfilm. De laatste moest in dit land echter behoedzaam blijven o p e reren vanwege Philips, die al een groot deel van de markt in handen had.

2 DE TAALDREMPEL
Innovaties verspreiden zich door imitatie, zo luidt de theorie. H o e meer
navolging ze krijgen, hoe groter hun succes zal zijn. Maar imitatie biedt
geen voldoende verklaring voor de voortgang van het diffusieproces.
Iedere innovatie krijgt te maken met problemen die om een oplossing
vragen, wil het diffusieproces kunnen slagen. Soms is het nodig de
innovatie om te vormen en aan te passen aan de specifieke omstandigheden en behoeften van de gebruikers. In sommige gevaUen leiden die
aanpassingen weer tot nieuwe innovaties.
De taalbarriere was een van de grootste hindernissen die de geluidsfilm moest overwinnen: bioscoopbezoekers begrepen niets van de
vreemde talen die in buitenlandse films werden gesproken. De culturele
factor dreigde het innovatieproces in de knop te breken. Het heeft
geruime tijd geduurd voordat hiervoor een blijvende oplossing was
gevonden. Deze paragraaf gaat over het zoekproces dat in Nederland tot
die oplossing heeft geleid. Eerst worden de problemen beschreven die
door de taal werden opgeroepen. Vervolgens richt de aandacht zich op
de verschiUende remedies die zijn uitgeprobeerd. T e n slotte zal worden
nagegaan hoe men een oplossing heeft geselecteerd uit deze alternatieven en welke consequenties dit heeft gehad.^^
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Het taalprobleem vormde een ernstige bedreiging van het internationale filmbestel. Een zwijgende film kon in alle landen van de wereld
worden vertoond, maar een geluidsfilm stootte al spoedig op de taalgrenzen: het publiek verstond een dialoog alleen als die in de eigen taal
werd gesproken. Technieken die deze taalgrenzen konden overwinnen, zoals ondertiteling of dubbing, bestonden aanvankelijk niet. Het
zou nog enkele jaren duren voordat ze op ruime schaal werden toegepast. Hollywood had daar het meeste last van. De internationale
filmwereld, jarenlang gedomineerd door de Amerikanen, viel plotseling
uiteen in talloze kleine taalgebieden. Hollywood werd de gevangene
van de Engelse taal; zijn macht leek gebroken.
Daar kwam nog bij dat de overheersende aanwezigheid van het Engels
in de bioscopen botste met gevoelens van eigenwaarde, die in veel Europese landen al snel gekwetst waren. De nieuwe techniek werd een speelbal
van nationaUstische stemmingmakerij. Itahe verbood onmiddeUijk alle
films die niet in het Italiaans waren. Spanje, Frankrijk en Duitsland, maar
ook Tsjechoslowakije en Hongarije volgden al snel met vergeUjkbare,
protectionistische maatregelen." 'Die Beispiele dieser weltweiten Protestbewegung sind bezeichnend', schrijft de Poolse historicus Toeplitz.
'Nirgends woUten sich die Zuschauer mit einem Ersatz zufinedengeben,
uberaU verlangten sie originale Sprechfilme [...].''^
Terwijl de toekomst voor de Amerikanen steeds somberder werd
door deze ontwikkeling, openden zich o m dezelfde reden nieuwe perspectieven voor anderen. In veel landen begon m e n te dromen van een
nationale filmindustrie met een exclusief afzetgebied binnen de taalgrenzen, onbedreigd door de grote concurrenten in het buitenland.
D o o r de dreigende versnippering van de internationale filmmarkt ontstond een onzekere, instabiele situatie die tot 1932 zou voortduren.
De weerstand tegen de Engelse taal is ook in Nederland duidelijk te
merken geweest. Tabel 4.2 laat zien dat de invoer van Amerikaanse
hoofdfilms tussen 1929 en 1932 daalde van 62 naar 43 procent van het
totaal.'^ Dit was een gevoelig verlies voor de Amerikaanse filmproducenten. Minstens zo opvaUend is dat het Duitse aandeel tegelijkertijd
steeg van 21 naar 44 procent. Duitstalige films genoten de voorkeur van
importeurs en exploitanten, omdat zij ervan uitgingen dat het publiek
bij gebrek aan Nederlandstalige films liever Duits dan Engels hoorde.
Deze voorkeur voor Duitstalige films heeft weinig te maken met
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pro-Duitse sympathieen en al helemaal niets met een anti-Engelse
h o u d i n g die weleens bij intellectuelen viel te bespeuren. H e t grote
publiek was in dit opzicht heel praktisch ingesteld: wat m e n niet k o n
verstaan, daar wilde m e n ook niet naar luisteren. D e Duitse filmindustrie profiteerde daarvan het meeste. Maar de Amerikanen wisten spoedig in te spelen op deze voorkeur voor het Duits, die niet alleen in
Nederland bestond: ze begonnen hun films in Duitse versies uit te
brengen.*° A LADY T O LOVE van Victor Sjostrom verscheen hier als 'Die
Sehnsucht Jeder Frau', ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT van Lewis

Milestone werd vertoond als ' I m Westen Nichts Neues', Greta Garbo
kon m e n zien in de Duitse versie van ANNA CHRISTIE, enzovoort. O o k
Engelse films als ATLANTIC van Dupont en MURDER van Hitchcock
k w a m e n hier in een Duitstalige versie uit. Al met al werd er in de bioscoop dus nog meer Duits gesproken dan uit de importcijfers valt af te
leiden. Het voordeel van de Duitse of Duitstalige geluidsfilm verdween evenwel in 1933 weer, zoals nog zal blijken.
' O n z e taal is in gevaar', luidde de dramatische kop boven een artikel van
de toneelschrijver Henri van Wermeskerken in De Telegraaf.'" Deze
alarmkreet geeft kemachtig weer hoe m e n in bepaalde kringen dacht
over de geluidsfilm. D e taal is een heel gevoelig onderwerp en er is
nauwelijks een aanleiding nodig o m een opgewonden discussie hierover te doen ontbranden.''^ Begin jaren dertig was het debat over de
Nederlandse taal als bedreigde 'cultuurschat' weer h o o g opgelaaid. In
193 I zou dit culmineren in de oprichting van een genootschap dat het
tijdschrift Onze Taal ging uitgeven. De komst van de geluidsfilm heeft
daar het hare toe bijgedragen. Van Wermeskerken was een van de
verontruste Nederlanders die in 1930 waarschuwden tegen de invloed
van de buitenlandse geluidsfilm, 'die de taal verengelsen of verduitsen
zal. [...] D e taal is deziel van een volk en de ruggegraat van het nationale
bewustzijn.' De schrijver vreesde bovenal dat de geluidsfilm de d o o d steek voor het toneel zou betekenen, 'de enige gelegenheid waar de
Nederlander n o g zijn eigen Nederlands zuiver kan horen. [...] Welnu,
dat gesproken Nederlandse w o o r d dreigt te verstommen, verdrukt te
w o r d e n door het buitenlandse'.**^
'Maar de schade is n o g groter', aldus een artikel in de NRC van 6 juli
1930. Terwijl het Nederlandse publiek alleen films in het Duits of
Engels te horen krijgt, worden in Belgie uitsluitend Franstalige geluids95

films vertoond, ook als die films uit Amerika, Engeland of Duitsland
komen. 'Welke schade dat voor de Vlaamse (Nederlandse) cultuur
meebrengt, laat zich denken. Aan het jarenlange ingespannen werk van
het Algemeen Nederlands Verbond en andere strijders voor de G r o o t Nederlandse gedachte zal er een gevoelige slag door worden toegebracht', meende de schrijver. 'Als alle Vlaamse schouwburgen en
toneelgezelschappen op zekere dag zouden worden verfranst, zou er
een storm van verontwaardiging in Nederland opgaan; nu alle bioscopen in Belgie zonder enige twijfel hetzelfde lot te wachten staat, moet
er met klem op gewezen worden dat dit precies even gevaarlijk, even
beschamend en even onduldbaar is.' H e t •was daarom volgens de krant
de hoogste tijd dat 'de leiders der Groot-Nederlandse beweging' een
protest lieten horen.**
H e t verlangde protest kwam uiteindelijk in n o v e m b e r 1930. D e
Dietsche Bond, een culturele waakhond die de Nederlanders en h u n
taal van vreemde smetten vrij wilde h o u d e n , zond een adres aan de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. D e Bond wees de
minister op de 'abnormale' toestand dat het Nederlandse volk slechts
geluidsfilms in vreemde talen kreeg voorgeschoteld. ' H e t behoort tot
een gezond volksleven, dat niet slechts in het gezin, maar overal, in kerk
en school, in schouwburg en inrichting van vermaak, de eigen taal
wordt gesproken.''" Volgens de Bond had de geluidsfilm geleid tot een
situatie die 'in hoge mate ongewenst en schadelijk voor de belangen der
Nederlandse beschaving' is. 'Wij denken hierbij aan het gevaar, dat het
zelfbewustzijn van ons volk wordt verslapt, als [...] de eigen taal wordt
uitgesloten; wij denken ook aan het gevaar, dat de zuiverheid onzer taal
bedreigt, als voortdurend Nederlanders [...] deze talen h o r e n spreken.'
De Dietsche Bond vroeg de minister stappen te ondernemen om deze
toestand ten goede te wijzigen. In welke richting zal zo meteen ter
sprake komen.
• • •

Aan welke oplossingen dacht men als er over de taalbarriere werd
gesproken? En zijn die remedies ook in Nederland toegepast? In de
periode van 1929 tot 1933 is in verschillende richtingen tegelijk gezocht
naar een oplossing van het taalprobleem. D e zes voornaamste en meest
kenmerkende alternatieven zuilen hier achtereenvolgens worden b e handeld. Daarnaast zijn er ook wel alternatieven geopperd die eerder
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curieus dan relevant genoemd mogen worden. Z o is in Nederland
voorgesteld om het Esperanto in te voeren als wereldtaal voor de
internationale geluidsfilm, eerst in 1919 (!) en nogmaals in 1930.'*'' De
gedachte hierachter was dat het Esperanto als kunstmatige taal de
integratie in de wereld vermocht te bevorderen en daardoor de distributie van geluidsfilms kon verbeteren. Sindsdien is hierover niets meer
vernomen en de lezer mag raden waarom.
D e eerste methode om het taalprobleem in Nederland en elders op
te lossen bestond erin, geluidsfilms uit te brengen waarin zo weinig
mogelijk werd gesproken. Hollywood was daar een meester in.''' H e t
internationale succes van de Amerikaanse geluidsfilm is tot op zekere
hoogte te danken geweest aan de zang- en dansfilms die in genoemde
periode in grote aantallen werden gemaakt, zoals THE BROADWAY
MELODY, S H O W BOAT, FOX FOLLIES, HEARTS IN DIXIE, HOLLYWOOD

REVUE, BROADWAY, THE LOVE PARADE, MARRIED IN HOLLYWOOD, HALLELUJAH - om slechts enkele produkties uit 1929 te n o e m e n die o o k in
Nederland zijn vertoond. Amerikaanse musicals waren niet of n a u w e lijks afliankelijk van dialogen. Iedereen in de hele wereld kon ervan
genieten zonder o m een vertaling te vragen: de taalkloof werd overbrugd met zang en dans.'** O o k sous LES TOITS DE PARIS (1930) en LE
MILLION (193 i), de eerste geluidsfilms van de Franse regisseur R e n e
Clair, hadden hun buitenlandse succes grotendeels aan dit procede te
danken.
De tweede methode hield in, geluidsfilms uit te brengen waarin wel
werd gesproken, maar niet in het Engels. Deze m e t h o d e is in Nederland
op grote schaal gevolgd, zoals de bespreking van Tabel 4.2 heeft laten
zien. Het Duits begon het Engels uit de bioscoop te verdringen. Dat
wilde niet zeggen dat een Duitse tekst niet meer vertaald hoefde te
worden, maar de taaldrempel leek er minder h o o g door.
De produktie van Nederlandstalige films zou de meest voor dc hand
liggende oplossing zijn geweest. Men heeft dit op drie manieren
geprobeerd: door simultaanversies te maken, door nasynchronisatie en
door in Nederland films te produceren in de eigen taal. Wat het laatste
altematief betreft, het heeft tot 1934 geduurd voordat de eerste lange
Nederlandse speelfilms met geluid in de bioscoop zouden verschijnen.
De vierde methode, simultaanproduktie, kon hetzelfde doel langs
een andere weg bereiken. Bij simultaanproduktie wordt een film in
verschillende talen tegelijk opgenomen. Het principe is eenvoudig.
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DE SENSATIE VAN DE TOEKOMST, ccn Ncdcrlandsc vcrsic van de
Franse film MAGIE MODERNE (1931). Rechts naast Dolly
Bouwmeester staat Roland Varno.

ATLANTIC (1929) van A.E. D u p o n t is de eerste film geweest die in
drie verschillende talen werd opgenomen.
Foto: Nederlands Filmmuseum
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Iedere scene wordt diverse malen achter elkaar gefilmd in hetzelfde
decor en m e t dezelfde camera, maar steeds met andere acteurs die steeds
een andere taal moeten spreken. O p die manier ontstaan films die qua
decor, handeling, dialogen en camerawerk identiek zijn, terwijl de
personages steeds door andere acteurs worden vertolkt en de dialogen
telkens in een andere taal worden uitgesproken.'*''
Simultaanproduktie werd tussen 1929 en 1932 algemeen gezien als de
belangrijkste oplossing van het taalprobleem. ATLANTIC (1929) is de
eerste simultaanproduktie geweest. De film werd te Londen zowel in
het Engels als in het Duits opgenomen door E. A. Dupont; enkele maanden later volgde n o g een Franse versie. O o k de Amerikanen hebben
intensief gebruik gemaakt van dit procede. Producenten als MGM en Fox
haalden Europese spelers en regisseurs naar Amerika o m daar meertalige
filmversies op te nemen. Paramount daarentegen liet in Joinville in
Frankrijk zes nieuwe geluidsstudio's bouwen en begon daar vanaf maart
1930 in h o o g tempo meertalige films voor de Europese markt te
produceren, soms in vijf of zes talen tegelijk.'" Hieronder bevonden zich
ook veel Duitstalige produkties en die hebben gemakkelijk h u n w e g
naar de Nederlandse bioscopen weten te vinden.
Er zijn in de genoemde periode ook enkele Nederlandstalige films tot
stand g e k o m e n d o o r simultaanproduktie. HALLO HIER HILVERSUM H O L -

LAND (1930) is de Nederlandse versie van een in Engeland opgenomen
revuefilm, ELSTREE CALLING, waaraan zelfs Alfred Hitchcock n o g heeft
meegewerkt. D e film toont een aaneenschakeling van artiesten uit
verschillende landen die optreden in een radioshow. H u n optreden
wordt - in de Nederlandse versie — telkens aangekondigd door een
Nederlandse 'omroeper', de conferencier H e r m a n Tholen. O o k andere
buitenlandse filmmaatschappij en hebben geprobeerd het Nederlandse
publiek voor h u n sprekende films te winnen door scenes in de landstaal
in te lassen en autochtone sterren te laten optreden. PARAMOUNT OP
PARADE (1930) volgde het Engelse voorbeeld. D e film werd in JoinviUe
gemaakt als een variant op PARAMOUNT ON PARADE. Een keur van
buitenlandse zangers en dansers trad erin op, telkens ingeleid door het
Nederlandse d u o T h e o Frenkel jr. en Mien Duymaer van Twist. Louis
Davids is een van de artiesten die een lied ten gehore brachten.
Bijzondere vermelding verdient dat de film gedeeltelijk in T e c h n i c o lor-kleuren werd opgenomen. T e n slotte verscheen DE SENSATIE DER
TOEKOMST (193 I ) , een van de vele versies die Paramount injoinville van
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een Franse film, MAGIE MODERNE, liet maken. D e televisie, toen nog in
een experimenteel stadium, bood gelegenheid o m weer een showprogramma (eveneens in Technicolor) te presenteren, maar nu ingepast in
een verhaaltje waarin enkele Nederlandse acteurs, onder wie Roland
Varno en Dolly Bouwmeester, de hoofdrol speelden.
De vijfde methode voor de oplossing van het taalprobleem is dubbing
of nasynchronisatie. Dubbing gebeurt pas als de film klaar is. Het gesproken w o o r d wordt dan opnieuw opgenomen, maar in een andere
taal. Een acteur moet daarbij de woorden synchroon met de lipbewegingen van de persoon in beeld uitspreken. Z o worden alle stemmen in
de ene taal vervangen door die in de andere taal. Vervolgens worden de
geregistreerde stemmen weer samengevoegd met de overige filmgeluiden. Het heeft lange tijd geduurd voordat m e n deze techniek onder de
knie had en ook het belang ervan inzag. D e Amerikanen stapten pas in
1932 definitief over van simultaanproduktie naar nasynchronisatie.
Sinds 1933 is dubbing een van de meest gebruikte methoden om de
taaldrempels in de wereld te slechten. T o c h zijn maar weinig geluidsfilms volgens dit procede in de Nederlandse taal bewerkt. Loet Barnstijn
heeft in 1932 geprobeerd om dubbing in te voeren, maar zonder veel
succes. Hij liet enkele Duitse films in zijn eigen studio nasynchroniseren, waaronder DER GEHEIMAGENT (uitgebracht als 'De O n b e k e n d e
Passagier') en FUNF VON DER JAZZBAND ('Vijfvandejazzband').'' Daarna
is in Nederland slechts sporadisch gebruik gemaakt van dubbing. Een
uitzondering vormen de buitenlandse filmjournaals en sommige kinderfilms. Die werden al spoedig voorzien van een Nederlandse stem en
dat is sindsdien zo gebleven.
De zesde en laatste methode, ondertiteling, heeft in dit land uiteindelijk het meeste succes gehad. Bij ondertiteling wordt de vertaling van
de gesproken tekst in geschreven vorm op het beeld geprojecteerd.
Deze methode komt al in September 1929 voor in Nederland.'^ Er is
sindsdien geexperimenteerd met uiteenlopende technieken. De geschiedenis hiervan is bekend en kan kort worden samengevat." Aanvankelijk brachten filmlaboratoria als Haghe Film en Polygoon ondertitels
op de film aan door middel van een optische kopieertechniek. Daarbij
moeten alle ondertitels eerst worden opgenomen op een aparte film.
Vervolgens wordt het negatief van deze film samen met het (speciaal
hiervoor aangemaakte) beeldnegatief afgedrukt op een positieffilm. Het
resultaat hiervan is zelden bevredigend: de letters blijven in de lichte
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partijen van het beeld vaak onleesbaar. Bovendien gaat de kwaliteit van
het geluid achteruit doordat het optische geluidspoor te lijden heeft van
het dupliceren. 'Dupe-titels' zijn niettemin tot eind 1932 in gebruik
gebleven.'* T o e n kreeg Haghe Film de beschikking over een nieuwe
techniek, een uitvinding van de N o o r Leif Eriksen, die het optisch
kopieren overbodig maakte. Van alle titels w o r d e n eerst kleine cliches
gemaakt die vervolgens in de emulsielaag van de film worden geperst.
De letters drukken de vooraf weekgemaakte emulsie opzij en zo ontstaat
een heldere, leesbare tekst." Haghe Film begon in 1933 met vier van
deze machines; aan het eind van het jaar stonden er al acht. De techniek
van Eriksen werd spoedig weer verbeterd door die van Hruska. Deze
Hongaar liet de filmemulsie niet langs mechanische weg opzij persen,
maar met chemische stoffen wegetsen. H e t procede van Hruska is in
Nederland in 1937 in gebruik genomen.''* Zestig jaar later werden
geluidsfilms n o g steeds op deze manier ondertiteld.
• * •

Ondertiteling is de voornaamste methode voor filmvertaling in N e d e r land geworden. Achteraf valt dit feit eenvoudig te constateren, maar
toen de geluidsfilm zijn intrede deed, lag deze keuze allerminst voor de
hand. De voorkeur ging namelijk uit naar procedes voor het maken van
Nederlandstalige films. In feite was er niemand die ondertiteling als een
goede oplossing aanbeval." Dit roept de vraag op waarom men uiteindelijk toch voor het minst gewenste altematief heeft gekozen.
Terwijl de protesten tegen de vreemde talen in de bioscoop toenamen, werd de roep om geluidsfilms in het Nederlands steeds luider. In
1930 is er een publieke discussie ontstaan over de vraag hoe men dit p r o bleem kon oplossen.'* In de NRC verschenen enkele artikelen waarin
werd gepleit voor de produktie van Nederlandse simultaanversies. ' Z o lang we geen eigen filmkunst hebben die zich naast die van het buitenland mag laten zien, moeten we de eis blijven steUen, dat er in onze
bioscopen tenminste Nederlandse edities van buitenlandse spreekfilms
worden vertoond', aldus de krant. ' W e kunnen eisen dat de buitenlandse filmma.itschappijen hun geluidsfilms ook in onze taal produceren,
zoals ze ook edities in elf andere Europese talen vervaardigen.'"
O p het buitenland hoefde men hier echter niet te rekenen: 'Geen
buitenlandse filmproducent zal rekening houden met de taal gesproken
lOI

Boven: Louis Davids (met hoed) staat klaar
in de Franse Paramount-studio te Joinville,
ON PARADE bevat een optreden van Mien
T h e o Frenkel jr., gefilmd injoinville,
102

voor een geluidsopname
1930. Onder: PARAMOUNT
Duymaer van Twist en
1930. Foto: Film ID

tussen Dollart en Schelde. Holland zal moeten zorgen voor zijn eigen
films of zal geen HoUands-spre kende film hebben."'" Deze ijzeren wet
had De Bioscoopcourant al tien jaar eerder, in 1919, geformuleerd en ze
was nog steeds van kracht.*" Er is in deze periode slechts een handvol
simultaanversies in het Nederlands gemaakt.
D e Haagse filmcriticus Luc WiUink stelde dat er maar een echte remedie
was: de produktie van geluidsfilms in eigen land stimuleren. Volgens
h e m maakten buitenlandse films in Nederland uitgebreid propaganda
voor de cultuur van h u n land, terwijl de Nederlanders daar niets tegenover zetten, noch in de eigen bioscopen noch in de buitenlandse. 'Wij
zijn eenvoudig overgeleverd', schreef WiUink. 'Heeft Nederland dan
niets te zeggen aan de wereld? Is er niet iets in onze cultuur, dat kan
worden uitgedragen aan de natien [...j?'"*^
Het was deze bezorgdheid voor taal en cultuur die de Dietsche Bond
ertoe bracht o m de pleidooien voor Nederlandstalige films te ondersteunen en de reeds geciteerde brief aan de minister van Onderwijs,
Kunsten e n Wetenschappen te sturen. D e Dietsche Bond vond dat de
overheid subsidies moest geven voor de produktie van Nederlandse
geluidsfilms. H e t geld hiervoor kon de minister verkrijgen door 'ene
bijzondere heffing ten laste van de voorstellingen van geluidfilms in
vreemde talen.''"' Dit idee verdween, met de brief van de Bond, in een
diepe la van h e t ministerie o m er nooit meer uit te komen.^'''
Toch zijn de Nederlandse speelfilms met geluid er in 1934 gekomen.
De daarna ingetreden bloei van de Nederlandse filmproduktie is voornamelijk het werk geweest van immigranten en vluchtelingen die - o
ironie - geen w o o r d Nederlands spraken, maar des te beter de taal van
de film beheersten. O n d e r deze produkties bevinden zich verscheidene
simultaanversies. Enkele voorbeelden kunnen volstaan. DE JANTJES
(1934) werd tegelijkertijd in het Nederlands en in het Duits o p g e n o men, maar de laatste versie is nooit uitgebracht. Van DE MAN ZONDER
HART (1937) bestaat een Franse versie, L'HOMME SANS CCEUR, en van DRIE

WENSCHEN (1937) een Italiaanse, i TRE DESIDERI.

Waarom is nasynchronisatie geen levensvatbaar altematief gebleken
voor ondertiteling? Dat dubbing te duur zou zijn geweest voor een klein
taalgebied als Nederland, lijkt een plausibele verklaring. De extra kosten
van het nasynchroniseren kunnen in dit kleine land moeilijk worden
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terugverdiend, afgezien van kassuccessen. T o c h overtuigt dit economische argument niet helemaal. De Tsjechen, Hongaren en R o e m e n e n
zijn niet groter in aantal en bovendien minder welvarend, maar toch is
dubbing in hun land ingevoerd. Doorslaggevend is waarschijnlijk
geweest dat deze landen al in 1929 en 1930 de vertoning van geluidsfilms
in vreemde talen hebben tegengewerkt of verboden. Dit heeft ertoe
geleid dat de filmindustrie zich daar grotere inspanningen heeft moeten
getroosten o m de films in de landstaal aan te bieden. De regeringen van
Tsjechoslowakije en Hongarije beschermden en subsidieerden de nationale filmindustrie. Dit leidde niet alleen tot een fikse uitbreiding van
de filmproduktie, maar ook tot een opmerkelijke stijging van het bioscoopbezoek in beide landen.*' T o e n deze traditie zich eenmaal had
gevestigd, was hierin moeilijk verandering te brengen. De Nederlandse
regering heeft echter nooit de grenzen willen sluiten voor films in een
andere taal; daar had ook niemand o m gevraagd.'*''
Voor een sluitende verklaring is het nuttig o o k in een andere richting
te zoeken. Met nasynchronisatie zijn in 1932 in Nederland enkele proeven genomen. Deze methode werd door het publiek met achterdocht
tegemoet getreden. Nederlandse toeschouwers moeten verbaasd hebben gereageerd toen zij buitenlandse filmacteurs Nederlands hoorden
spreken. Zij waren in de afgelopen drie jaren gewend geraakt aan de
klank van vreemde talen in de bioscoop. Nagesynchroniseerde stemm e n klonken in hun oren nauwelijks meer geloofwaardig: er klopte iets
niet tussen wat zij hoorden en wat zij zagen, en dat deed afbreuk aan de
schijn van waarheid die een film gewoonlijk uitstraalde.'*' D e c o m m e n taren op de eerste, in het Nederlands nagesynchroniseerde films waren
navenant:
_
'Onze artiesten die voor de film spreken moeten nog een en ander leren, namelijk zich inleven in de roUen waarvoor zij moeten spreken.
Er werd b.v. hier in sommige gevaUen veel te deftig, te toneelmatig
gesproken waardoor aan de spirit van de film wel iets verloren ging.'
Deze mening verkondigde het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie op
12 augustus 1932 naar aanleiding van FiJNF VON DER JAZZBAND, de tweede door Loet Barnstijn nagesynchroniseerde film. Barnstijn hield er
meteen mee op. N i e u w e pogingen in 1936 w e r d e n weer met gekreun
ontvangen.'*" In andere landen zijn dergelijke negatieve reacties even104

eens waargenomen aan het begin van de jaren dertig, toen dubbing nog
iets nieuws en merkwaardigs was.'*' De weerstand verdween in die
landen echter geleidelijk naarmate het publiek er meer aan gewend
raakte. In Nederland is die primaire verbazing altijd blijven bestaan.
W a t is er gebeurd met de voorkeur voor Duitstalige films, waarover aan
het begin is gesproken? Het zou in de lijn der verwachting hebben
gelegen als ook na 1932 een groot aantal in het Duits nagesynchroniseerde versies in Nederland zou zijn uitgebracht, voorzien van ondertitels.
Dat was echter niet het geval. De Duitstalige films zijn grotendeels
verdrongen door Engelstalige, meestal Amerikaanse films. Daarvoor
zijn verschillende oorzaken aan te wijzen.
In de eerste plaats is Hollywood in 1932 gestopt met de produktie van
simultaanversies, het kostbare altematief voor dubbing. Het vertalen
werd voortaan overgelaten aan de distributeurs ter plaatse, die de keuze
hadden uit nasynchroniseren of ondertitelen. Dat brengt ons bij de
tweede oorzaak, de afkeer van dubbing: het Nederlandse publiek was
inmiddels gewend geraakt aan de klank van vreemde talen, of dit nu
Engels of Duits was. In de derde plaats heeft de overheid de vreemde
talen in de bioscoop niet o m cultuurpolitieke redenen tegengewerkt.
Wie per se de Nederlandse taal wilde horen, kon thuis de radio aanzetten. In de vierde plaats kwam Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht.
De Duitse filmproduktie raakte in het slop en de Duitse filmexport
kreeg daarenboven te kampen met buitenlands verzet tegen de import
van nazifilms. Hollywood moet hebben begrepen dat het onder deze
omstandigheden beter was zich in Nederland niet te veel met het Duitse
taalgebied te identificeren. H e t een en ander heeft ertoe geleid dat vanaf
1933 het aandeel van de Duitstalige film in Nederland snel terugliep tot
een niveau dat al voor de komst van de geluidsfilm was bereikt, zoals
Tabel 4.2 laat zien. Tegelijkertijd herkreeg de Amerikaanse film het
aandeel dat deze al in de periode van de zwijgende film had. Daarmee
waren de oude verhoudingen in het filmbestel weer hersteld. De
oplossing van het taalprobleem heeft hiertoe de weg vrijgeniaakt.
Ondertiteling is in Nederland per slot van rekening het voornaamste
middel geworden om de taalmuur te slechten. Niemand zag ondertiteling als een ideale methode, eerder als een 'noodzakelijk kwaad'.'°
Voordat deze oplossing definitief kon worden geselecteerd, zijn ver105

schillende alternatieven uitgeprobeerd. Dit is gebeurd in een zoekproces van trial and error dat vier jaar heeft geduurd, van 1929 tot 1932. Die
jaren vormen een onzekere periode in de geschiedenis van de film, niet
alleen in Nederland, maar intemationaal. Desintegratie van de filmmarkt dreigde indien de taalgrenzen onoverkomelijk zouden blijken te
zijn. In Nederland is ten slotte voor ondertitelen gekozen, andere
landen kozen voor nasynchronisatie. Het Nederlandse filmpubliek
heeft zich aangepast aan de eisen die het ondertitelen aan de kijker stelt,
en sindsdien is deze manier van filmkijken verankerd in de nationale
filmcultuur. De televisie heeft deze traditie voortgezet. Kinderen die
nog niet hebben leren lezen, zijn hiervan de dupe geworden."

3 DE ONDERGANG VAN HET BIOSCOOPORKEST
Het succes van de geluidsfilm vormde een regelrechte bedreiging voor
de honderden musici die de zwijgende film in de bioscoop dagelijks van
muziek hadden voorzien. Muziek was altijd een integraal onderdeel van
de filmvoorstelling geweest. Iedere bioscoop had wel een paar mensen
in dienst om het programma muzikaal op te luisteren. De begeleiding
kon uiteenlopen van een enkele pianist, een duo of trio tot een heel
orkest van twintig leden. Het Nederlandse bioscoopbedrijf bood in
1928 werk aan ongeveer negenhonderd musici.'^ D e bedrijfstak was uitgegroeid tot de belangrijkste werkgever voor musici. De geluidsfilm
zette deze werkgelegenheid op het spel doordat de nieuwe techniek een
heel orkest kon vervangen.
D o o r de innovatie daalden de variabele kosten van de bioscoop terwijl de vaste kosten stegen." Iedere exploitant kon de voordelen hiervan op zijn vingers narekenen. De salariskosten van een strijkje waren
per voorstelling veel hoger dan de investeringen in nieuwe apparatuur.
Met dezelfde geluidsfilm kon j e nog lonende voorstellingen geven
wanneer het bezoek al een heel stuk was gedaald. Een stomme film met
musici vereiste daarentegen een veel beter gevulde zaal o m geen verlies
te hoeven lijden. Daar kwam nog bij dat de prestaties van veel bioscooporkesten te wensen overlieten en gemakkelijk overtroffen konden
worden door die van de geluidsfilm. O n d e r zulke omstandigheden
konden de musici de concurrentie met de geluidsfilm niet lang volhouden. 'Mechanisatie' zou de meesten van hen overbodig maken.
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De catastrofe voltrok zich in zeer korte tijd. Begin 1929 leek de
geluidsfilm nog ver weg en geen der musici kon of wilde de consequenties ervan onder ogen zien. Zij hoopten dat de geluidsfilm wel weer zou
verdwijnen zodra het nieuwtje eraf was. T o e n op 15 maart 1929 TWO
LOVERS in Den Haag in premiere ging, zag Luc WiUink het orkest van
het Apollo Theater vertrekken: 'Tony Haartman en zijn volgelingen
illustreerden nog het voorprogramma. Klonk er w e e m o e d in hun
muziek? In elk geval gingen ze met de pauze weg uit hun loopgraaf en
de muziek-film [...] nam een aanvang.'^''Twee maanden later, op 10 mei
1929, moet tot iedereen zijn doorgedrongen dat er acuut onheil dreigde.
O p die dag ging THE BROADWAY MELODY in premiere, de eerste 'aU
talking, all singing, all dancing' film in dit land. Bij de premiere richtte
directeur Abraham Tuschinski zich speciaal tot Max T a k en diens orkest
die naar het scheen op hun eigen begrafcnis waren komen spelen. Hij
probeerde hen gerust te stellen met de plechtige verzekering: 'Bij mij
gaat geen enkele musicus w e g . ' " Die belofte voorspelde weinig goeds.
Binnen zes maanden waren de gevolgen voor iedereen zichtbaar. In
de pers verschenen alarmerende artikelen over de nijpende toestand van
de musici en over de golf van ontslagen in het bioscoopbedrijf. Begin
1930 zouden er al zeventig bioscoopmusici hun baan hebben verloren.
Anderen was ontslag aangezegd, contracten werden niet meer verlengd
en vacatures niet meer vervuld.'** Eind 1930 waren e r v a n d e n e g e n h o n derd musici die in 1928 werk hadden gehad, n o g maar 599 in dienst; hun
aantal was met een derde verminderd.'' In de bioscopen die geluidsfilms
konden vertonen, bestond alleen nog behoefte aan muziek bij het voorprogramma en tijdens de pauze, als er tenminste geen grammofoonplaten werden gedraaid. Typerend voor de houding van de bioscoopexploitanten in deze tijd is het standpunt van Jacques Veerman, directeur
van dric grote bioscopen in Amsterdam:
'In mei [1930] lopen de contracten met de musici af. Ik blijf twaalf
van hen in mijn dienst houden; zes moet ik tot mijn grote spijt
ontslaan. Natuurlijk heb ik een strenge selectie toegepast. Z o
blijven hoofdzakelijk musici die meer dan een instrument kunnen
bespelen, in onze dienst. |...] D e leerlingen worden ook ontslagen.
Er zijn waarlijk al genoeg muzikanten!''*
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D e tragedie werd nog groter door de invoering van het 'Rustdagbesluit'
op I januari 1930. Het Rustdagbesluit was een wettelijke regeling ' m e t
betrekking tot arbeid van toonkunstenaars in bioscopen op zondag'.
Volgens de Arbeidswet van 1919 had het personeel van fabrieken,
kantoren en winkels recht op een vrije zondag. Bioscoopmusici, die
vaak op zondag moesten werken, vielen echter buiten dit voorschrift.
In de jaren twintig zagen zij zich daarom genoodzaakt steeds opnieuw
met hun directies te onderhandelen over een vervangende rustdag.
Hierover waren herhaaldelijk conflicten gerezen. Ten slotte kwam in
1929 het 'Rustdagbesluit voor toonkunstenaars in bioscopen' tot
stand.'** D e bioscoopmusicus mocht voortaan alleen op zondag werken
als hij in de week daarna een vrije dag kon krijgen.
De invoering van het Rustdagbesluit had niet op een ongelukkiger
m o m e n t kunnen komen: zij viel samen met de introductie van de
geluidsfilm. De bioscoopexploitanten zagen de regeling als een extra
kostenpost en grepen de invoering ervan aan om hun musici nog eerder
te ontslaan. D e musici, die o p een verbetering van h u n positie hadden
gehoopt, raakten nu van de regen in de drup. Abraham Tuschinski
gebruikte het Rustdagbesluit als alibi o m zijn eerder gedane belofte te
breken en een aantal musici alsnog hun ontslag aan te zeggen.*" H e t
orkest van Max Tak bleef in afgeslankte vorm voortbestaan. O o k in
andere steden lieten de bioscoophouders er geen gras over groeien, zoals
het volgende voorbeeld laat zien.
In Groningen stonden vier bioscopen, waar iedere avond een strijkje
van vier man speelde. Vanwege het Rustdagbesluit zouden deze kwartetten vier avonden per week als trio moeten gaan optreden, tenzij m e n
bereid was steeds een invaller te huren. De directies kozen in gezamenlijk overleg echter voor een andere oplossing. Zij schaften een g r a m m o foon aan die tussen de vier theaters ging rouleren. Z o konden zij o m
beurten het hele orkest een dag vrijaf geven. Volgens het Algemeen
Handelsblad van 14 februari 1930 bleek deze vervanging zo goed te
voldoen, dat de directies besloten de vier bioscooporkesten in Groningen op te heffen: ' D e totale overbodigheid van de levende muzikanten
was aangetoond.' Dit ontslag kon door tussenkomst van de Nederlandsche Toonkunstenaarsbond (NTB) nog ongedaan worden gemaakt. Een
half jaar later schakelden de Groningse bioscopen evenwel over op de
vertoning van geluidsfilms, zodat een aantal musici alsnog werkloos
werd. Voor hen was dit het tweede ontslag binnen een jaar.*'
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T o c h zijn niet alle bioscooporkesten plotseling geheel verdwenen door
de invoering van de geluidsfilm. H u n aantal slonk, hun omvang nam af
en hun functie veranderde. In de kleinere bioscopen verloren de m u z i kanten al snel h u n baan, maar in de grote bioscopen bleven ze nog geruim e tijd actief. ' D e grote theaters moeten toch iets doen om een streepje
voor te blijven bij de kleinere zaken?', zo stelde Jacques Veerman, de
al eerder geciteerde bioscoopexploitant.'^ D o o r de geluidsfilm dreigde
immers het onderscheid tussen de verschillende bioscopen vveg te
vallen; overal kon je nu dezelfde hoofdfilm zien met dezelfde muziek
en met dezelfde amusementswaarde. Alleen voor de pauze bestond n o g
gelegenheid o m bijzondere attracties aan te bieden. Hier kon het
bioscooporkest een eigen bijdrage leveren. Het muzikale accent verschoof daarom naar het voorprogramma. De rol van het bioscooporkest
werd teruggedrongen tot de muzikale proloog, de begeleiding van
varietenummers, reclameplaatjes of een zwijgende voorfilm. Tegelijkertijd werd de omvang van de orkesten ingekrompen. Alleen de meest
luxe theaters konden het zich veroorloven om een ensemble te handhaven. Veel bioscopen hielden alleen nog een elektrisch orgel over o m
het publiek te amuseren.*'
Hoeveel bioscoopmusici er na afloop van het omschakelingsproces
nog in dienst waren, is niet precies bekend. Er is slechts een bron en die
noemt een aantal van driehonderd musici in december 1933."'' Dit cijfcr
lijkt aan de hoge kant. Het kan zijn dat schnabbelaars, die op onregelmatige tijden en op verschillende plaatsen speelden, dubbcl zijn m c c geteld. Maar o o k als dit niet zo is, moet m e n zich reaUseren dat deze
musici in 1933 veel minder uren werk hadden dan in 1929, aangezien
ze in 1933 alleen nog in het voorprogramma hoefden op te treden. Met
dit voorbehoud in gedachten, kan worden gesteld dat het aantal musici
tussen 1928 cn 1933 is gedaald van 900 naar 300. Deze daling heeft zich
daarna versneld voortgezet. In 1937 bestonden er volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek nog maar tien bioscopen met een eigen orkest;
hier werkten in totaal 54 musici, aUeen mannen.*' Daarnaast hadden vier
theaters ieder een muzikant in dienst. Deze groep van 58 beroepsmusici
was alles wat restte van het eens zo omvangrijke leger 'toonkunstenaars
in bioscopen'.
'In de zg. loopgraven van een aantal bioscooptheaters, waar vroeger
dc orkesten huisden, heerst duisternis. D e lampen waarbij de
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muzikanten arbeidden, branden niet meer. D e loopgraaf is toegedekt, de klankfilm heeft de musici verjaagd! Planken liggen er over
de ruimte, waarbinnen eertijds velen een goed stuk brood verdienden. Ons graf zeide ons een werkloos violist. In verscheidene
theaters is het, als gebruikelijk, met bloemen bestrooid...'*'*
Een vermoeden van wat hen te wachten stond, moeten de musici al
vroeg hebben gehad. Al vanaf 1926 deden er allerlei geruchten de ronde.
Muzikanten, werkzaam op schepen van de Holland-Amerika Lijn,
vertelden hun coUega's in Nederland wat zij hadden gezien in de bioscopen van N e w York en welke gevolgen dat zou hebben v o o r de toekomst. In de pers verschenen soortgelijke b e r i c h t e n . " In eerste instantie
dachten de musici het verontrustende nieuws over de geluidsfilm te
kunnen negeren. 'Zo werden de schaduwen die de grootste o m w e n t e ling in het amusement voorafgingen, met de luchthartigheid inherent
aan het vak, door de muzikanten weggewuifd', zou een van hen,
Alexander Coret, later schrijven.'* Na de premiere van THE BROADWAY
MELODY in mei 1929 greep de ongerustheid echter snel om zich been.
Volgens een musicus heerste er 'onrust, zorg en een onbehagelijke
stemming in de theaterorkesten'.'' Max Tak, de vermaarde orkestleider
van het Tuschinski Theater, heeft deze periode van wanhoop en martelende onzekerheid verwoord in een korte dialoog waarin een oude
bekende bij hem informeert naar zijn toekomstperspectieven:
'Wat denkt u ervan?'
'Ik weet het niet, meneer.'
' Z o u d e n aUe muzikanten uit de bioscopen verdwijnen?'
'Ik weet het niet, meneer.'
'En hebben die mensen nou al iets anders?'
'Ik weet het niet, meneer.'
' Z o u d t u mij ook kunnen zeggen over hoeveel weken de laatste
zwijgende film in Holland vertoond zal w o r d e n ? '
'Ik weet het niet, meneer.'
'Weet u ook, of deze gebeurtenis met enkele plechtigheden gepaard
zal gaan?'
'Ik weet het niet, meneer.' [...]
' Z o u er dan niemand zijn, die iets positiefs w e e t omtrent de toekomst van de film?'
'/fe weet het niet, meneer.'^"
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Hebben de bioscoopmusici dan helemaal niets gedaan o m zich te
verweren tegen de snel stijgende werkloosheid? H u n vakorganisatie, de
Nederlandsche Toonkunstenaarsbond (NTB), kwam pas in de loop van
1930 in actie. Omdat de NTB jarenlang had gestreden voor een rustdag
voor musici, verkeerde hij in een lastig parket. De bond moest nu
uitleggen dat de ontslagen niet het gevolg waren van het Rustdagbesluit, maar van de geluidsfilm en de vooruitgang der techniek. 'Daartegen de strijd aan te binden, zoals hier en daar wel beproefd is, is
belachelijk en onmogelijk.''^' D e stemming was defaitistisch en somber.
O n d e r deze omstandigheden kon de NTB slechts proberen te redden wat
hij redden kon. Hij begon scherp te ageren tegen de aanwezigheid van
buitenlandse muzikanten die hun Nederlandse coUega's brodeloos
zouden maken.''^ Hij stelde o o k de beunhazen aan de kaak die in hun
vrije tijd optraden als concurrent van beroepsmusici. En de b o n d
waarschuwde ouders om hun kind in geen geval musicus te laten
worden: 'Waar moeten al die jonge mensen heen? Vooral nu een groot
deel van het terrein als verloren te beschouwen i s . ' " O p 6 mei 1930, een
jaar na THE BROADWAY MELODY, hielden de musici van de bond nog een
demonstratie, maar toen was het al te laat.''* Machteloos moest de NTB
toezien hoe een beroepsgroep te gronde ging.
Er was een terrein waar musici nieuw werk konden vinden: de radio.
De vooruitgang der techniek vernietigde niet alleen banen, maar
creeerde ook nieuwe. De radio was nog maar net in opkomst en de
omroepen zaten te springen o m muzikale talenten. De beste bioscoopmusici zijn omstreeks 1930 overgestapt naar het nieuwe geluidsmedium. Begaafde kapelmeesters namen vaak hun meest virtuoze spelers
mee. Een aantal van hen genoot al spoedig nationale bekendheid.
Daartoe bchoorden Hugo de Groot, Pierre Palla, Johan Jong, C o r
Steyn, Boris Lensky, Benedict Silbermann, Bernard Drukker - o m
slechts enkele namen te n o e m e n . De laatste schreef over deze periode:
' D e komst van de radio was voor vele theatermusici en ook voor
vele ambulante muzikanten een zegen. Een volkomen nieuw
arbeidsterrein lag voor hen open. [...] De radio, met al zijn
verschillende richtingen, overtuigingen, verslond alles wat aan
musici te krijgen was. De ether werd de grote slokop. Werkloosheid
onder goede musici bestond niet m e e r . ' "
Ill

Alleen de allerbesten hebben zich kunnen handhaven na dc teloorgang
van het bioscooporkest. De muzikanten van de tweede garnituur — de
meerderheid — kwamen echter niet meer aan de slag.
H o e is door andere tijdgenoten gereageerd op de ondergang van de
bioscoopmusici? D e reacties van pers, filmkritiek en coUega-musici zijn
eenvoudiger te achterhalen dan die van het publiek. H e t publiek m o e t
over het algemeen veel waardering hebben gehad voor het goede bioscooporkest, maar deze populariteit heeft het drama van de musici niet
kunnen voorkomen. In geen geval is het publiek massaal weggebleven
toen de orkesten begonnen te verdwijnen. Wel hebben de grote, luxe
bioscopen het orkest nog lange tijd in het voorprogramma gehandhaafd. Dat zegt iets over de belangstelling voor deze orkesten. Ze v o r m den een attractie die door de geluidsfilm niet helemaal kon w o r d e n
vervangen.
De landelijke pers heeft vrij veel aandacht geschonken aan het lot van
de musici, vooral in 1930. De kranten lieten de verschillende partijen
aan het woord, zonder evenwel uitgesproken eigen meningen te
ventileren. Er heerste in de pers al vroeg een zekere consensus over de
aard van de situatie (hopeloos), de oorzaak (de geluidsfilm), de te v e r wachten ontwikkelingen (onvermijdelijk) en de mogeUjke oplossingen
(geen).
In tegenstelling tot de gewone verslaggeving heeft de filmkritiek zich
heel weinig aangetrokken van de musici. Dit hangt samen met de
geringe waardering die filmcritici hadden voor de prestaties van de
meeste muzikanten. De bioscoopmusicus werd door niemand gezien als
een kunstenaar, hooguit als een vakman die soms goed en vaker slecht
zijn werk deed. Vooral de adepten van de Filmliga moesten niets van d e
muzikale begeleiding hebben. Zij hebben de bioscooporkesten m i s schien wel meer gehaat dan de geluidsfilm, waar ze 66k tegen waren.
Zij wensten de filmkunst te verlossen van haar pijnlijke vcrbintenis met
het amusementsleven, en het bioscooporkest hoorde daar onmiskenbaar bij.'''* Als het orkest in h u n ogen een artistieke functie had gehad bij
de filmbegeleiding, zou de houding van de filmcritici waarschijnlijk wel
anders zijn geweest. Nu zagen zij het lot van de bioscoopmusicus alleen
maar als een sociaal probleem, niet als een artistiek probleem. D e
filmrecensent van De Tijd en De Nieuwe Eeuw, Janus van D o m b u r g ,
bestond het o m in 1932 nog een scheldkanonnade af te steken tegen
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M a x Tak, wiens orkest toch in brede kring waardering genoot.^' Piet
Kloppers van het Algemeen Handelsblad — geen belijdend lid van de
Filmliga — is een van de zeer weinige filmjournalisten geweest die met
enig mededogen de tragedie van de musici hebben beschreven en die
het afscheid van het bioscooporkest hebben ervaren als het einde van
een tijdperk.''*
D e hardste kritiek kwam echter van coUega-musici die de ernstige
muziek beoefenden. Zij keken met verachting neer op de amusementsorkesten en v o n d e n het verdwijnen van het bioscooporkest beslist geen
verlies, eerder een opruiming. 'Nergens wordt slechter gcmusiceerd
dan in de bioscoop', schreef het vakblad De Muziekbode.'''' Niet alleen
gooien de meeste muzikanten er met de pet naar, ze spelen teveel p o t pourri's en ook deugcn de bijgeleverde partituren niet:
'Vele mechanische muziek is ver te verkiezen boven de slechte
muziek die derderangs musici in de bioscoop durfden te maken en
m e n kan alleen vaststellen, dat er te veel slechte muzikanten zijn, die
beter hadden gedaan goede kleermakers, bakkers en slagers te
worden.''""
D e catastrofe van het bioscooporkest kan kort worden samengevat.
D o o r de komst van de geluidsfilm waren de meeste bioscooporkesten
gedoemd te verdwijnen. Dit proces werd versneld door de invoering
van het Rustdagbesluit, dat oorspronkelijk was bedoeld om de sociale
positie van de musici te verbeteren. Honderden beroepsmuzikanten
verloren hun baan en hun inkomsten. Zij werden niet alleen het slachtoffer van de techniek, maar ook van de economische depressie die in de
j a r e n dertig tot massale werkloosheid heeft geleid. Een klein aantal van
h e n kon werk vinden bij de radio. De meesten kwamen echter niet meer
aan de slag.
Bij deze conclusies dienen twee kanttekeningen te worden geplaatst.
T e n eerste zijn de muzikanten niet uitsluitend het slachtoffer geworden
van een onvermijdelijke, technologische ontwikkeling waartegen ieder
verweer zinloos zou zijn geweest. De tragiek van de bioscoopmusici is
meervoudig. H e t bioscooporkest had nog geen enkel artistiek bcstaansrecht verworven. De film streed om erkenning als een kunstvorm, maar
de muzikale iUustratie speelde daarbij nauwelijks een rol, ook al zijn er
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begaafde componisten geweest die muziek voor zwijgende films h e b ben geschreven. De musici konden zich o o k niet beroepen op de
kwaliteit van hun muzikale prestaties; integendeel, met de 'mechanische' muziek op film en plaat konden de meeste orkestjes niet concurreren. H e t komt crop neer dat uiteindelijk niemand - n o c h het publiek
noch de 'kenners' noch de bioscoopexploitanten - de bedreigde musici
een helpende hand heeft willen toesteken en dat iedereen het bioscooporkest heeft laten vallen zodra de geluidsfilm zich aandiende.
T e midden van de luide, soms met leedvermaak vermengde veroordelingen van het 'muzikantendom' valt in de tweede plaats op dat er
maar zo weinig stemmen zijn geweest die hebben gewezen op de
mogelijke gevolgen van de 'mechanische muziek' in de bioscoop. Het
was in die tijd niet ongebruikelijk o m mechanisering in verband te
brengen met industrialisering en massificatie van de cultuur; in feite
vormde dit de basis van een wijdverbreid anti-amerikanisme dat ook in
Nederland en met name in de Filmliga zijn aanhangers had.'"' Des te
opmerkelijker is het dat vrijwel niemand een verband heeft willen
leggen tussen de benarde positie van de bioscoopmusici en de toekomst
van het Europese muziekleven, waar toch de mogelijkheden voor een
professionele muziekbeoefening ernstig werden aangetast door de
opheffing van de bioscooporkesten en het verlies van duizenden banen.
Slechts een enkeling heeft gewaarschuwd voor het gevaar van 'de
elektro-mechanische afslachting ener muziekcultuur.'""^

4 DE CENSUUR VAN HET GESPROKEN WOORD
In 1926, enkele jaren voor de invoering van de geluidsfilm, had het
Nederlandse parlement een wet aangenomen die het toezicht op
openbare filmvoorsteUingen moest regelen.'"^ Deze Bioscoopwet, die
in werking trad op i maart 1928, was geconcipieerd als een censuur van
zwijgende films. De toevoeging van geluid bij de film, een jaar later, had
niemand voorzien. De vooruitgang der techniek zou de overheid voor
onverwachte problemen plaatsen. T e n eerste ontstonden er moeilijkheden bij de interpretatie van de wet: moesten de films m e t of zonder
geluid worden gekeurd? De bevoegdheden van de keurders op dit punt
waren niet duidelijk omschreven. T e n t w e e d e rees er een technisch
probleem: hoe kon men coupures in beeld of geluid aanbrengen zonder
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dat de synchroniciteit tussen beeld en geluid verloren ging? Wanneer
het geluid op een grammofoonplaat stond, kon j e daar moeilijk een stuk
uit snijden.
Nergens in Nederland is zo intensief en op zo h o o g niveau gedebatteerd over het wezen van de geluidsfilm als bij de instanties die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de Bioscoopwet. D e ministerpresident bemoeide zich persoonlijk met de kwestie, er werden vragen
in het parlement over gesteld, commissies vergaderden over oplossingen, juristen bogen zich erover, belangenorganisaties mengden zich in
de strijd. De diepere achtergrond van al deze opwinding is geweest dat
de geluidsfilm een pikant vraagstuk opnieuw aan de orde stelde: de
censuur van het gesproken woord. Dit maakte de geluidsfilm tot een
politick vraagstuk van de eerste orde, althans in potentie. Kwam immers
de Grondwet niet in het geding door een al te ruime interpretatie van
de Bioscoopwet?
De Grondwet waarborgt de vrijheid van drukpers. H e t gedrukte
woord is beschermd tegen censuur vooraf. Preventieve censuur op
mondelinge uitspraken verbiedt de Grondwet echter niet met zoveel
woorden. Er heeft voor de T w e e d e Wereldoorlog inderdaad een dergelijke censuur bestaan: toneelvoorsteUingen stonden onder preventief
toezicht van de burgemeester en radio-uitzendingen moesten vooraf
worden gekeurd door een rijkscommissie.'"* De vraag was nu of de
overheid ook een dergelijke bevoegdheid bezat op het gebied van de
geluidsfilm. O m d a t deze opmerkelijke discussie zich grotendeels achter
gesloten deuren heeft afgespeeld en aangezien historici er nooit over
hebben geschreven, heeft het zin er iets dieper op in te gaan en daarbij
te citeren uit bronnen die tot nu toe hebben gezwegen.
David van Staveren, de voorzitter van de Centrale Commissie voor de
Filmkeuring (CCF), had het probleem al begin 1929 gesignaleerd nog
voordat de eerste lange geluidsfilm hier te lande in premiere was gegaan.
Van Staveren voorspelde tijdens de eerste jaarvergadering van de CCF dat
de Commissie een aantal 'lastige vragen' te beantwoorden zou krijgen
als gevolg van de nieuwe techniek. Een jaar later vormde de geluidsproblematiek het hoofdthema van de tweede jaarvergadering van de
Centrale Commissie. De filmkeurders hadden intussen hun eerste
ervaringen opgedaan met de geluidsfilm. Ze hadden de kwestie intern
besproken en over de urgentie van de zaak bestond geen verschil van
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mening, wel echter over de diagnose en de remedie. Wat was er in de
periode tussen die twee jaarvergaderingen gebeurd?
O p 10 mei 1929 verrichtte de Centrale Commissie haar eerste
keuring van een lange geluidsfilm. De keurders moesten daarvoor naar
Theater Tuschinski in Amsterdam, omdat alleen Tuschinski de juiste
apparatuur had o m THE BROADWAY MELODY te vertonen.'"' Al eerder
had de CCF enige geluidsfilms beoordeeld, maar waarschijnlijk zonder
het te weten. THE JAZZ SINGER was al in September 1928 toegelaten, maar
deze vroege geluidsfilm rouleerde als stomme film in de Nederlandse
bioscopen. O o k TWO LOVERS en THE WOMAN DISPUTED, twee films die

Loet Barnstijn met synchroon lopende grammofoonplaten wilde uitbrengen, werden goedgekeurd zonder dat iemand vragen over het
geluid stelde.'"'* Eerst bij THE BROADWAY MELODY realiseerden de
keurders zich dat de nieuwe techniek eindelijk was gearriveerd.
T o c h nam de Centrale Commissie op dat m o m e n t liever een afwachtende houding aan: 'De voorzitter acht het voorshands het beste de
soundfilms als stomme films te keuren.''"' Dat betekende echter niet dat
een geluidsfilm tijdens de keuring zonder geluid zou worden bekeken.
Integendeel, zo redeneerde de Commissie, als de wet spreekt van de
'vertoning' van een film, dan slaat dit behalve op het beeld ook 'op alle
w^eergave in andere vorm naast of gelijktijdig met het beeld.''"' D e
Commissie wenste het geheel van beeld en geluid te kunnen beoordelen. H e t was echter niet nodig o m de voUedig uitgeschreven teksten van
alle dialogen en liedjes te controleren, zoals dat in Duitsland gebeurde.
Wel wilde de Commissie graag een lijst van de Nederlandse ondertitels
ontvangen, een praktijk die gezien werd als een voortzetting van de
keuring van tussentitels bij zwijgende films. Tegen het insturen van zo'n
titellijst maakten de filmverhuurders niet veel bezwaar. Er ontstonden
echter grote moeilijkheden toen de CCF hen eind januari 1930 voorschreef dat de distributeurs in het vervolg ook de bij de films horende
grammofoonplaten moesten meezenden.'"'
Dit laatste, het meezenden van grammofoonplaten, werd door het
filmbedrijf en andere geinteresseerden gezien als een duidelijk bewijs
dat de Centrale Filmkeuring erop uit was ook het geluid te onderwerpen aan een censuur. Men vond dit een uitbreiding, een overschrijding
van de bevoegdheden van de keuringscommissie, n o g afgezien van de
technische moeilijkheden die zouden ontstaan bij het couperen van
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geluidsfragmenten. In het Algemeen Handelsblad zei een protesterende
bioscoopdirecteur hierover:
' D e muziek is nooit gekeurd, en of die uit een orkest opstijgt of uit
de cabine k o m t , gaat niemand aan. Het gesproken woord gaat ook
niemand aan. Als wij vroeger de zwijgende film vertoonden zoals
zij door de keuring was gesanctioneerd, konden wij er een h u m o rist, tenor of soubrette bij laten zingen wat wij wilden, en als iemand
een explicateur in de zaal zette, kon deze de filmartiesten ieder
w o o r d in de m o n d leggen dat in hem of haar opkwam. [...] O f de
expUcateur nu spreekt of de filmheld, taal blijft taal en zang blijft
zang. De censuur is er uitsluitend voor de beelden.'""
Dit standpunt werd binnen het bestuur van de Commissie naar voren
gebracht door David Hamburger, de voorzitter van de Nederlandsche
Bioscoopbond, die een adviserende stem.''' Zijn mening en die van zijn
b o n d konden in de Commissie echter op geen enkele sympathie rekenen. Na een half jaar van vruchteloze discussies kwam de zaak begin
februari 1930 in de openbaarheid, kort voor de tweede jaarvergadering
van de Centrale Filmkeuring."H e t was de eerste minister, jhr. Ch J . M . Ruys de Beerenbrouck, tevens
minister van Binnenlandse Zaken, die als eerste reageerde op de
berichten en onmiddellijk de vinger op de gevoelige plek legde. Hij liet
aan voorzitter Van Staveren vragen of het waar was dat de Centrale
Filmkeuring o o k het gesproken woord wilde gaan censureren. ' Z o ja,
dan zal ik gaarne vernemen [...) op welke gronden uwe Commissie van
oordeel is, dat het gesproken w o o r d aan keuring is o n d e r w o r p e n . ' " '
Ruys bemoeide zich persoonlijk met deze kwestie. Dat blijkt niet alleen
uit de persoonlijke ondertekening van de brieven, maar ook uit de
kanttekeningen die hij plaatste in de marge van de correspondentie.
Het antwoord kwam in de vorm van een grote rede die Van Staveren
hield tijdens de openbare jaarzitting van de Centrale Commissie voor
de FUmkeuring op 25 februari 1930."'' Van Staveren gaf daarin een
uitvoerige schets van de problematiek zoals hij en de meeste leden van
zijn Commissie die zagen. Hij verdeelde het vraagstuk in drie stukken:
een definitieprobleem (wat is een geluidsfilm?), een interpretatieprobleem (keuren met of zonder geluid?) en een technisch probleem (het
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couperen van geluidsfilms). De kern van de zaak kwam ter sprake bij het
tweede punt, dat verband hield met de interpretatie van de wet en de
bevoegdheden van de filmkeurders.
D e Bioscoopwet bevatte geen omschrijving van het begrip 'film' en
al helemaal niet van het begrip 'geluidsfilm', stelde Van Staveren. De
wet liet er echter geen enkel misverstand over bestaan dat alle films
moesten worden gekeurd, dus ook geluidsfilms. De vraag was nu of de
Commissie bij de keuring ook op de geluiden diende te letten. Van
Staveren vond van wel. D e Commissie moest kunnen beoordelen
welke invloed een film uitoefent op het publiek in de bioscoop. O m de
bioscoopsituatie zo goed mogelijk te benaderen, moesten de keurders
de films zo veel mogelijk voor zich krijgen zoals ze in de theaters aan
het publiek werden aangeboden.
M e t de stomme film was dat niet goed mogelijk geweest, aldus Van
Staveren, omdat de Commissie geen orkest had en omdat bovendien de
muzikale begeleiding in bijna iedere bioscoop weer anders was. 'AUeen
't Bruidskoor uit Lohengrin aan 't eind van de laatste akte stond in ieder
theater als 'n paal boven water.' Hetzelfde gold voor de bijpassende
geluidseffecten, die vroeger door de 'geraasmaker', de slagwerker of de
organist werden verzorgd. T o c h had de keuringscommissie zich in het
verleden telkens weer afgevraagd welke indruk bepaalde scenes op het
publiek zouden maken als er bijvoorbeeld opzwepende muziek of
geluidseffecten aan werden toegevoegd. Dankzij de geluidsfilm was de
Commissie nu eindelijk in staat de films te keuren zoals ze overal vertoond zouden worden, en ze zou haar plicht verzaken indien ze deze
mogelijkheid onbenut liet, meende Van Staveren.
Met het gesproken of gezongen woord lag het iets anders, zo vervolgde Van Staveren zijn betoog. De explicateurs en de liedjeszangers
die vroeger bij een voorstelling van stomme films optraden, waren intussen vrijwel uitgestorven. In een stomme film zitten evenwel tussentitels die voor een groot deel de dialoog van de personages bevatten. In
een geluidsfilm zijn dergelijke teksten te horen in plaats van te zien. En
zo goed als de keurders in het verleden hun oordeel mede baseerden op
de geschreven tussentitels, zo doen zij dit nu bij de geluidsfilms mede
op grond van de gesproken of gezongen w o o r d e n . 'Evenmin als het ene
in botsing kwam met de vrijheid van drukpers, evenmin doet het andere
dit met het vrije woord', luidde de conclusie van Van Staveren.
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'Het is niet ondenkbaar, dat een film gedeeltelijk verboden zal
moeten worden om hetgeen erbij gezegd of gezongen wordt. Wij
couperen dan niet de tekst, hetgeen bij het grammofoonplatensysteem trouwens onmogelijk zou zijn, doch wij couperen de film
voor zover ze, mede door de erbij gereproduceerde geluiden, in
strijd is met de goede zeden of de openbare o r d e . ' " '
Deze openbare 'les', waarvan Van Staveren de tekst naar minister Ruys
de Beerenbrouck stuurde in antwoord op diens eerdere verzoek om
inlichtingen, maakte aUerminst een einde aan de discussie. Prompt, alsof
Van Staveren het sein had gegeven voor een nieuwe ronde in het debat,
richtte het liberale lid van de T w e e d e Kamer, Floris Vos, zich tot de
minister met enkele schriftelijke vragen over de keuring van geluidsfilms. Daarmee was de kwestie in politick vaarwater terecht gekomen,
een gevaarlijke zone waar Ruys de zaak het liefst zo ver mogelijk vandaan had gehouden om redenen die nog zuilen blijken. Een periode van
koortsachtig overleg achter de schermen brak aan. Normaal diende de
minister binnen een maand antwoord te geven op kamervragen, maar
in dit geval liet hij de T w e e d e Kamer bijna drie maanden wachten.
De kamervragen van Floris Vos concentreerden zich op het nieuwe
voorschrift van de Centrale Filmkeuring, dat voortaan de bijbehorende
grammofoonplaten moesten worden meegestuurd:
'Is de minister niet van mening, dat een dergelijke 'keuring van het
geluid' in genen dele gegrond is op de bepalingen der [Bioscoop]
wet, die blijkens haar terminologie — zij spreekt van 'vertonen' —
slechts de keuring van beelden voorschrijft en ook overigens slechts
de 'stomme' film kent? Is de minister bereid te bevorderen, dat in
het vervolg de aanbieding ter keuring van bij geluidsfilms b e h o r e n de platen, als strijdig met strckking en inhoud der Bioscoopwet,
achterwege zal kunnen blijven?'"*
Ruys de Beerenbrouck stuurde per omgaande een afschrift van deze
vragen naar Van Staveren met het verzoek h e m te adviseren bij de
beantwoording. Van Staveren hoefde daarover niet lang na te denken.
Hij had goede reden om te veronderstellen dat Ruys het met h e m eens
zou zijn en concipieerde een negatief antwoord op de vragen van Floris
V o s . " ' Dat bleek echter een misrekening.
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T o t zijn stomme verbazing liet de minister hem weten dat de C e n trale Filmkeuring 'ten aanzien van geluidsfilms aUeen heeft te beoordelen de film zelve en niet het gesproken w o o r d e.d.'"' Ruys schaarde zich
hiermee vierkant achter het standpunt dat David Hamburger steeds als
enige had verdedigd in de CCF en dat ook bij Floris Vos viel te beluisteren. De premier vroeg bovendien om een meer uitgebreid advies
'eventueel vergezeld van afwijkende meningen.' Over het hoofd van
Van Staveren heen nodigde Ruys daarmee bioscoopdirecteur H a m b u r ger uit om zijn minderheidsstandpunt eens op te schrijven. Wat Van
Staveren echter het meest moet hebben getart, is dat Ruys de Beerenbrouck zijn voornaamste stellingen een voor een aanviel.
Ruys bestreed o m te beginnen de stelling van Van Staveren dat alles
wat tot de filmvertoning behoort, moet worden gekeurd. 'In u w e
redenering zou b.v. ook bij "stomme films" de muziek, de explicatie en
wat dies meer zij moeten worden ingezonden. Hieruit vloeit dan voort,
dat niet de film-vertoning maar de bioscoop-voorstelling onder de ogen
van de Centrale Commissie wordt gebracht, hetgeen echter noch naar
de letter noch naar de geest de bedoeling der Bioscoopwet is', meende
hij.'"^ 'Aangezien de bioscoopvoorsteUingen liggen buiten de b e moeiingssfeer van de keuringscommissie, die aUeen te maken heeft met
de film zelve, is mijn aanvankelijke indruk dat de door de Centrale
Commissie gestelde eis geen steun vindt in de Bioscoopwet of het
Bioscoopbesluit.' De CCF moest zich volgens Ruys beperken tot de
'film-vertoning', terwijl het toezicht op de 'bioscoop-voorsteUing' een
taak was van de burgemeester. Ergo, de keuring van het geluid kon
worden overgelaten aan laatstgenoemde.
O o k de stelling van Van Staveren dat er eigenlijk helemaal geen
sprake zou zijn van een keuring van het geluid, werd door Ruys weersproken. U zegt zelf, aldus Ruys, 'dat het noodzakelijk is de platen e.d.
bij de films te hebben, opdat kunne worden beoordeeld voor welke
categorieen van personen [...] de films zijn toe te laten. Maar ten einde
dit laatste te beoordelen, moet toch afgegaan worden op het gesproken
w o o r d of op de muziek, op de platen e.d. vastgelegd. Naar mijne m e ning staat dit gelijk met de keuring van het geluid', constateerde Ruys.
' H o e wordt gehandeld als het gesproken woord in strijd is met de
openbare orde of goede zeden? W o r d t de film dan afgekeurd? Z o
ja, dan blijkt daaruit, dat het gesproken w o o r d ook gekeurd is.'
120

Deze onverwachte interventie van de minister-president leidde tot
nieuw beraad in de Huishoudelijke Commissie voor de Filmkeuring,
het dagelijks bestuur van de CCF. De verschillende argumenten werden
hier nogmaals gewikt en gewogen. Veel aandacht kreeg de vraag of
muziek inherent aan het beeld was. Hamburger vond dat er geen sprake
k o n zijn van inherentie omdat beeld en muziek onafhankelijk van elkaar
zijn weer te geven. D e anderen bestreden dat. Zij hielden h e m voor dat
de vertoner van een geluidsfilm in dat geval ook auteursrechten zou
m o e t e n betalen voor de muziek in de film.'-" O o k meer filosofische
argumenten w e r d e n beproefd. ' D e heer Gerritse vergelijkt de klankfilm
bij een vanillepudding, waar dc smaak niet bepaald wordt door de
pudding maar d o o r de vanille.''^' Omdat m e n het niet eens kon worden,
w e r d ten slotte afgesproken dat Hamburger een minderheidsrapport
zou sturen naar Ruys de Beerenbrouck.
Het meerderheidsrapport van de Commissie benadrukte opnieuw de
ecnheid van beeld en geluid: 'een object, un et indivisible'.''^ Het
rapport onderschreef voorts de steUing van Ruys dat de keuring zich
iTioest beperken tot de 'film-vertoning' en zich in geen geval mocht
uitstrekken tot de 'bioscoop-voorsteUing'. Tegelijkertijd bleef men
volhouden dat het geluid, als essentieel onderdeel van de filmvertoning,
tot de competentie van de Centrale Filmkeuring behoorde. Schoorvoet e n d werd toegegeven dat er wel degelijk sprake was van 'enige keuring'
van het geluid. 'Indien het gesproken woord, in een geluidsfilm, [...] in
strijd is met de openbare orde of goede zeden, dan wordt de film als film
afgekeurd.' H e t rapport bevatte ook een waarschuwing. M o c h t de
minister onverhoopt toestaan dat de grammofoonplaten niet werden
meegezonden bij de films, dan zou de keuringscommissie niet meer bij
machte zijn die films te beoordelen. Dat hield in dat zulke films geen
toestemming kregen om te worden vertoond als geluidsfilms.
In zijn minderheidsrapport kon Hamburger zich beperken tot de
mededeling dat hij zich 'van harte aansluit bij het overtuigende betoog
dat Uwe Excellentie [...] heeft willen leveren tegen de bevoegdheid van
de Centrale Commissie voor de Filmkeuring om bij de geluidsfilm het
geluid en het gesproken woord aan keuring te onderwerpen.''^'
H e t antwoord van Ruys de Beerenbrouck liet niet lang op zich wachten. Ten t w e e d e n male verwierp hij de opvattingen van de meerderheid
van de Commissie. ' N i m m e r heeft het in de bedoeling van de wetgever
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gelegen het gesproken w o o r d aan censuur te onderwerpen', schreef
Ruys, die zelf nauw betrokken was geweest bij de totstandkoming van
de Bioscoopwet. 'Ware dit wel het geval dan zoude de explicatie nader
in de wet of het Bioscoopbesluit zijn geregeld, b.v. door v o o r te schrijven, dat bij de volgens artikel 21 van het Bioscoopbesluit in te zenden
stukken moet worden overgelegd de tekst van de explicatie.''^'' Hij volhardde in zijn standpunt dat de geluidsfilm een deel van de bioscoopvoorstelling had gemechaniseerd, namelijk het gedeelte waarvoor de
burgemeester verantwoordelijkheid droeg. Hij wenste het toezicht
hierop bij de burgemeester te laten.
Ruys liet verder weten dat hij zich geen zorgen maakte over de bewuste grammofoonplaten, want het platensysteem was toch gedoemd
te verdwijnen. D e keuringscommissie zou in de toekomst alleen nog
optische geluidsfilms ontvangen, zodat ze altijd kennis kon nemen van
de bijbehorende geluiden. ' W o r d t iets ten gehore gebracht, hetgeen
naar uwe mening in strijd moet worden geacht met de goede zeden of
dc openbare orde, dan ware mij dit te rapporteren. Mijnerzijds zuUen
de betrokken gemeentebesturen dan met een en ander in kennis worden
gesteld.""
De botsing tussen de minister en de Centrale Commissie voor de
Filmkeuring was evident. R u y s de Beerenbrouck had sterke argumenten naar voren gebracht die onder meer op de Grondwet waren gebaseerd. De Commissie ging daarentegen uit van een pragmatische interpretatie van de Bioscoopwet. Ruys kon evenwel moeilijk zijn zin
doordrijven tegen de wil van de meerderheid van de CCF. Er volgden
enige weken van druk mondeling overleg tussen beide partijen. Ruys
bracht zelfs op i mei 1930 een bezoek aan de b u r d e n van d e Centrale
Filmkeuring o m ter plaatse de problematiek te bespreken.'^*
O p 5 mei 1930 kwam de ontknoping. R u y s sloeg plotseling als een
blad aan een b o o m om. In zijn antwoord op de Kamervragen van Floris
Vos schreef hij dat 'bij geluidsfilms beeld en geluid als een onafscheidelijk geheel moeten worden beschouwd' en dat een geluidsfilm niet kan
worden gekeurd zonder het geluid erbij te h o r e n . Over de grammofoonplaten zei hij 'dat de platen mede dienen te worden ingezonden,
doch niet ter k e u r i n g . ' ' " De minister leek bakzeil te hebben gehaald
voor de argumenten van de Centrale Commissie. Van Staveren had
eindelijk zijn zin gekregen.
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H o e is deze dramatische wending te verklaren? De bronnen zwijgen
erover en het blijft gissen naar de werkelijke achtergronden.'^* Voor een
goed begrip moet men zich in ieder geval afvragen wat Ruys wilde
bereiken met zijn oorspronkelijke stellingname: wat waren zijn m o t i e ven? Hier zuilen drie mogelijke motieven worden besproken in volgorde van toenemende plausibiliteit.
Wenste Ruys soms het beginsel van het vrije woord te verdedigen
tegenover al te ijverige censoren? In zijn brieven lijkt hij inderdaad
steun te verlenen aan het standpunt van de liberalen in de T w e e d e Kamer en aan dat van Floris Vos in het bijzonder. Een dergelijke interpretatie van zijn brieven is echter te oppervlakkig. R u y s ' verzet tegen een
keuring van het gesproken w o o r d had alleen betrekking op het werk
van de Centrale Commissie in D e n Haag. Ruys had geen bezwaar tegen
een preventief optreden door de burgemeester. Zijn benadering b e t e kende juist een versterking van de censuur op gemeentelijk niveau. Dit
wijst eerder in de richting van een ander motief
Vreesde Ruys misschien dat de burgemeester door de komst van de
geluidsfilm een van zijn toezichthoudende functies zou verliezen aan de
Centrale Filmkeuring? De burgemeester was verantwoordelijk geweest
voor het toezicht op de verbale en muzikale begeleiding van de filmvoorsteUing in de bioscoop. Dit gedeelte van de voorstelling werd nu
gemechaniseerd door de geluidstechniek. Het kan zijn dat Ruys de burgemeesters heeft wiUen beschermen tegen een verdere erosie van hun
bevoegdheden als gevolg van de technische vooruitgang. O p die wijze
kon hij als katholiek staatsman politieke steun geven aan zijn partij, de
RKSP, die een gemeentelijke nakeuring van films voorstond. Maar Ruys
moet hebben geweten dat de nakeuring niet kon worden gered door
een slinime uitleg van de wet. Het is niet erg waarschijnlijk dat hij veel
tijd zou vcrspillen aan een bij voorbaat verloren zaak. Misschien moet
zijn ommczwaai ook helemaal niet worden gezien als een capitulatie.
Heeft Ruys soms met opzet een discussie uitgelokt om de aandacht
van een ander doel af te leiden? Is het mogelijk dat de botsing met de
Centrale Commissie alleen maar een tactische manoeuvre van Ruys is
geweest? Daar valt veel voor te zeggen. T e n eerste, door een tegengesteld standpunt in te n e m e n d w o n g Ruys de Commissie o m uitvoerig
de noodzaak van censuur te bepleiten. T e n tweede, de voorzitter van
deze Commissie, Van Staveren, was een vooraanstaand lid van de SDAP,
de partij die zich samen met de liberalen altijd had verzet tegen iedere
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vorm van censuur voor volwassenen. '^'^ In zijn ijver moet Van Staveren
deze principes uit het oog hebben verloren. Hetzelfde geldt voor P.L.
Gerritse, de liberaal in de Commissie. Beiden hebben Ruys belangrijke
argumenten voor een censuur van het gesproken woord verschaft. Ruys
kon voortaan zeggen dat hij zich had laten overtuigen door een liberaal
en een sociaal-democraat. In de derde plaats — en hier was het Ruys
vermoedelijk o m begonnen - werkte zijn regering op hetzelfde m o ment aan een maatregel om de radio onder censuur te plaatsen: het R a dio-controle-reglement.''" De radio viel weliswaar onder verantwoordelijkheid van minister R e y m e r van Waterstaat, maar Ruys was als
minister-president ten nauwste bij deze kwestie betrokken. Ruys moet
het verband he'oben gezien tussen de filmkeuring en de radiocontrole:
in beide gevaUen ging het o m een censuur van het gesproken woord.
De regering kon daarbij niet met twee maten meten. H e t was wenselijk
de filmkeuring en de radiocensuur op een lijn te brengen. De principiele
gedachtenwisseling met de Centrale Filmkeuring verschafte Ruys inzicht in de mogelijke reacties die de censurering van het gesproken
woord in film en radio kon oproepen. Bovendien kreeg hij extra argumenten voor de verdediging van de censuur aangereikt. Zijn plotselinge
bekering tot het standpunt van Van Staveren en diens Commissie is in
dit licht niet zozeer een capitulatie alswel een fase in een politick spel,
een spel waarvan Ruys meer zal hebben genoten dan Van Staveren.
De parlementaire oppositie zweeg in aUe talen toen Ruys in mei 1930
zijn hierboven geciteerde antwoord aan Kamerlid Vos publiceerde. Zij
bleef zwijgen toen kort daarna ook het Radio-controle-reglement
openbaar werd en de radio onder censuur k w a m te staan. H e t zwijgen
van de SDAP heeft te maken met de gelijktijdige afkondiging van het
Zendtijdenbesluit, waarbij de VARA een onverwacht grote uitbreiding
van de zendtijd ten deel viel. Deze uitbreiding ging ten koste van de
AVRO, de omroep die vooral door de liberalen werd gesteund.''' De
AVRO en de liberalen protesteerden luidkeels tegen het Zendtijdenbesluit, terwijl de VARA en de sociaal-democraten het beter vonden zich
op dat m o m e n t muisstil te houden. De oppositiepartijen werden zo
tegen elkaar uitgespeeld. De censuurkwestie, waar de sociaal-democraten en de liberalen gelijk over dachten, verdween hierdoor geheel naar
de achtergrond. M e n vond zendtijd belangrijker dan het vrije woord.
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Pas in September 1930 v r o e g J . W . Albarda, de fractievoorzitter van de
SDAP, een interpellatie aan om te protesteren tegen een geval van
radiocensuur.''^ Dat was slechts een doekje voor het bloeden en had
geen enkel politick effect. De nieuwe regels waren al enkele maanden
van kracht. Een meerderheid in de Tweede Kamer had zich neergelegd
bij de preventieve censuur van het gesproken w o o r d in film en radio en
zij wenste daar niet meer aan te tornen. In 1947 is de radiocensuur
officieel opgeheven, maar de filmkeuring voor volwassenen is tot 1977
blijven bestaan.
Alleen de Nederlandsche Bioscoopbond heeft nog geprobeerd de
minister-president op andere gedachten te b r e n g e n . ' " De b o n d meende
terecht dat R u y s de Beerenbrouck een weinig consistent antwoord had
gegeven op de vragen van Kamerlid Vos. Gelijk hebben is echter niet
hetzelfde als gelijk krijgen. Ruys wist heel goed dat zijn antwoord niet
deugde. Hij was de eerste geweest die bedenkingen had geuit, getuige
zijn hierboven aangehaalde bezwaren. T o c h zou het filmgeluid
voortaan w o r d e n gekeurd, ook al suggereerde R u y s in zijn antwoord
het tegendeel. Daaraan hebben alle audienties en brieven van de
Bioscoopbond niets kunnen veranderen.
• * •

D e keuring van het geluid zou nog een aantal praktische consequenties
krijgen. Z o hebben de keurders geruime tijd geworsteld met de vraag
of de dialogen moesten worden gekeurd op grond van hun betekenis in
de vreemde taal of op basis van de vertaling in de ondertitels. De
behandeling van de film ARIANE in 1931 laat dit goed zien:
'De film ARIANE [...] werd goedgekeurd voor toelating boven 18
jaar, doch het was een zwakke "kandidaat" die er op het kantje af
door kwam. De commissie overwoog bij haar beslissing dat de
Duitse tekst, die niet immer haar goedkeuring vermocht weg te
dragen uit oogpunt van toelaatbaarheid bezien, grotendeels voor
het publiek verloren zou gaan, weshalve zij haar bedenkingen liet
varen. Indien nu de Nederlandse tekst is aangebracht, wordt de zaak
moeilijker; in geen geval kan men deze film dan zonder meer
toelaten.'"''
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Een ander probleem had betrekking op het couperen van geluidsfilms.
Bij zwijgende films bepaalde de censor zonder pardon welke fragmenten moesten worden verwijderd. De filmverhuurder had hierop geen
enkele invloed. Bij geluidsfilms kon een coupure niet meer zo gemakkelijk worden voorgeschreven omdat de uitvoering ervan behalve
ingewikkeld ook duur was. Dit werd opgelost door de ongecoupeerde
film in een hogere leeftijdscategorie te plaatsen. Met coupures kon de
film bijvoorbeeld worden toegelaten voor personen boven 14 jaar,
zonder coupures slechts voor boven 18 jaar.'" Deze veranderde keuringsmethode, waarbij de filmverhuurder een keuze kon maken uit
twee mogelijkheden, is een gevolg van de komst van de geluidsfilm.
Een laatste consequentie die hier vermelding verdient, hield verband
met de vraag of ook de gemeentelijke nakeuring het filmgeluid mocht
censureren. Sinds de invoering van de Bioscoopwet bestond er een
competentiestrijd tussen de Centrale Filmkeuring en de gemeentelijke
nakeuring. De Bioscoopbond steunde hierbij de Centrale Filmkeuring
en bestreed iedere vorm van nakeuring. In 1930 laaide dit conflict weer
hoog op. Nu werd ook de geluidstechniek erbij betrokken. Van
Staveren was van mening dat de plaatselijke keuringscommissies geen
coupures mochten aanbrengen in geluidsfilms.''* Dergelijke ingrepen
waren technisch moeilijk te reaUseren en konden niet ter plaatse worden
uitgevoerd. Afgezien daarvan misten de nakeurders volgens sommigen
ook het coupurerecht omdat de wet het vertonen van films in een
andere samenstelling dan waarin ze door de Centrale Filmkeuring
waren toegelaten, uitdrukkelijk verbood.'" Minister Ruys de Beerenbrouck heeft zich lange tijd tegen deze interpretatie verzet omdat hij de
nakeuring wilde sauveren. De kwestie bleef slepen totdat Ruys' opvolger op Binnenlandse Zaken, mr. J.A. de Wilde, in 1933 ten slotte
instemde met het standpunt van de Centrale Filmkeuring.''*
De discussie die over de keuring van het geluid is gevoerd, is om
verschillende redenen opmerkelijk. Welk land heeft een eerste minister
gehad die zich persoonlijk bemoeide met de geluidsfilm en die zich
uitputte in scherpzinnige bespiegelingen over het wezen van de nieuwe
techniek? Alleen in Nederland wist men de invoering van de geluidsfilm
in verband te brengen met de Grondwet. Een ander, verbazingwekkend
aspect is dat de discussie vrijwel geheel achter gesloten deuren is gevoerd. In het openbaar is er heel weinig gezegd over de taakverruiming
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van de filmkeuring. N o g vreemder is dat niemand een verband heeft
willen leggen met de invoering van de radiocensuur.''^ N i e m a n d
behalve misschien minister Ruys, die op alles scheen voorbereid.
D e conclusies van het voorgaande kunnen als volgt worden samengevat. In de eerste plaats heeft de innovatie geleid tot een nieuwe
interpretatie van de Bioscoopwet. De minister van Binnenlandse Zaken
kwam eraan te pas om de nieuwe technologic in het gareel te brengen.
In de tweede plaats is de filmcensuur versterkt uit het innovatieproces
gekomen. De Bioscoopwet veranderde er niet door, maar de uitvoerende instanties maakten van de gelegenheid gebruik o m een grotere
zeggenschap te krijgen: ook het gesproken w o o r d in de film werd nu
onder censuur geplaatst. Hetzelfde gebeurde op dat m o m e n t bij de
radio. De derde conclusie is dat de nieuwe techniek de centralisering
van de filmcensuur heeft bevorderd. De Centrale Filmkeuring kreeg
meer taken en bevoegdheden door de komst van de geluidsfilm, terwijl
de functie van de gemeentelijke nakeuring gedeeltelijk werd uitgehold.

5 INNOVEREN IN CRISISTIJD
Welke invloed heeft de geluidsfilm uitgeoefend op de exploitatie van
bioscopen? En welke gevolgen heeft de economische crisis gehad voor
het innovatieproces? O m deze vragen te kunnen beantwoorden moet
men niet aUeen kijken naar de directe investeringen in de nieuwe techniek, maar ook naar de veranderingen in de kostenstructuur, de i n k o m sten en het bioscoopbezoek.
Een schatting van de totale kosten die de exploitanten zich hebben
getroost o m de nieuwe techniek te kunnen invoeren, zou niet moeilijk
te maken zijn als de gemiddelde prijs van een geluidsinstaUatie bekend
was. Die prijs is echter moeilijk te achterhalen. Er waren twee verschillende geluidssystemen in omloop en sommige exploitanten lieten beide
systemen plaatsen. Bovendien waren de eerste apparaten snel verouderd, zodat binnen korte tijd een groot aantal installaties moest worden
vervangen.'''" De kosten van onderhoud en reparatie namen sterk toe.
Beter geschoold, dus duurder personeel was nodig in de projectiecabine. De omschakeling leidde verder tot extra kosten voor verbouwingen
van de zaal ter verbetering van de akoestiek. D e filmhuur steeg. Al deze
en andere kosten zijn moeilijk te kwantificeren, informatie hierover
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ontbreekt. De volgende schatting dient daarom alleen om enigszins een
voorstelling te kunnen maken van de omvang van de investeringen.
Indien alle bioscopen een instaUatie van Loetafoon a lo.ooo gulden
hadden gekocht - Loetafoon beweerde een goedkoop altematief te
bieden —, dan zou de bedrijfstak als geheel 2,5 miljoen gulden hebben
gei'nvesteerd. Met bijkomende kosten zouden de totale uitgaven misschien zijn opgelopen tot 4 a 5 miljoen gulden, verspreid over vijf jaren.
Per jaar is dat bijna i miljoen aan investeringen, een bedrag dat overeenkomt met 4 a. s procent van de bruto nationale bioscooprecettes. Deze
ruwe berekening is niet geheel gespeend van realiteitszin, maar ze blijft
speculatief en dient hier alleen om de gedachten te bepalen.
Tegenover deze uitgaven staan besparingen. De kosten die de theaters
in het verleden moesten maken voor de muzikale begeleiding, daalden
enorm. Financiele gegevens over bioscooporkesten ontbreken in N e derland nagenoeg geheel. Het is echter mogelijk een vergelijking te
trekken met landen waar die gegevens \vel bewaard zijn, zoals in
Duitsland. D e grotere theaters van Duitsland besteedden in 1926-1927
ongeveer 15 procent van al hun uitgaven aan muziek; in 1930-1931 was
dit bedrag gedaald tot 2 procent.'''' Dit uitgavenpatroon zal niet erg veel
hebben afgeweken van dat van Cinema Royal in Amsterdam, het Grand
Theater in Rotterdam of R e m b r a n d t in Utrecht.
T o c h kunnen dergelijke gegevens een verkeerde indruk wekken. De
besparingen waren immers niet voor alle exploitanten gelijk. Een duidelijk voordeel werd behaald door de grotere theaters die een orkest
hadden van vier of meer musici; zij waren snel uit de kosten. Bij de
kleine bioscoop m e t een enkele pianist lag dit anders. D e kosten waren
hier aanzienlijk hoger dan de besparingen, tenzij de exploitant plannen
had o m meer voorsteUingen te gaan geven. Daar staat echter weer
tegenover dat de omschakeling ook nadelen had voor grote bioscopen.
Het orkest was misschien wel duur geweest, maar het vormde ook een
belangrijke attractie voor het publiek. D e toonaangevende, luxe theaters hadden zich dankzij de muziek weten te onderscheiden van hun
kleinere concurrenten. D o o r de geluidsfilm verdwenen deze verschillen: in elke zaal kon men voortaan dezelfde voorstelling bijwonen.
Daarmee verloren de grootste theaters een deel van hun aantrekkingskracht; sommige hielden een klein orkest aan voor het voorprogramma.
H e t bezoek aan de middelgrote bioscopen nam toe.'''^
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Door de nieuwe techniek treedt in het bioscoopbedrijf een verschuiving op van variabele kosten naar vaste kosten.''" D e exploitant bespaart
op de lonen van de musici, maar hij moet meer uitgeven aan apparatuur.
D e bioscoop wordt kapitaalintensiever. Een belangrijk voordeel hiervan is dat de marginale kosten per voorstelling gaan dalen. Een extra
filmvoorstelling met orkestbegeleiding is immers veel duurder dan een
extra voorstelling van een geluidsfilm. In het laatste geval zijn veel
minder bezoekers nodig o m de vertoning nog rendabel te maken dan
in het eerste geval, waar een goed gevulde zaal een voorwaarde is.
WeUswaar moet de exploitant een hogere huurprijs betalen voor een
geluidsfilm, maar de marginale kosten blijven laag. Dat betekent onder
meer dat hij een geluidsfilm gemakkelijker kan prolongeren.
Door deze bedrijfseconomische voordelen ontstaat ook ruimte voor
meer bioscopen in het land. De zwijgende film met muzikale begeleiding vereiste een relatief goede zaalbezetting bij iedere voorstelling.
Onder zulke omstandigheden kan slechts een beperkt aantal bioscopen
economisch renderen, gegeven de omvang van het Nederlandse bioscooppubliek en het door dit publiek bestede geldbedrag. D e geluidsfilm
was echter al rendabel bij minder goed bezochte voorsteUingen. Het
viel daarom te voorspellen dat de bioscoopsector spoedig zou gaan
expanderen. Dat is inderdaad gebeurd. Tussen 1930 en 1935 heeft het
aantal theaters zich uitgebreid van 280 tot 334, sneller dan in de voorTabel 4.J. Bioscoopbezoek en -recettes in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag, ig28-igj5.
bezoekers

jaar
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

aantal
bioscopen
51
54
56
57
59
64
70
74

aantal
bezoekers
X
1.000.000
13,6
14,2
15.2
14,6
13,9
14.3
15.5
17.6

recettes

bezoekers
per
bioscoop
1928=100

totale
recette
X
/ 1.000.000

100
99
102
96
88
84
83
89

9,0
9,9
10,6
10,1
9.0
8,7
9.1
8,7

recette
per
bioscoop
1928=100
100
104
107
100
86
77
74
66

Bron: Bureau voor Statistiek van de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag;
Jaarverslagen NBB, 1927-1935.
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afgaande periode.'•''' In 1935 moest de Nederlandsche Bioscoopbond
maatregelen nemen om deze groei in te dammen, door de economische
crisis waren de voordelen van de innovatie alweer teniet gedaan.
Na deze blik op de kostenkant van het bioscoopbedrijf, zal de aandacht
zich nu richten op de baten. De inkomsten van de filmtheaters vloeien
voort uit de bestedingen van het publiek. H e t ligt daarom v o o r de hand
o m de recettes in samenhang met het bioscoopbezoek te bespreken.
Tabel 4.3 geeft een overzicht van de publieksomvang en -bestedingen
in de drie grote steden tussen 1928 en 1935. (Landelijke bezoek- en
recettecijfers zijn niet bekend; de drie steden n a m e n gewoonlijk de helft
van al het filmbezoek voor hun rekening.''") O m d a t het aantal bioscopen in deze tijd sterk toeneemt, zijn ook het gemiddelde aantal bezoekers en de gemiddelde recette per bioscoop berekend.
De tabel laat de hoofdontwikkeling goed zien: bezoek en recettes
stijgen tot 1930, daarna dalen ze. In 1931 zijn de indexcijfers van het
bezoek al gezakt tot enigszins beneden het peil van 1928; vanaf 1932
zitten ze ver onder dit niveau. O p het eerste gezicht lijkt deze ontwikkeling eenvoudig te verklaren. D e opgang zou het gevolg van de innovatie kunnen zijn, de achteruitgang wordt misschien veroorzaakt door
de economische crisis. Als hypothese is deze verklaring wel aantrekkelijk, maar uit de volgende analyse zal blijken dat de realiteit toch complexer is geweest. Er is een betere verklaring nodig.
In 1929 en 1930 floreerde het bioscoopbedrijf in Nederland als nooit
tevoren. Het aantal bezoekers in de grote steden steeg ten opzicht van
1928 met 12 procent. Kwam dit door de invoering van de geluidsfilm?
Nauwelijks. Vanaf 1900 tot 1940 is de belangstelling van het publiek
voortdurend toegenomen, afgezien van een paar korte perioden van
stagnatie.'"''' De expansie in 1929 en 1930 sluit direct aan bij die van de
voorafgaande jaren. Zij vindt daarom voor een belangrijk deel haar verklaring in een autonome toename van de vraag. Dit komt ook o p andere
wijze tot uiting. Het gemiddelde bezoek per theater is nauwelijks
toegenomen. D e groei van de belangstelling wordt vrijwel geheel
geabsorbeerd door de opening van nieuwe bioscopen. De exploitanten
zouden met h u n uitbreidingsplannen niet hebben kunnen anticiperen
op de innovatie, maar wel op de al jaren stijgende vraag.
Daar komt nog iets bij. Innovatie zal eerder leiden tot een herverdeling van het bioscoopbezoek dan tot een toename ervan. Een bioscoop130

bonder die tijdig innoveert, profiteert hoofdzakelijk van zijn v o o r sprong door bezoekers weg te lokken bij zijn coUega's. Bovendien zal
deze pionier geneigd zijn de toegangsprijzen tijdelijk te verhogen zodra
er een extra toeloop op zijn nieuwe attractie ontstaat. Hij zet hiermee
tevens een rem op het bezoek aan zijn theater, want het bioscooppubliek is nogal prijsgevoelig. Er is al met al reden o m aan te n e m e n dat
de geluidsfilm slechts verantwoordelijk is geweest voor een bescheiden
deel van de stijging van het bioscoopbezoek.
De gunstige ontwikkeling van het bioscoopbedrijf tussen 1928 en
1930 blijkt niet alleen uit de groei van de publieke belangstelling, maar
meer nog uit de snel stijgende recettes. De gemiddelde inkomsten per
bioscoop nemen zelfs sneUer toe dan het gemiddelde bezoek. Dat
betekent dat de entreeprijzen o m h o o g moeten zijn gegaan en dat het
publiek bereid is geweest o m duurdere kaartjes te kopen. Is dit verschijnsel soms het gevolg geweest van de komst van de geluidsfilm? Die
conclusie lijkt onontkoombaar. De innoverende exploitant (en met
hem de filmverhuurder) heeft wiUen profiteren van de nieuwsgierigheid van het publiek. Hij heeft een extra winst geincasseerd door de t o e gangsprijzen te verhogen. Daar staat tegenover dat verhoogde entreeprijzen een r e m m e n d e werking moeten hebben gehad op het bezoek.
Zolang de filmvertoner meer verdient met minder bezoekers, zal h e m
dat echter een zorg zijn. Z o stonden de zaken ervoor in het bioscoopbedrijf anno 1930, toen de innovatie doorbrak en de economische crisis
om zich heen begon te grijpen.
• • •

Het jaar 1932 is het grote keerpunt. Na het hoogtepunt van 1930 lijkt
de terugval in 193 i aanvankelijk op een stabilisering van het innovatieproces. In 1931 zijn de gemiddelde publieksaantallen en -bestedingen
per bioscoop weer teruggekeerd op het oude niveau van 1928: het
innovatie-effect lijkt te zijn verdwenen. Er trad echter geen stabilisatie
op. In plaats daarvan gleed het bioscoopbedrijf weg in een diep dal. N i e t
aUeen daalden de gemiddelde recette en het gemiddelde bezoek in 1932
onder het niveau van 1928, maarde recette zou vanaf datjaar ook sneller
naar beneden gaan dan het bezoek. In hoeverre is deze achteruitgang nu
toe te schrijven aan de crisis?
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De toestand van het bioscoopbedrijf in de jaren dertig is al vaker
bestudeerd.'"" Kort samengevat komen de voornaamste conclusies op
het volgende neer. Door de crisis verminderde de koopkracht van het
publiek. Weliswaar bezochten de mensen nog steeds even graag de
bioscoop als voorheen, maar ze gingen voortaan liever op een lagere
rang zitten. Goedkope rangen zijn in de economie een inferieur goed:
naarmate het inkomen van de consumenten daalt, stijgt de vraag ernaar.
De bioscopen ontvingen derhalve veel minder inkomsten dan voorheen, hoewel het bezoek slechts licht daalde en vanaf 1935 zelfs weer
begon te stijgen. Dit zou de discrepantie tussen de ontwikkeUng van de
recettes en die van het bezoek m o e t e n verklaren.
Deze analyse vertoont twee tekortkomingen. De economische crisis
wordt hier gezien als de enige of de voornaamste oorzaak van de verminderde inkomsten. Daarnaast ontbreekt een verklaring voor de stagnatie van het bioscoopbezoek. O m met het laatste te beginnen: de stagnerende groei van het bezoek tussen 1931 en 1934 zou wel eens meer
een gevolg van de innovatie dan van de crisis kunnen zijn geweest. Dit
houdt allereerst verband met de werking van het prijsmechanisme. De
verhoging van de toegangsprijzen welke gepaard ging met de komst van
de geluidsfilm, leidde aanvankelijk weliswaar tot een verbetering van de
omzet, maar moet tegelijkertijd een r e m m e n d effect hebben gehad op
het bioscoopbezoek, zoals hierboven al is opgemerkt. Het negatieve
effect van de dure kaartjes werd evenwel groter naarmate de crisis vorderde en de mensen minder te besteden hadden. Dit roept de vraag op,
welke prijspolitiek de innoverende theaters hebben gevoerd in de
crisisjaren.
D e intensiteit waarmee het bioscooppubliek reageert op een verandering in prijs of inkomen, is een factor die in de economie bekend staat
als de elasticiteit van de vraag.'''* De prijselasticiteit van de vraag naar
geluidsfilms zal aanvankelijk betrekkelijk gering zijn geweest, geringer
dan bij een stomme film. Dat betekent dat een prijsverhoging weinig
nadelige gevolgen zal hebben gehad voor de omzet en zelfs tot een
vergroting van de omzet kan hebben geleid. Zodra het nieuwtje eraf is,
zal de oude situatie zich evenwel herstellen en wordt de vraag weer
elastischer. W a n n e e r echter op hetzelfde m o m e n t de koopkracht gaat
dalen, begint het prijsmechanisme als een hefboom te werken. Een
onveranderd hoge toegangsprijs zal dan een verwoestende uitwerking
hebben op de omzet en het bezoek. Hier ligt de kern van het drama. De
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exploitanten hebben te lang gewacht met een prijsaanpassing. Zij
hebben - waarschijnlijk onder druk van de filmverhuurders - k r a m p achtig vastgehouden aan hun verhoogde prijzen, hoewel zij door een
prijsverlaging hun omzet beter op peil hadden kunnen houden.''" H e t
is zelfs niet uitgesloten dat sommigen in 193 i en 1932 hun entreeprijzen
nog verder hebben opgeschroefd in een poging het inmiddels geconstateerde verlies aan inkomsten weer goed te maken. Dit gedrag is wel
vaker waargenomen in het bioscoopbedrijf''" H e t gevolg van een dergelijke prijspolitiek is dat de daling van de recette en die van het bezoek
elkaar zuilen gaan versterken en dat de bedrijfstak in een neerwaartse
spiraal terechtkomt. Dit werpt een ander licht op de rol van de crisis. De
economische crisis heeft slechts een tendens versterkt die al eerder door
de innovatie was ingezet en die niet voldoende door de exploitanten
werd gecorrigeerd toen de omstandigheden daar o m vroegen.
Voorts moet erop worden gewezen dat het gemiddelde resultaat
eveneens is gedrukt door het groeiende aantal bioscopen, vooral na
1932. H o e meer nieuwe bioscopen hun deuren openden, hoe groter de
concurrentie werd en hoe kleiner de gemiddelde omzet. Let wel: ook
deze uitbreidingen werden gestimuleerd door de innovatie. De exploitanten calculeerden aanvankelijk nog op basis van oude ervaringen
waarin de geluidsfilm voornamelijk werd beschou^vd als een vorm van
kostenbesparing en omzetverbetering. D o o r de lagere kostendrempel
nam ook de concurrentie toe met als gevolg dat de gemiddelde recette
en het gemiddelde bezoek per bioscoop daalden.
T e n slotte kan het bioscoopbezoek nadelig zijn beinvloed door een
tijdelijk tekort aan geluidsfilms. De import van geluidsfilms in N e d e r land stagneerde onder andere vanwege de taalbarriere. D e exploitanten
zaten te springen o m nieuwe titels. In 1931 moesten grote Amsterdamse
theaters als R o x y en Royal stomme films draaien bij gebrek aan beter.
Het uitgangspunt van bovenstaand betoog werd gevormd door een
hypothese: de innovatie zou de recettes en het bezoek hebben doen
stijgen in 1929 en 1930, terwijl de economische crisis verantwoordelijk
zou zijn geweest voor de daling tussen 1931 en 1934. De conclusie is nu
dat deze hypothese slechts kan worden bevestigd voor zover deze
betrekking heeft op de stijging van de recettes in 1929 en 1930: die
waren inderdaad het gevolg van de innovatie. Daarentegen blijkt de
toenemende belangstelling van het publiek in die periode grotendeels
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te kunnen worden verklaard uit een autonome groei van het bezoek. D e
achteruitgang van de inkomsten en de stagnatie van het bezoek lijken
evenzeer een consequentie van het innovatieproces als van de crisis te
zijn geweest. De crisis overviel het bioscoopbedrijf op een m o m e n t dat
het volop aan het omschakelen was. T o e n het bedrijf moeite bleek te
hebben zich zowel aan de innovatie als aan de crisis aan te passen, heeft
het prijsmechanisme voor enige correcties gezorgd, met nadelige gevolgen voor omzet en bezoek.
De bioscoopexploitanten waren in 1933 slechter af dan in 1928. In
hoeverre heeft de geluidsfilm h u n lot verlicht dan wel verzwaard? D e
exploitatiekosten waren gedaald onder invloed van de innovatie. Deze
besparing in de kostensfeer heeft de achteruitgang in de inkomstensfeer,
die daarna optrad, enigszins helpen opvangen. Dit geldt echter niet voor
aUe exploitanten in gelijke mate. Wie tijdig was overgeschakeld op de
nieuwe techniek, had al een deel van zijn investeringen kunnen terugverdienen voordat de crisis voelbaar werd. Voor deze exploitanten is de
innovatie een geluk bij een ongeluk geweest, een meevaller die enige
verlichting heeft gebracht toen de inkomsten stagneerden. Wie daarentegen lang gewacht had met investeren, werd door de crisis verrast.
O n d e r deze laatkomers bevonden zich veel exploitanten van kleine
bioscopen. Zij gaven weinig uit aan muzikale begeleiding en hadden
dus minder voordeel van de innovatie. Zij stonden e r i n 1933 doorgaans
slechter voor dan de koplopers van het innovatieproces.

6 CONCLUSIE
De omschakeling van de bioscoopsector is niet zomaar een technische
aanpassing geweest, zo werd aan het begin van dit hoofdstuk gesteld. De
geluidsfilm betekende ook een andere wijze van films vertonen. De film
bereikte de bioscoop niet meer als een halffahrikaat, maar als een
eindprodukt. Er waren geen muzikale en andere aanvuUingen meer
nodig o m de voorsteUing aan te kleden; de film bood een kant en klaar
programma. Daardoor veranderde de bioscoopvoorsteUing van karakter. D e oude vertoningspraktijk stortte in elkaar en onderging een
grondige reorganisatie. Dit hoofdstuk heeft laten zien wat dit betekende
voor het Nederlandse bioscoopbedrijf
Z o n d e r de economische, sociale en juridische gevolgen te willen
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bagateUiseren, moet toch worden geconcludeerd dat de taalkloof de
meest problematische factor is geweest. Z o n d e r vertaling begreep het
publiek niet wat er in een buitenlandse film werd gezegd. Het heeft
enige jaren geduurd voordat een definitieve oplossing ingang had gevonden. Intussen daalde de belangstelling voor Amerikaanse films in ons
land drastisch, terwijl die voor Duitse films sterk toenam. In dit hoofdstuk is een aantal remedies besproken die m e n heeft uitgeprobeerd o m
de taalkloof in Nederland te overbruggen. Pas in 1932 werd definitief
gekozen voor ondertiteling. Sindsdien werden er weer even veel A m e rikaanse films uitgebracht als voor 1929.
De vrees dat de klank van vreemde talen in de bioscoop een ondermijning van de moedertaal en van de nationale cultuur zou betekenen,
lijkt achteraf ongegrond te zijn geweest. Eerder kan men zich het tegendeel afvragen: hebben vreemde talen in de bioscoop en ook op de televisie niet gezorgd voor een verhoogd bewustzijn van culturele identiteit? Ondertiteling is een constant signaal voor de toeschouwer dat er
een kloof bestaat tussen het land van produktie en de plaats van ontvangst. Dit signaal ontbreekt bij nasynchronisatie. Nasynchronisatie
vergemakkelijkt het acculturatieproces dat gepaard gaat met de internationale verspreiding van films. D e cultuur spreekt immers niet alleen uit
de taal, maar ook uit het beeld. Er bestaat daarom reden o m aan te n e men dat de culturele identiteit nauwelijks zal worden beschermd door
het weren van vreemde talen uit de bioscoop. De produktie van films
en televisieprogramma's in de eigen taal lijkt een beter middel o m dit
doel te bereiken.
Ondanks de tegenstand die de innovatie heeft ondervonden, is het
bioscoopbedrijf vrij snel overgeschakeld op de nieuwe techniek. Het
begin in 1929 was aarzelend, maar in 1930 raakte het proces in een
stroomversnelling en aan het eind van datjaar vond de doorbraak plaats.
In 1933 kon het diffusieproces worden voltooid. In vergelijking met
andere landen in Europa is deze ontwikkeling opvaUend: de Nederlandse start is erg laat, maar men is toch eerder klaar. Deze inhaalmanoeuvre
zou nooit zijn geslaagd zonder PhiUps in Eindhoven, dat zich met
Loetafoon-apparatuur richtte op kleine en middelgrote theaters, de
grote massa van exploitanten.
De innovatiesnelheid staat in scherp contrast met de gesignaleerde
weerstanden en hindernissen. T w e e factoren zijn hierbij van grote in135

vloed geweest. De toonaangevende theaters hebben het innovatieproces op gang gebracht enerzijds o m publiek te trekken met iets nieuws
(geluidsfilm als produktinnovatie), anderzijds omdat de techniek leidde
tot aanzienlijke besparingen op de kosten van het orkest (geluidsfilm als
procesinnovatie). Zodra deze marktleiders het voorbeeld hadden gegeven, is de rest van de bedrijfstak hen gevolgd, echter niet zozeer vanwege de besparingen alswel o m te profiteren van het nivelleringseffect:
de kleine exploitant kon met zijn filmvoorstelling voortaan concurreren
met de grote exploitant. De bezoekers hebben daar hun voordeel mee
gedaan. Ze kregen een beter verzorgde filmvoorsteUing aangeboden in
de meeste bioscopen. Dat aanbod hebben ze niet afgeslagen.
Tegelijkertijd heeft de innovatie een tendens versterkt die al langer
bestond: de perfectionering van de wijze waarop het filmverhaal wordt
verteld. Omstreeks 1908 is deze tendens doorgebroken in de filmindustrie. Dan ontstaan 'complete and coherent films, self-contained c o m modities', zoals T o m Gunning ze noemt in zijn studie van D . W .
Griffith.''' Films beginnen sindsdien steeds meer informatie te bevatten
over de gebeurtenissen, de personages, de tijd, de stemming en allerlei
andere aspecten van het verhaal. Ze maken bovendien steeds meer
gebruik van algemene regels waarmee een verhaal kan worden verteld,
regels die bij veel mensen bekend zijn. Ze hoeven daardoor veel minder
een beroep te doen op specifieke kennis bij de toeschouwer of, als die
tekort schiet, op verbale uitleg en muzikale ondersteuning in de bioscoop. H e t verhaal wordt bijgevolg minder afhankelijk van de plaats
waar en de mensen aan •wie het wordt verteld. De grotere autonomic
van de film maakt het ook eenvoudiger om het produkt economisch te
exploiteren. De 'self-contained commodities' waar Gunning op doelt,
laten zich moeiteloos over de hele wereld verspreiden.
Deze ontwikkeling naar een grotere autonomic heeft door de komst
van de geluidsfilm een nieuwe impuls gekregen. De film veranderde van
een halffahrikaat in een eindprodukt. Bovendien betekende dit een
stimulans voor de verdere internationalisering van de filmindustrie. Het
volgende hoofdstuk zal hier nader op ingaan.
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5
Internationale zaken
Van Tobis tot Intertobis

Innovatie is geen eenrichtingsverkeer. Terwijl de invoering van de
geluidsfilm in Nederland op gang werd gebracht door invloeden uit het
buitenland, werd er in omgekeerde richting vanuit Nederland een
belangrijke bijdrage geleverd aan de omschakeling van de Europese
filmindustrie. H e t laatste ging zelfs vooraf aan het eerste: Nederlandse
financiers hadden al een stevige greep gekregen op het internationale
innovatieproces n o g voordat er een geluidsfilm in Nederland was
vertoond. Zij traden op als financiers van HeinrichJ. Kuchenmeister en
diens Internationale Mij. voor Sprekende Films NV, een van de hoofdrolspelers in het Europese omschakelingsproces.
Sprekende Films NV stond niet op zichzelf, maar maakte deel uit van
het Kiichenmeister-concern. Achter dit concern stak een ambitieus
plan dat erop was gericht in Europa een amusementsindustrie te creeren
naar Amerikaans voorbeeld. Er moest een grote, multinationale o n d e r n e m i n g komen die de nieuwe media van de jaren twintig — g r a m m o foon, radio, geluidsfilm — zou gaan exploiteren. Deze gloednieuwe
mediagigant zou niet alleen de producent worden van hardware (grammofoons, radio's, filmcamera's, projectoren), maar ook de leverancier
van software (platen en geluidsfilms). Het concern, dat groot genoeg
moest zijn om te k u n n e n concurreren met zijn Amerikaanse voorbeeld,
RCA, zou uiteraard een investering van vele miljoenen guldens vergen.
Bovendien moest het kunnen beschikken over de nodige octrooien op
het gebied van g e n o e m d e media. Het hele b o u w w e r k rustte op de
exploitatie van deze octrooien.
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Het aandeel van Sprekende Films NV in het Europese innovatieproces is niet onbelangrijk geweest, maar er was tot nu toe vrijwel niets over
bekend. O p grond van nieuwe gegevens is het mogelijk de verrichtingen van deze onderneming gedetailleerd te reconstrueren. In het
onderstaande zal worden nagegaan welke invloed Sprekende Films NV
tussen 1928 en 1932 heeft uitgeoefend o p de loop van h e t innovatieproces in Europa. De oprichting van deze onderneming in 1927 is al in
hoofdstuk 2 behandeld. De eerste paragraaf schetst hoe Sprekende Films
NV de spil werd van de concurrentiestrijd met de Amerikaanse filmindustrie. De tweede laat zien hoe er aan de Amsterdamse beurs met milj o e n e n guldens is gespeculeerd op de overwinning van het Kiichenmeister-concern. De derde bespreekt het grote succes in 1930: de
verdeling van de wereldmarkt in invloedssferen. De vierde analyseert de
ineenstorting en reorganisatie van het concern. Tenslotte zal kort
worden nagegaan wat er na 1933 is gebeurd met de opvolger van Sprekende Films NV, Intertobis.

I TOBIS EN KLANGFILM
In 1928 heerste grote verdeeldheid over de vraag wie in Europa de leiding zou nemen bij de invoering van de geluidsfilm. VerschiUende
groeperingen beconcurreerden elkaar met uiteenlopende uitvindingen.
De onderlinge strijd veroorzaakte grote onzekerheid in de filmindustrie, zowel bij de studio's als bij de bioscoophouders. Niemand k o n
garanderen dat een geluidsinstaUatie die nu werd aangeschaft, straks ook
mocht worden gebruikt; men liep steeds het gevaar d o o r anderen te
worden aangeklaagd wegens inbreuk op een van de honderden octrooien. Anderzijds kon het niet lang meer duren voordat de Amerikanen
met h u n eerste geluidsfilms op de Europese markt z o u d e n verschijnen.
Deze dreigende impasse is een v o o r n a m e reden geweest waarom
tenslotte de belangrijkste partijen in Europa rond de tafel zijn gaan zitten
om naar een oplossing te zoeken. Octrooihouders, financiers, vertegenwoordigers van de elektrotechnische industrie en van d e filmindustrie,
zij alien spoedden zich in juli 1928 naar Berlijn. H u n bereidheid tot
onderhandelen, die vooral werd ingegeven door de naderende komst
van de Amerikanen, had nog een extra stimulans gekregen toen bekend
werd dat Sprekende Films NV een exclusief contract had afgesloten met
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het Deutsche Lichtspiel Syndikat (DLS), een bioscoopketen waarbij
achthonderd Duitse theaters waren aangesloten.' Deze doorbraak ten
gunste van Sprekende Films NV zal menigeen ervan hebben overtuigd
dat een compromis met de concurrentie onvermijdelijk was geworden.
D e betrokken ondernemingen hadden inmiddels grote sommen kapitaal geinvesteerd in de geluidsfilm. Als de Amerikanen erin zouden
slagen de Europese markt te veroveren, zou aUes verloren ziju.-"
De oprichting van het Ton-Bild Syndikat AG
O p initiatief van Heinrich Briickmann, een Duitse industrieel en
betrokken bij de Deutsche Tonfilm AG, kwamen de verschillende partijen op 18 juli 1928 te Berlijn voor het eerst bijeen o m de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. O o k Sprekende Films NV uit A m sterdam stuurde een onderhandelaar naar de conferentie. Dirk O u t van
fa. H . Oyens & Z o n e n , die het standpunt van de Kiichenmeister-groep
moest vertegenwoordigen. H e t zou een stoelendans worden waarbij
telkens een der deelnemers afviel.
In de eerste ronde probeerde Bruckmann alle partijen te verenigen
in een octrooienpool, een losse vcrbintenis tussen ondernemingen met
het doel onderlinge octrooiproblemen te voorkomen. De filmindustrie
onder aanvoering van de Ufa wilde hier niets van weten omdat zij vreesde te worden onderworpen aan de macht van de octrooihouders, en
trok zich terug uit het overleg. Vervolgens deed Bruckmann aan de
overgebleven partijen een nieuw voorstel, waarin hij nog een stap
verder ging. In plaats van een octrooienpool moest er een zelfstandige
onderneming k o m e n die alle octrooien zou opkopen en ook dc p r o duktie van geluidsapparaten en -films op zich zou nemen. Deze laatste
opzet werd ondersteund door de financiers en de octrooihouders, maar
afgewezen door de elektroconcems die niet graag hun eigen octrooien
en produktiemiddelen aan een vreemde onderneming afstonden. AEG
en Siemens & Halske stapten uit het overleg. T o e n bleven alleen nog
de financiers en de octrooihouders over. Zij zijn zonder elektroconcems en zonder de filmindustrie verder gegaan.'
Het resultaat is geweest dat op 30 augustus 1928 in Berlijn het T o n Bild Syndikat AG (Tobis) kon worden opgericht met een kapitaal van
twaalf miljoen mark. Tobis bracht vier Europese octrooigroepen bijeen
die al hun rechten ter beschikking van Tobis stelden: TriErgon Musik
AG uit St. Gallen, Sprekende Films NV uit Amsterdam, Deutsche
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Tonfilm AG uit Hannover en Messterton AG uit Berlijn. In dit kwartet
was de Duitse rol gering, zeker als men bedenkt dat de Deutsche
Tonfilm AG slechts licentiehouder was van een Deens octrooi op naam
van Petersen en Poulsen. Het internationale karakter van de nieuwe
maatschappij komt nog scherper tot uitdrukking wanneer men de financiering in ogenschouw neemt. D e Kuchenmeister-groep onder leiding
van fa. Oyens en de Nederlandsch-Indische Handelsbank verwierf 36
procent van de aandelen.*' TriErgon onder leiding van de Zwitserse
financier Ikle nam 26 procent. Het Duitse belang, niet groter dan ongeveer 30 procent, kwam in handen van een Duits bankconsortium onder
leiding van de C o m m e r z - und Privatbank. De rest van het kapitaal was
verspreid bezit.'
Tobis AG moet eerst en vooral worden gezien als een samenwerkingsverband van Sprekende Films NV en TriErgon AG, de twee belangrijkste octrooigroepen van dat m o m e n t in Europa. Dit blijkt niet aUeen
uit de aandelenmeerderheid die zij tezamen vormden, maar ook uit de
verdeling van de bestuurszetels. Bij de oprichting van Tobis AG werd
vastgelegd dat Sprekende Films NV een van de twee directeuren van
Tobis AG mocht benoemen, TriErgon AG de andere. De eerste wees
hiervoor Hans Henkel aan; TriErgon koos Frischknecht. Bovendien
kreeg Sprekende Films NV net als TriErgon drie zetels in de raad van
commissarissen. Dat werden Heinrich Kuchenmeister, Dirk O u t en C.
Woldringh, een directeur van de Nederlandsch-Indische Handelsbank
in Amsterdam.
Tobis kreeg als eerste taak een uniform geluidsfilmprocede te ontwerpen. Er diende op korte termijn een Europese standaard voor geluidsfilmtechniek te k o m e n . ' Daarnaast wilde men Tobis zo snel m o g e lijk laten beginnen met de fabricage van geluidsprojectoren als ook met
de produktie van korte films. Tobis moest immers het hele omschakelingsproces aanjagen en dat kon niet zonder apparaten en films. Hier
wreekte zich dat de electroconcerns en de filmbedrijven niet waren
toegetreden tot de nieuwe maatschappij: zij beschikten over de n o o d zakelijke produktiemiddelen. N u moest Tobis het produktieproces op
eigen kracht organiseren. Dat vereiste extra investeringen, maar mede
dankzij de kapitaalkrachtige positie kwam de produktietrein langzaam
maar zeker op gang. In September 1928 werden de eerste grote contracten met afnemers getekend en ging de eerste korte film van Tobis in
Berlijn in premiere.'
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De oprichting van Tobis is in Berlijn gevierd met een feestelijk banket.
O n d e r de gasten b e v o n d e n zich twee Nederlanders, ir. Struve en Dirk
Out." W i e was Dirk Out? Zijn naam duikt telkens op wanneer het
Kiichenmeister-concern een nieuwe sprong voorwaarts maakt: eerst bij
de oprichting van Sprekende Films NV, dan bij de stichting van Tobis,
later bij de totstandkoming van het Tobis-Klangfilm-kartel en bij de
creatie van Accoustiek NV. Dirk Pieter O u t (i 888-1947) kwam uit een
Amsterdamse familie van makelaars en commissionairs. Na aanvankelijk
op de beurs te h e b b e n gewerkt, werd hij in 1919 firmant van fa. H .
Oyens & Zn. Internationale transacties vormden zijn specialiteit. Hij
zou vanaf 1925 ook de drijvende kracht zijn geweest achter de Industriele Disconto Maatschappij NV (IDM), die hij van kleine tot grote bank
probeerde te ontwikkelen met steun van C. Woldringh van de N e d e r landsch-Indische Handelsbank. Bij de IDM leerde hij Haro van Peski
k e n n e n , met wie hij nauw bevriend raakte. Haro van Peski was behalve
bankier ook kunstschilder en filmregisseur; in die laatste hoedanigheid
zou hij in de jaren dertig n o g enige bekendheid krijgen in Nederland.'
T o e n Dirk O u t bij Oyens in 1927 de portefeuille van Kiichenmeister
kreeg toegewezen, heeft hij zich met veel energie in deze opdracht
vastgebeten. Hij w e r d het financiele brein achter de expansie van het
Kiichenmeister-concern. Z o n d e r Dirk O u t was de invoering van de
geluidsfilm in Europa misschien heel anders verlopen.

Het ontstaan van het Tobis-Klangfilm-kartel
Een w e e k na de creatie van Tobis is Klangfilm G m b H opgericht door
Siemens & Halske en AEG met een kapitaal van drie miljoen mark. D e
beide elektroconcems hadden zich niet willen aansluiten bij Tobis. In
plaats daarvan besloten ze op 8 oktober 1928 te gaan samenwerken in
een gemeenschappelijke dochterondememing die de nieuwe markt van
de geluidsfilmtechniek moest gaan bewerken. Siemens & Halske en AEG
namen ieder 45 procent van de aandelen en verkochten de overige tien
procent aan de platenmaatschappij Polyphon W e r k e AG. Klangfilm had,
anders dan Tobis, een enorme industriele capaciteit achter zich staan.
Het beschikte evenwel niet over een geluidsprocede dat rijp voor p r o duktie en exploitatie was. Het zou tot februari 1929 duren voordat
Klangfilm zijn eerste geluidsfilm in het openbaar kon presenteren.'"
Tobis probeerde zijn voorsprong op Klangfilm uit te buiten door
razendsnel een zo groot mogelijk deel van de markt aan zich te binden.
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D e oprichters van Tobis dineerden o p 30 augustus 1928 in
de w o n i n g van bankier Sobernheim te Berlijn. Uit Nederland
waren D.P. O u t en ir. A.E. Struve aanwezig.
Foto: Nederlands Filmmuseum
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Dat lukte aardig. Tobis sloot niet alleen in Duitsland contracten af, maar
ook in het buitenland, bijvoorbeeld met British Instructional Films.
Bovendien ging Tobis op zoek naar een partner in de electrotechnische
industrie, een partner die behalve de ontbrekende produktiemiddelen
ook de noodzakelijke versterkers en luidsprekers zou kunnen leveren.
Een partner die bovendien een bondgenoot wilde zijn in de oplaaiende
strijd tegen Klangfilm, AEG en Siemens & Halske.
Een goede kandidaat leek nu Philips' Gloeilampenfabrieken NV, een
verklaarde tegenstander van de Duitse elektroconcems. Een week na de
oprichting van Klangfilm, op 15 oktober 1928, arriveerde Heinrich
Kuchenmeister al in Eindhoven. Samen met een commissaris van Sprekende Films NV, ir. Struve, werd hij ontvangen door Anton Philips en
zijn stafvan directeuren. In Eindhoven wisten ze heel goed wat ze waard
waren. Hun versterkers en luidsprekers bchoorden tot de beste van
Europa en deden beslist niet onder voor de Duitse apparaten. Kiichenmeister zette uiteen dat Tobis een klein en betrekkelijk goedkoop apparaat ging maken voor de vertoning van geluidsfilms. Deze apparaatjes
hadden echter een versterker nodig en de vraag was nu, of Philips die
kon leveren. Hij schatte de afzet op zo'n drieduizend stuks per jaar.
Anton Philips antwoordde h e m dat het plan in beginsel zijn belangstelling had; hij zou erover nadenken."
Anton Philips heeft echter te lang geaarzeld. Hij wilde wel met Tobis
samenwerken, maar niet tot elke prijs. Hij wenste zijn zelfstandigheid
te bewaren en gaf er de voorkeur aan als leverancier van apparaten op
te treden, niet als deelnemer in een filmonderneming. Daarover werd
druk onderhandeld, ook met verschillende andere partijen.'- Intussen
steeg de spanning aan het Europese filmfront. Tobis en Klangfilm
vlogen elkaar steeds heviger in de haren en bij Tobis werd de behoefte
aan een sterke industriele partner steeds nijpender. N o g op 8 maart 1929
sprak een directeur van Philips in Berlijn hierover met Kiichenmeister.''
T o e n gebeurde wat men in Eindhoven al had gevreesd.
O p 13 maart 1929 sloten Tobis AG en Klangfilm G m b H ecu overeenkomst waarin zij hun geschiUen bijlegden en afspraken maakten o m
voortaan samen te werken.''' Alleen op die manier zouden zij weerstand
kunnen bieden aan hun Amerikaanse concurrenten die inmiddels met
h u n geluidsapparaten en -films op de Europese filmmarkt waren
verschenen. De overeenkomst leidde niet tot een fusie, maar tot de
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oprichting van een kartel. Er kwamen geen bindingen in de personele
of financiele sfeer. Een van de architecten van het kartel was Dirk O u t ,
die het accoord als derde partij heeft ondertekend.
H o e raakte O u t betrokken bij het Tobis-Klangfilm-kartel? O u t had
een maand eerder van Tobis de octrooirechten buiten de Duitssprekende landen gekocht. Daartoe had hij een consortium opgericht dat 3,5
miljoen mark (ruim 2 miljoen gulden) foumeerde. Deze transactie
maakte O u t c.s. zo machtig, dat hij gevraagd werd o m als derde partij
de kartelovereenkomst te tekenen.''
Tobis en Klangfilm hebben hun octrooien ondergebracht in een
gemeenschappelijke pool en maakten vervolgens een taakverdeling.
Tobis zou zich voortaan gaan concentreren op aUes wat met geluidsoptekening en filmproduktie te maken had. Dat betekende niet alleen
opname-apparatuur verkopen en verhuren, maar ook films (co)produceren en distribueren en bovenal: royalties heffen op voltooide geluidsfilms. Klangfilm moest zich in het vervolg beperken tot het gebied dat
met de weergave van geluidsfilms verband hield; de maatschappij kreeg
de bioscoopsector als voornaamste afzetmarkt toegewezen. Daarnaast
zou Klangfilm de fabricage, de instaUatie en het onderhoud van alle
geluidsapparatuur — dus zowel voor opname als voor weergave - op
zich nemen. De winst zouden zij onder elkaar verdelen volgens bepaalde sleutels."*
Tobis-Klangfilm was een echt kartel en het gedroeg zich er ook naar.
H e t bond direct de strijd aan met de Amerikaanse concurrenten en
probeerde hen zoveel mogelijk van de Europese markt uit te sluiten. Dat
kon gebeuren door te dreigen met octrooiprocessen en door bondgenootschappen te sluiten met grote filmmaatschappijen in verschiUende
landen van Europa. Tegelijkertijd begon Klangfilm in grote haast apparaten te b o u w e n en te plaatsen, terwijl Tobis halsoverkop geluidsfilms
ging produceren. De hevige concurrentiestrijd die hiervan het gevolg
was en die tot de zomer van 1930 zou voortduren, zal later worden
behandeld. De aandacht richt zich nu eerst op Tobis.
De ontwikkeling van Tobis tot studio
Tobis is in 1929 vrijwel voUedig in handen gekomen van Sprekende
Films NV. De Nederlandse groep had bij de oprichting van Tobis in
eerste aanleg een belang van 36 procent verworven. Dirk O u t kocht
daarop van Tobis ook de octrooirechten buiten de Duitssprekende
144

landen. In mei 1929 wist hij vervolgens de hand te leggen op nog eens
26 procent van de Tobisaandelen, een pakket dat werd aangeboden
door de Zwitser Ikle, mede-oprichter van Tobis. O m te v o o r k o m e n dat
dit pakket in Amerikaanse handen zou raken, nam O u t het voor 3,2
miljoen gulden o v e r . " Sprekende Films NV beschikte toen over 62 p r o cent van het uitstaande Tobiskapitaal. Daarmee bezat men echter volgens Duits recht n o g niet voldoende om werkelijk zeggingskracht te
kunnen uitoefenen. Daarvoor was 75 procent nodig. Met dit doel werd
nog eens 14 procent bijgekocht. Het resultaat is geweest dat Sprekende
Films NV in 1929 de beschikking kreeg over 76 procent van het Tobiskapitaal, een degelijk meerderheidsbelang."*
Sprekende Films NV moest er nu voor zorgen dat Tobis van zijn kant
de afspraken met Klangfilm zou nalevcn. Dit was geen eenvoudige zaak.
Tobis moest zich ineens gaan profileren als een filmstudio, hoewel de
maatschappij nog bijna niets had gcpresteerd op dit gebied. M e n had wat
geexperimenteerd met korte filmpjcs en Walter R u t t m a n n had een
lange, avantgardistische geluidsfilm voor Tobis m o g e n maken, MELODIE
DER WELT (uitgebracht op 12 maart 1929 in Berlijn), maar de meeste aandacht was tot dat m o m e n t uitgegaan naar de fabricage van apparatuur."^
De commissarissen e n de directie hadden geen flauw idee hoe bioscoopfilms moesten w o r d e n gemaakt of gedistribueerd. M e n had geen
ervaring, geen personeel, geen infrastructuur. Het zou daarom tot eind
1929 duren voordat hun eerste grote geluidsfilms in omloop kwamen,
en die waren vaak door anderen geproduceerd.
T o c h mag niet w o r d e n onderschat wat Tobis en Sprekende Films NV
onder zulke omstandigheden tot stand hebben gebracht. Zij zijn erin
geslaagd binnen enkele maanden een groot en gecompliceerd bedrijf
voor de produktie en exploitatie van films uit de grond te stampen. Het
was een creatie uit het niets, mogelijk gemaakt door een kapitaal van
miljoenen guldens.
Sprekende Films NV wilde met Tobis snel doorbreken naar de internationale markt. Daarom liet men de grote publieksfilms bij voorkeur
in verschillende talen produceren, in die dagen het antwoord op het
probleem van de taalbarriere. O m dezelfde reden liet Sprekende Films
NV in verschillende landen filmstudio's b o u w e n . M e n streefde naar een
spreiding van de produktie over diverse taalgebieden. In 1929 werden
drie studio's geopend: een in Berlijn (directeur Ernst Nolle), een in
Epinay-sur-Seine bij Parijs (Hans Henkel) en een in Londen (Rudolf
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Becker). Later volgden nog vestigingen in Madrid en Lissabon. D e z e
forse investeringen werden noodzakelijk geacht o m de stroom van
geluidsfilms snel op gang te brengen en, eenmaal in beweging gebracht,
onder controle te houden. Deze politick heeft de NV geen windeieren
gelegd. Z o w e l de studio in Berlijn als die in Epinay draaide spoedig op
voile toeren en maakte flinke winst; alleen die in Londen bleek een
zorgenkind.^"
De eerste film die Tobis na de totstandkoming van het kartel u i t bracht, DAS LAND OHNE FRAUEN, verscheen pas eind September 1929 in

de bioscoop. D e film bevatte slechts een handvol synchrone geluidsfragmenten en verder veel begeleidende muziek. De daarop volgende p r o duktie, DIE NACHT GEHORT UNS, is eigenlijk de eerste lange speelfilm van
Tobis m e t een voUedig synchrone geluidsband. Deze film, die m e t
kerstmis van datjaar in premiere ging, w e r d zowel in het Duits als in het
Frans opgenomen en heette ook LA NUIT EST A NOUS. Daarna b e g o n n e n
de films waaraan Tobis meewerkte, in grotere frequentie uit te k o m e n .
Het streven was, gerenommeerde regisseurs opdrachten te geven. Z o
regisseerde G . W . Pabst in de Berlijnse studio's van Tobis WESTFRONT
1918 (1930), DIE DREIGROSCHENOPER

(1930) cn DIE HERRIN VON ATLAN-

TIS (1932), beide laatste films in een Duitse en een Franse versie.^' In de
Franse studio's te Epinay regisseerde R e n e Clair o n d e r meer s o u s LES
TOITS DE PARIS (1930) en LE MILLION (193I) voor Films Sonores Tobis
SA. Deze films hadden veel succes en gaven Tobis prestige. Uit de studio
te Londen k w a m e n in 1931 o n d e r m e e r CITY OF SONG en THE BELLS.

De omzetting van Tobis in een studio betekende natuurlijk de creatie
van een krachtige concurrent van Ufa, de grootste filmmaatschappij van
Europa. Tobis en Ufa zouden elkaars tegenpolen worden. Het v o o r naamste onderscheid tussen beide concerns was dat Ufa, anders dan
Tobis, een keten van luxe bioscopen bezat. Het had overigens maar
weinig gescheeld of Ufa was in handen gevaUen van Tobis, dat zijn
monopolistische positie graag had willen gebruiken om de hele p r o d u k tiesector aan zich te onderwerpen. Klangfilm had echter in de kartelovereenkomst een clausule laten o p n e m e n , die aan Klangfilm het recht
gaf rechtstreeks aan Ufa geluidsapparatuur voor filmopnamen te leveren. Dat is enige weken later ook g e b e u r d . " Deze uitzondering heeft
v o o r k o m e n dat Tobis een absoluut monopolie kon veroveren in de
Duitse filmproduktie. Niettemin is het effect geweest dat Ufa langs deze
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weg verplicht werd tot een vorm van samenwerking met het kartel.
De samenwerking van filmindustrie, electrotechnische industrie,
octrooihouders en financiers, welke in juli 1928 n o g was afgewezen,
bleek in maart 1929 toch tot stand te zijn gekomen. Er had zich een blok
geformeerd dat klaarstond o m de Amerikaanse geluidsfilm een warm
onthaal te bereiden. Alvorens hierop in te gaan, is het nodig de algemene situatie van het Kiichenmeister-concern onder ogen te zien.
Sprekende Films NV was in korte tijd uitgegroeid tot een machtige
steunpilaar van de Europese filmindustrie. De groep rond O u t en
Kiichenmeister had echter meer pijlen op de boog. Zij waren n o g steeds
vast besloten een groot mediaconcern te stichten dat behalve geluidsfilm
ook grammofoon en radio omvatte. En aUes wees erop dat het ging
lukken. Het was nu zaak, de enorme groei op gang te houden door een
adequate financiering. H o e zij dat deden, is het onderwerp van de
volgende paragraaf.

2 ACCOUSTIEK
Tussen 1926 en 1929 waren de plannen die Heinrich Kiichenmeister en
zijn Nederlandse financiers oorspronkelijk hadden gemaakt, aanzienlijk
veranderd. Deze fase in de geschiedenis van het mediaconcern is in
hoofdstuk 2 behandeld en kan hier kort worden samengevat. In 1927
had de groep besloten haar activiteiten niet meer te beperken tot het
grammofoongebied, maar ook de geluidsfilmsector erbij te betrekken.
Daarmee was de onderneming een nieuwe, maar niet minder ambitieuze koers ingeslagen. Het oude plan om de wereld te veroveren met de
Ultraphoon werd niet opzij geschoven, maar opgenomen in een veel
groter project. In hun ogen was de grammofoon slechts een van de drie
pijlers waarop de toekomstige media-industrie zou rusten. De tweede
pijler was de geluidsfilm. D e derde pijler werd gevormd door de radio,
een recent en immens populair verschijnsel. Kuchenmeister en zijn
Nederlandse vrienden droomden in 1927 van een wereldconcern dat al
deze nieuwe media omvatte en de hele audiovisuele amusementsindustrie van de jaren twintig zou bestrijken.^' RCA was hun grote voorbeeld
en David Sarnoff hun profeet.
Het duurde niet lang of de o p b o u w van het nieuwe mediaconcern
was in voile gang. De geluidsfilmtak kreeg eind 1927 gestalte in
147

DIE DREIGROSCHENOPER wcrd door G.W. Pabst in 1930 in twee
versies tegelijk opgenomen. Boven: de Duitse versie. Beneden:
dezelfde scene in de Franse versie. Foto: Casparius
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sprekende Films NV. D e grammofoontak bestond toen al, maar zou in
de herfst van 1928 op de Amsterdamse beurs opnieuw worden gelanceerd als een internationale onderneming, de Internationale Ultrap h o o n NV. D e radiotak kwam daarna aan de beurt; op 28 maart 1929
werd in Amsterdam Kiichenmeister's Internationale R a d i o Maatschappij NV opgericht.^"'
D e financiering van dit alles zou echter vele miljoenen guldens
vergen. Het kapitaal hiervoor wilde men in Nederland bijeenbrengen
door gebruik te maken van dezelfde kanalen die ook voor de financiering van het Ultraphoonproject hadden gezorgd. H e t was echter niet
nodig om met alle genoemde bedrijven naar dc beurs te gaan. M e n kon
o o k een moedermaatschappij stichten die zou fungeren als holding
company van drie dochtermaatschappijen, een dochter voor elk m e dium. De n i e u w e holding moest in de financieringsbehoefte van het
hele concern voorzien door de uitgifte van eigen aandelen op de beurs.
Met de oprichting ervan heeft men gewacht totdat het Tobis-Klangfilmkartel tot stand was gekomen. Tien dagen later, op 23 maart 1929,
kon in Amsterdam de stichtingsakte worden getekend. Aangezien het
concern zich vooral b e w o o g op het terrein van de geluidmedia, kreeg
de holding de toepasselijke naam Accoustiek NV, of voluit: Kiichenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek NV.^' Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 6 miljoen gulden, spoedig uitgebreid tot
30 miljoen.
D e creatie van Accoustiek NV als moedermaatschappij betekende de
voltooiing van het titanenwcrk waaraan men in 1926 was begonnen.
Daarmee had het nieuwe mediaconcern zijn definitieve structuur
gekregen. In het organisatieschema zijn de drie genoemde hoofdgroepen gemakkelijk te onderscheiden. Voorts is te zien dat de drie dochters
eveneens als holding company fungeerden. Sprekende Films NV bezat
bijvoorbeeld de aandelen van Tobis, Films Sonores Tobis, Asfi, enz."''
Laatstgenoemde maatschappij en participeerden op hun beurt weer in
andere ondernemingen. Hetzelfde gold voor de Internationale Ultrap h o o n NV die opereerde als holding company van onder andere Duag
en Numa. Accoustiek NV vormde de top van een piramide, een wijdvertakt netwerk van grote en kleine ondernemingen.
Het bestuur van Accoustiek werd uitgeoefend door het inmiddels
bekende trio O u t , Kiichenmeister en Woldringh, aangevuld met mr.
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het Kiichenmeister-concern, 1930
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Tabel 5.1. Activa van Accoustiek nv, ingebracht door Kiichenmeister & Co.
KG op 10 mei ig2g (in guldens)

99 % van het aandelenkapitaal van Sprekende Films nv,
6738 aandelen a / 1000 i 125 %
51 % van het aandelenkapitaal van Internationale
Ultraphoon nv, 1250 aandelen a / 1000 a 230 %
99 % van het aandelenkapitaal van Internationale Radio
nv, 1988 aandelen a / 1000 4 100 %
100 % van het aandelenkapitaal van Heimton Damnitz
& Co. G m b H , 240 aandelen a 100 %
5 1 % van het aandelenkapitaal van Orchestrola Vocalion
ag, 1125 aandelen a rm 1000 a 125 %
20 % in het syndicaat van aandelen Telegraphon ag

8.422.500
2.875.000
1.988.000
240.000
844.000
207.500
14.577.000

Bron; Prospectus Kiichenmeister's Internationale Mij. Voor Accoustiek NV, 1929.

H . M . Roelofsz, directeur van de Incassobank in Amsterdam, en dr.
C u r t Sobernheim, directeur van de C o m m e r z - und Privatbank in
Berlijn. De laatste was ook president-commissaris van Tobis. T o t
directeur van Accoustiek werd dr. Alberto Meyerhoff benoemd.
O m te v o o r k o m e n dat vreemde aandeelhouders later te veel invloed
konden krijgen, werden de statuten voorzien van een clausule: alleen de
houders van de prioriteitsaandelen nummer i tot en met 12 waren
gerechtigd tot het nemen van belangrijke beslissingen. Deze twaalf
aandelen kwamen in bezit van Heinrich Kuchenmeister en Dirk O u t .
De uiteindelijke beslissingsmacht in de holding company lag dus bij
Kuchenmeister en O u t .
Accoustiek Nv zou de plaats moeten gaan innemen van KKG. Als
commanditaire vennootschap kon KKG geen aandelen uitgeven aan de
beurs. KKG had het concern tot ontwikkeling gebracht, maar nu was zijn
rol uitgespeeld. H e t droeg aUe aandelen die het van de dochtermaatschappijen in bezit had en die volgens de prospectus een totale waarde
vertegenwoordigden van 14,5 miljoen gulden, over aan Accoustiek NV
en kreeg in ruil daarvoor een zelfde bedrag in aandelen Accoustiek terug
(zie Tabel 5.1). T o e n was de weg vrij om KKG op te heffen. Dit laatste
had althans moeten gebeuren.
• • •
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Accoustiek NV beschikte bij oprichting over een vermogen van 14,5
miljoen gulden. Dit bestond echter geheel uit aandelen die door KKG
waren ingebracht. Wat nog ontbrak was een flink werkkapitaal waarmee de groei en andere activiteiten van het concern konden worden
gefinancierd. De eerste taak van de nieuwe holding was, dit extra kapitaal bijeen te brengen. En dat gebeurde ook terstond. O p 16 mei 1929
vond de inschrijving plaats op 5000 aandelen Accoustiek a duizend gulden, uit te geven aan de Amsterdamse effectenbeurs tegen een koers van
130 procent.
Drie Amsterdamse banken traden op als emittenten van de aandelen
Accoustiek op de beurs: Oyens & Zn., de NIHB en de Incassobank.
Dezelfde banken waren ook in het bestuur van Accoustiek vertegenwoordigd. H e t was wederom Dirk O u t die de emissie voorbereidde.
Hij had daarvoor steun gezocht bij zijn vriend en collega Woldringh,
directeur van de NIHB. Roelofsz van de Incassobank had zich uit eigen
beweging gemeld, want zijn bank wilde erg graag deelnemen in deze
veelbelovende zaak. Andere banken stonden eveneens te trappelen om
mee te mogen doen, maar kregen nul op het rekest.^'
D e aankondiging van de emissie kreeg begin mei een enthousiast
onthaal bij de Nederlandse beleggers en speculanten. H e t werd de
opmaat tot een ongekend beursfeest. Accoustiek NV en het Kiichenmeister-concern werden geassocieerd met de komst van de geluidsfilm
en dat sprak tot de verbeelding, ook al had n o g bijna niemand zo'n film
gezien. De financiele pers gaf een bijzonder gunstig oordeel over het
nieuwe fonds. Volgens het Amsterdams Effectenblad ging het om 'zeer
aantrekkelijk materiaal voor speculatieve belegging'.^* Zulke aanbevelingen waren niet aan dovemansoren gericht. Een deel van het publiek
liet zich bovendien meeslepen door de stroom van berichten over de
strijd tussen de Europese en Amerikaanse octrooigroepen, waarbij men
op een welhaast patriottische manier partij koos voor de Kuchenmeistergroep.
Tuschinski, het belangrijkste theater van Nederland, deed er nog een
schepje bovenop door enkele dagen voor de emissie zijn eerste grote
geluidsfilm in premiere te laten gaan.^' Dit evenement ging gepaard met
een golf van publiciteit die de zaak van de geluidsfilm natuurlijk zeer ten
goede kwam. Hoewel Tuschinski een Amerikaanse film vertoonde op
apparatuur van Western Electric - de voorstelling was dus eigenlijk een
flagrante schending van de octrooien van Tobis en Klangfilm — werd de
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emissie hierdoor niet ongunstig benvloed. Waarschijnlijk heeft de
Amerikaanse provocatie Accoustiek alleen maar geholpen.'"
Binnen enkele dagen werd Accoustiek razend populair in de wereld
van de speculatie. Een euforische stemming leek zich meester te maken
van de anders zo behoedzame effectenhandel. De banken werden b e dolven o n d e r een lawine van aanvragen, en die k w a m e n niet alleen van
doorgewinterde speculanten. 'Slagersjongens, bakkers, keukenmeisjes
[...] schreven bij duizenden op de uitgifte in.''' Aandeelhouders van de
hiternationale Ultraphoon NV, die een voorkeursrecht k o n d e n uitoefenen bij de inschrijving op Accoustiek, werden plotseling bestormd met
verzoeken o m h u n claimrecht te verkopen. Zij kregen hiervoor bedragen van 800 tot 1000 gulden geboden en op de laatste dag werd er zelfs
1500 gulden voor een claim betaald.'^
De emissie w e r d een doorslaand succes. T o e n alle inschrijfbiljetten
waren geteld, bleek dat er voor meer dan drie miljard gulden was
ingetekend, hoewel Accoustiek slechts vijf miljoen had gevraagd." M e n
had op de beurs veel meegemaakt, maar drie miljard brak alle records.
O p de aandelen Ford was indertijd ook ingeschreven voor zeshonderd
maal het gevraagde bedrag, maar toen ging het om niet meer dan een
miljoen gulden. D e formidabele overintekening op Accoustiek is
achteraf gemakkelijk te interpreteren als een teken dat de conjunctuur
in 1929 overspannen raakte en op een crisis afstevende. In mei van dat
jaar dacht m e n daar anders over en speculeerde men er lustig op l o s . "
Accoustiek zou zich in 1929 ontpoppen als een erg speculatief aandeel dat van dag tot dag aan sterke koersschommelingen onderhevig kon
zijn, maar dat daardoor juist erg in trek was bij de meer avontuurlijk ingestelde beleggers. D e Kiichenmeister-aandelen zorgden iedere dag
voor nieuws in de financiele pers en ze zouden gedurende meer dan
twee jaar bij de top-tien van de Amsterdamse effectenbeurs horen. In
de dagelijkse beursoverzichten werden ze steeds in een adem genoemd
met gerenommeerde aandelen als Koninklijke Olie, Aku, B o e t o n en
Phihps. Een serieus vakblad als het Amsterdamsch Efiectenblad zag er
medio 1930 geen bezwaar in, dat iemand zijn Philips-aandelen omruilde
tegen die van Kiichenmeister." W i e tegen een stootje kon en niet bang
was voor flinke koersfluctuaties, had Accoustiek in zijn aandelenportefeuillc zitten. W a t er ook gebeurde, het vertrouwen bleef.
En er gebeurde heel wat. De op 16 mei voor 130 procent uitgegeven
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Het roemruchte aandeel van Accoustiek NV dat in mei 1929 de
Amsterdamse effectenbeurs in rep en roer bracht. Inzet: Dirk P. O u t
(1888-1947) van fa. H. Oyens & Z o n e n , het financiele brein achter
het Kiichenmeister-concern.
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aandelen noteerden de volgende dag al een koers van 255 procent.'** H e t
sprak vanzelf dat veel speculanten de koerswinst van ruim 1200 gulden
per aandeel onmiddellijk wensten binnen te halen, maar het fonds hield
zich goed staande en leek zich in j u n i te stabiliseren rond 225 procent.
In juli daalde de koers plotseling van 225 naar 165 procent. D e volgende
twee maanden zouden de aandelen blijven schommelen tussen 150 en
170 procent. Eind oktober doken ze ineens onder de 100 procent, maar
in december stegen ze daar weer bovenuit. Aan het einde van 1929 was
de emissiekoers weer bereikt en op dat niveau zouden de aandelen
voorlopig even blijven zweven.
Verklaringen voor deze heftige fluctuaties zijn te vinden in de e c o n o mische conjunctuur, in de toestand van de geluidsfilmindustrie en in de
interne gang van zaken bij Accoustiek NV. O m met het laatste te
beginnen: de grote aandeelhouders hadden belang bij een hoge koers,
maar wilden ook profiteren van de koerswinst. Dit leidde tot tegenstrijdige handelingen. Een kras voorbeeld is het volgende. O m de koers van
Accoustiek te steunen en positief te beinvloeden besloten de Incassobank en Oyens in de herfst van 1929 voor gezamenlijke rekening t w e e honderd aandelen te kopen tegen 159 procent. D e Incassobank liet deze
transactie onopvallend uitvoeren door een stroman op de beurs, gespreid over enige weken. Maar terwijl deze aankopen plaatsvonden, liet
Kiichenmeister, buiten medeweten van de Incassobank, in een andere
hoek van de beurs honderden aandelen verkopen via een stroman van
O y e n s . " Z o werd het optreden van de een teniet gedaan door dat van
de ander. Dit gebeurde in oktober 1929, enkele dagen voordat de beurs
in een grote crisis geraakte die een einde maakte aan de hoogconjunctuur van de jaren twintig.
D e krach van Wall Street op 24 oktober 1929 is ook bij de Amsterdamse effectenbeurs hard aangekomen. Alle koersen kelderden en die
van Kiichenmeister kelderden mee. De beurscrisis luidde de beruchte
recessie van de jaren dertig in, hoewel de voile omvang hiervan niet
onmiddellijk aan het licht zou treden. Eind 1929 dachten velen, soms
tegen beter weten in, dat de beurs zich weer herstelde van de klap. O o k
Accoustiek begon langzaam uit het dal te klimmen, maar zou niet meer
terugkeren tot het oude niveau.
Een derde oorzaak van de koersschommelingen - en in de pers het
meest besproken — was het wisselvallige verloop van de octrooistrijd in
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de geluidsfilmindustrie. De speculatie met Kuchenmeister-aandelen
was deels een speculeren op de uitkomst van het conflict tussen TobisKlangfilm en Western Electric. M e n gokte erop dat de eerste groep zou
winnen of minstens tot een gunstig vergelijk met de Amerikanen zou
komen. Commentatoren die de capriolen van Accoustiek vrijwel dagelijks in de krant bespraken, zagen in elk bericht hierover aanleiding voor
een nieuwe koersstijging of-daling. Een gewonnen proces in Berlijn,
een verloren proces in Londen, onderhandelingen in N e w York,
overeenkomsten in Parijs, alles kon volgens hen de koers van Accoustiek meer of minder sterk doen opleven of terneerdrukken. Aanvankelijk ontstond ook onzekerheid over de toekomst omdat er in de
bioscopen alleen geluidsfilms volgens het Western Electric-systeem te
zien waren en geen een van Tobis-Klangfilm. Die films kwamen pas in
november in Nederland, toen Accoustiek minder dan lOo procent
waard was.'*
M e t Accoustiek NV had de Kuchenmeistergroep de kroon op haar
werk gezet. H e t hele concern bevond zich nu onder de paraplu van de
moedermaatschappij. Deze consolidatie betekende geenszins dat het
concern zijn dynamiek verloor. Integendeel, Accoustiek verschafte de
basis voor een nieuwe sprong voorwaarts. Onmiddellijk na de aandelenemissie in mei 1929 kocht Accoustiek een meerderheidsbelang in
Tobis AG en begon men in Berlijn, Parijs en Londen met de b o u w van
de nieuwe filmstudio's, terwijl ook de Ultraphoonafdeling een nieuwe
impuls kreeg. De omstandigheden lieten trouwens niet toe dat men op
zijn lauweren ging rusten. De Amerikanen waren in Europa aan hun
opmars begonnen. Accoustiek zou een vooraanstaande rol gaan spelen
in het verzet tegen de Amerikaanse geluidsfilmindustrie.

3 HET KARTEL VAN PARIJS
Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilm waren de enige krachten in
Europa die in 1929 de wil en de middelen bezaten o m de invoering van
de geluidsfilm naar eigen inzicht door te zetten. De Europese filmindustrie was min of meer overgeleverd aan de plannen van dit kartel; zij kon
wel proberen invloed en kritiek uit te oefenen, maar niemand beschikte
over alternatieven. De drie leden van het kartel waren zich goed bewust
van deze voorsprong. Tegelijkertijd moesten zij rekening houden met
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een grote achterstand ten opzichte van Amerika. Aan de overkant van
dc oceaan had de doorbraak van de geluidsfilm al meer dan een jaar
eerder plaatsgevonden en de Amerikaanse industrie beschikte inmiddels
over een groot arsenaal aan geluidsfilms en -apparatuur. D e eerste voorbeelden hiervan waren al in 1928 gedemonstreerd in enkele Europese
hoofdsteden en de rest stond in Amerika als het ware klaar voor verzending.
O m deze achterstand te overbruggen en een volwaardige concurrent
van Amerika te w o r d e n , moest de Ncdcrlands-Duitse octrooigroep een
geweldige inspanning gaan leveren. Het zou een race tegen dc klok
w o r d e n . Hoe langer Tobis en Klangfilm de verspreiding van de A m e r i kaanse geluidsfilm k o n d e n vertragen, des te meer tijd hadden ze o m hun
positie in Europa te versterken en de Europese filmindustrie van hun
produkten te voorzien. Deze paragraaf wil laten zien, hoe de groep in
1929 en 1930 haar doel heeft proberen te bereiken. Daarbij gaat de
aandacht vooral uit naar het optreden van Sprekende Films NV.
Interchangeability
De Europese octrooigroep werd geholpen door een aantal barrieres die
door d e cultuur, de politick en de wetgever waren opgeworpen.''^ D e
taal v o r m d e de eerste grote hindernis voor de Amerikaanse films. H e t
zou n o g geruime tijd duren voordat hiervoor een geschikte oplossing
was gevonden. D e internationale verspreiding van de nieuwe techniek
werd er intussen aanzienlijk door vertraagd. Dit kwam het NederlandsDuitse kartel in 1929 goed van pas. Spoedig zou het echter zelfde nadelen van de taalbarriere ondervindcn.
Een ander obstakel werd gevormd door de invoerbeperkingen die in
verscheidene landen waren ingesteld om de nationale filmproduktie te
beschermen. Ze bestonden al voor de komst van het geluid en ook voor
het uitbreken van de economische crisis, maar ze zouden het verzet
tegen de Amerikaanse geluidsfilm helpen versterken. Italie verbood
eenvoudig alle films waarin het Italiaans niet de voertaal was. Engeland
had in 1927 een w e t aangenomen die de invoer van Amerikaanse films
aan banden moest leggen. Frankrijk en Duitsland hadden een soortgelijke regeling die w e r d uitgebreid met speciale invoercontingenten voor
geluidsfilms. Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilm k o n d e n zich tijdelijk veilig wanen achter dit soort politieke obstakels die de Amerikanen o p hun weg naar Europa vonden.
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D e voornaamste hindernis die de Amerikanen buiten de deur moest
houden, waren de octrooien. Overal waar Western Electric en RCA met
h u n apparaten verschenen, liepen zij het risico te w o r d e n aangeklaagd
door het Nederlands-Duitse kartel wegens schending van zijn octrooirechten. D e Amerikanen wensten deze octrooien niet te erkennen en
bestreden de waarde ervan voor de rechter. Over en w e e r beschuldigden de partijen elkaar van inbreuk o p h u n rechten, met wisselend
succes. D e Europese maatschappij en probeerden d o o r het voeren van
al die processen niet alleen h u n gelijk te halen bij de rechter, maar ze
hoopten zo ook tijd te kunnen winnen.
Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilm eisten van de Amerikanen
interchangeability, de vrijheid o m elke film op elke projector te m o g e n
vertonen, ongeacht het merk of geluidsysteem. Western Electric stond
niet toe dat Amerikaanse films werden vertoond m e t behulp van
Europese apparaten, zogenaamd omdat m e n bang was dat de laatste van
inferieure kwaliteit zouden zijn. Dit was behalve een belediging aan het
adres van de Europese industrie, vooral een sterke troef. Amerikaanse
films genoten een enorme populariteit en de Europese bioscoopexploitanten konden er niet buiten. Het zou zelfmoord zijn voor een
exploitant o m een Amerikaanse boycot over zich af te roepen zodra hij
het geluidsysteem van Tobis-Klangfilm liet installeren, en dit des te
meer zolang de produktie van Europese geluidsfilms n o g niet of nauwelijks van de grond was gekomen. Van de andere kant dreigde het
Nederlands-Duitse kartel elke exploitant die een apparaat van Western
Electric durfde te plaatsen, met de rechter.
Interchangeability zou hieraan een eind moeten maken. Western
Electric toonde daarvoor echter weinig interesse, w a n t het betekende
een erkenning van de rechten van de Europese concurrentie. D e
Amerikanen rekenden erop dat Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilm door ontevreden bioscoopexploitanten en filmproducenten o n d e r
druk zouden worden gezet. Vooral in Duitsland slaagden zij in deze
opzet. D e vertragingstactiek van het kartel was inderdaad een d o o m in
het oog van de Duitsers. In j u n i 1929 moest in Berlijn de eerste
Amerikaanse geluidsfilm nog in premiere gaan; in Londen en Parijs was
dat al in 1928 gebeurd. En de produktie van Duitse films was een
monopolie geworden van Tobis en Ufa; d e onafliankelijke producent
kon alleen n o g een wurgcontract krijgen. D e Duitse kritiek richtte zich
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vooral tegen Tobis: 'die hoUandische Sphinx' had alleen maar belangstelling voor 'Prozesse statt Tonfilme' en voerde een 'Patentkampf auf
dem Riicken der deutschen Filmindustrie'.•'°
Tobis verweerde zich tegen dergelijke aantijgingen door erop te
wijzen dat het juist aan het kartel te danken was dat de Amerikanen n o g
steeds geen monopolie in Duitsland hadden gekregen. In een interview
legde Heinz Auerbach, een directeur van Tobis, n o g eens uit waarom
interchangeability een 'sine qua n o n ' was:
' U m deutsche Tonfilme ausfiihren zu konnen, muss man zumindest
Gelegenheit haben, sie in der Welt zeigen zu konnen. D a r u m ist
Interchangeability die Voraussetzungfur jedes internatonale T o n filmgeschaft. [...] N u r w e n n wir unsere W a r e ungehindert in der
Welt zeigen konnen, ist die Internationalitat der Filmwirtschaft
gesichert — u n d ehe wir die Interchangeability nicht erkampft
haben, k o m m e n die weltwirtschaftlichen Beziehungen der d e u t schen Tonfilmproduktion nicht in Gang.'*'
De Duitse filmindustrie begreep maar al te goed dat haar lot verbonden
was met dat van Tobis en Klangfilm. Dit was allerminst een geruststellend vooruitzicht. D e filmindustrie moest werkloos toezien h o e de
strijd zich boven haar hoofd ontwikkelde. N i e u w e bedrijven hadden
het initiatief overgenomen. D e oude konden alleen n o g maar klagen.
Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilm wisten dat h u n vertragingstactiek niet het enige middel kon zijn o m h u n positie tegenover de
Amerikanen te verdedigen. Een snelle expansie van hun activiteiten
over Europa was vereist. Met grote spoed en hoge investeringen brachten ze de produktie van Europese geluidsapparaten en -films op gang.
Klangfilm, gesteund door de enorme industriele capaciteit van Siemens
& Halske en AEG, droeg zorg voor de fabricage van alle apparatuur en
voor de instaUatie ervan in de bioscopen. Sprekende Films NV tekende
voor de b o u w van studio's en voor de produktie van films zowel in
Duitsland als in andere landen.*'' Verder gingen ze op zoek naar b o n d genoten. Ze moesten proberen een zo groot mogelijk deel van de E u r o pese filmindustrie aan zich te binden. In Duitsland slaagden ze er al spoedig in hun basis te verbreden. Klangfilm sloot een overeenkomst m e t
Ufa, en Tobis met Emelka. Soortgelijke overeenkomsten kwamen o o k
in Engeland en Frankrijk tot stand.
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De overeenkomst met Warner Brothers
Ondanks de hevige concurrentiestrijd en ondanks het verbale geweld in
de internationale pers hadden de partijen aan beide zijden van de oceaan
belang bij een oplossing van het conflict en dit des te meer naarmate de
tijd vorderde. H u n beider verdediging was niet bestand tegen de
tijdsdruk en begon scheuren te vertonen. H e t Europese kartel mocht
zich misschien goed hebben verschanst in zijn Duitse bolwerk, maar het
moest met lede ogen toezien hoe de Amerikanen elders terrein begonnen te winnen. Aan de andere kant bleek het Amerikaanse kamp geen
gesloten front te kunnen vormen. RCA en Western Electric beconcurreerden elkaar fel, terwijl Hollywood in verzet kwam tegen de politick
van Western Electric. De Amerikaanse filmexport dreigde immers
ernstig te stagneren. D e technische voorsprong was eigenlijk een
nadeel. Als interchangeability het Europese innovatieproces kon bespoedigen, dan moest men er niet langer mee wachten, vond Hollywood.
De eerste serieuze poging o m door onderhandelingen het conflict bij
te leggen en zodoende het innovatieproces te stabiliseren, werd in de
zomer van 1929 gedaan. Het nieuwe seizoen stond voor de deur. In juni
1929 vertrokken delegaties van Klangfilm en Sprekende Films NV naar
N e w York voor besprekingen met Western Electric en RCA. Beide
partijen waren het snel eens over de uitgangspunten van een vergelijk.
Interchangeability vormde eigenlijk voor niemand een groot probleem:
het zou worden ingevoerd zodra er overeenstemming was bereikt over
een verdeling van de wereldmarkt. Daarop vooruitlopend zou men
alvast beginnen te werken aan een gemeenschappelijke standaardtechniek voor geluidsfilm. In de onderhandelingen verschoof het accent van
de octrooien naar de verdeelsleutels. Een kartel van wereldformaat was
in voorbereiding.*'
T o e n de Europese groep eind juli 1929 weer per boot naar huis
vertrok, beloofde John Otterson — directeur van Electrical Research
Products Inc. (ERPI), de geluidsfilmtak van Western Electric — dat hij
hen een week later zou volgen o m in Berlijn de onderhandelingen voort
te zetten. In de pers verschenen prompt berichten dat de strijd voorbij
was: 'Der Waffenstillstand scheint in N e w York geschlossen - den
Friedensvertrag soil Berlin bringen.'** Het zag er inderdaad naar uit dat
de hele kwestie zou zijn opgelost voordat het seizoen 1929-1930 van
start ging. M e n had echter te vroeg gejuicht. Otterson arriveerde
weliswaar in Europa en onderhandelde wekenlang in Parijs en Londen,
160

maar er kwam geen overeenkomst. Hij vertrok onverrichterzake weer
naar N e w York zonder ooit Berlijn te hebben bezocht.
H e t mislukken van deze onderhandelingen luidde een nieuwe ronde
van de octrooistrijd in. Waren er tot dan toe slechts omtrekkende b e w e gingen gemaakt, de werkelijke krachtmeting zou gedurende het seizoen
1929-1930 gaan plaatsvinden. H e t Nederlands-Duitse kartel, nog geen
half jaar oud, ging onmiddellijk in het offensief N i e u w e processen,
n i e u w e bondgenoten, nieuwe markten moesten worden gewonnen in
Europa. Het was een veldtocht met sensationele kanten die in de pers
gretig werden beschreven. Bij de tijdgenoten drong zich een vergelijking op met Hannibal en zijn veldtocht tegen de R o m e i n e n . 'Kiichenmeister ante portas?' schreef het Algemeen Handelsblad op 22 September
1929 boven een artikel, toen Sprekende Films NV in Engeland een pact
sloot met British Talking Pictures.*' Enige maanden later volgde een
overeenkomst met Gaumont, Franco Film en Aubert, een groepering
die veel invloed had in Frankrijk, Spanje en Portugal.
Bovenal hoopte de Europese octrooigroep echter een bres te k u n n e n
slaan in het Amerikaanse front. Sprekende Films NV behaalde daarbij
enkele klinkende successen. Een duidelijk voorbeeld is de overeenkomst met Warner Brothers. D e NV had op eigen gelegenheid relaties
aangeknoopt met Warner door bemiddeling van Milton Diamond en
Sam R a c h m a n in N e w York.*** Deze besprekingen werden voortgezet
in Berlijn. O p 14 februari 1930 kon daar een ontwerpverdrag worden
gesloten. De definitieve ondertekening door Harry Warner en H e i n rich Kiichenmeister vond plaats op 10 april in N e w York. Warner verklaarde zich bereid 2,5 miljoen dollar (later teruggebracht tot 1,75
miljoen dollar, ongeveer 4,3 miljoen gulden) te betalen in ruil voor
vijftig procent van de inkomsten die Sprekende Films NV en Tobis n o g
zouden ontvangen uit licenties en rechten.*'
Warner doorbrak daarmee het Amerikaanse front en sloot zich
openlijk aan bij de tegenstanders van Western Electric. Bovendien ging
W a r n e r participeren in de produktie van Europese films die zouden
w o r d e n opgenomen in de studio's van Sprekende Films NV te Berlijn,
Parijs en Londen. D e reden daarvoor was dat Warner dringend verlegen
zat o m films in een andere taal dan het Engels. Een van de eerste films
die uit deze samenwerking is voortgekomen, heette DIE DREIGROSCHENOPER ofwel L'OPERA DE QUAT'SOUS, want de film werd in twee talen
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tegelijk door G.W. Pabst in i930geregisseerd. O p die manier versterkte
Warner tevens de positie van Tobis tegenover Ufa.**
Warner was echter niet de enige Amerikaanse filmmaatschappij die
zich tegen Western Electric begon te keren. O o k de rest van Hollywood
voelde zich gehinderd door de starre houding van Western Electric.
Paramount was eind 1929 gestart met de b o u w van een grote studio in
Joinville bij Parijs. Daar konden aan de lopende band films worden
opgenomen in verschillende talen, bestemd voor distributie in Europa.
D e octrooistrijd bracht deze investeringen in gevaar. lets dergelijks gold
ook voor MGM. Deze studio liet zijn meertalige films in Hollywood
opnemen, eveneens om ze buiten Amerika te kunnen distribueren,
maar de octrooistrijd verhinderde een internationale exploitatie.
Western Electric kwam hierdoor langzaam maar zeker in een isolement te verkeren. De maatschappij kon de golf van Amerikaanse investeringen in de Europese filmindustrie niet blijven negeren. D e concurrent, RCA, kreeg in Engeland en Frankrijk steeds meer voet aan de grond
omdat het interchangeability toestond*' en bovendien over goede relaties
beschikte met AEG, grootaandeelhouder van Klangfilm. O p 13 maart
1930 verloor Western Electric een proces in Berlijn over het belangrijke
vliegwiel-octrooi van Tobis, waardoor zijn octrooipositie w^erd ernstig
werd verzwakt." D e eerder genoemde overeenkomst tussen Warner en
Sprekende Films NV forceerde tenslotte de doorbraak. Western Electric
zag zich gedwongen om opnieuw de onderhandelingstafel o p te zoeken. En vlug ook, want Hollywood wilde het probleem uit de wereld
hebben voordat het nieuwe seizoen zou aanbreken. Er was geen ruimte
meer o m het overleg te laten mislukken zoals in de zomer van 1929. De
zomer van 1930 zou daarom de uiterste datum worden v o o r een definitieve regeling van de octrooikwestie.
Een intemationaal kartel
De president-directeur van Paramount, Adolph Zukor, is in mei 1930
in eigen persoon naar Berlijn gereisd o m de weg te effenen voor een
algehele wapenstilstand. Z u k o r had zich al lang verzoend met de
gedachte dat Hollywood vanwege de taalbarriere niet langer meer het
centrum van de internationale filmproduktie kon zijn. Hij was een
voorstander van decentralisatie en had een deel van de produktie van
Paramount al verplaatst naar Europa. Decentralisatie betekende volgens
hem een financiele injectie in de Europese filmindustrie.'' D e nieuwe
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studio injoinville was daar/an het resultaat. In geen geval mochten deze
investeringen w o r d e n bedreigd door octrooiproblemen. Z u k o r vond in
Berlijn bij Sprekende Films NV en Klangfilm direct een gewillig oor.
Spoedig werd bekend gemaakt dat in juni een conferentie zou plaatsvinden die aan de octrooistrijd een einde moest maken.
O p 19 j u n i 1930 begon in Parijs de internationale geluidsfilmconferentie in hotel Royal Monceau. De buitenlandse delegaties werden
geleid d o o r J.E. Otterson (Western Electric), C.J. Ross (RCA), J . C .
Graham (namens de Amerikaanse filmindustrie), Milton Diamond
(Sprekende Films NV), F . Liischen (Siemens) en E. Mayer (AEG). De
delegatie van Sprekende Films NV bestond verder uit H. Kiichenmeister, C. Sobernheim, E. Nolle, H . Henkel, R . Frankfurter en H.J. von
Brucken Fock.'^ Als voorzitter kozen de deelnemers Will Hays, president van de M o t i o n Picture Producers and Distributors of America.
Naar buiten toe had de conferentie veel weg van een confrontatie tussen
twee gesloten blokken: Amerikanen versus Europeanen. Het beeld van
twee elkaar bestrijdende continenten is onmiskenbaar aanwezig in de
uitgebreide verslagen die de pers publiceerde. O o k de meeste gcschiedschrijvers hebben dit beeld overgenomen. H e t is niet ondenkbaar dat
voorzitter Will Hays, die tevens de pubHciteit verzorgde, deze indruk
met opzet heeft versterkt om aldus de grote verdeeldheid in Amerikaanse kring enigszins te kunnen maskcren. Western Electric kan immers
niet echt blij zijn geweest met de broederlijke 'steun' die de o n d e r n e ming in Parijs ontving van zijn Amerikaanse 'bondgenoten'. Die
laatsten oefenden grote druk uit op Western Electric om de octrooistrijd
te beeindigen. Zij hadden de maatschappij min of meer naar Parijs
moeten slepen en nu zagen ze er op toe dat er ook resultaten werden geboekt. H u n aanwezigheid bracht Western Electric in een lastig parket,
terwijl de Europese concurrentie er een garantie voor succes in kon
zien. Overigens was de Europese filmindustrie - de
filmproducenten,
de filmverhuurders, de bioscoopexploitanten — in het geheel niet
vertegenwoordigd bij het overleg. Dat tekende de verhoudingen.
Z o n d e r dralen werd het kernprobleem van de onderhandelingen aan
de orde gesteld. De Amerikanen wensten de wereldmarkt in drie
stukken te verdelen: het Engelse taalgebied zou worden geexploiteerd
door Western Electric en RCA, het Duitse taalgebied door Tobis en
Klangfilm en de rest van de wereld bleef open voor vrije concurrentie.
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De Europese delegaties konden met dit voorstel niet accoord gaan. Ze
hadden geen bezwaar tegen een driedeling, maar zij wilden heel Europa
inclusief Engeland voor zich alleen hebben." Western Electric en RCA
zouden zich bovendien moeten beperken tot Noord-Amerika en vrije
concurrentie kon in de overige landen alleen worden toegestaan tegen
betaling van royalties. Natuurlijk was de Amerikaanse groep niet bereid
af te zien van heel Europa en zij wees het tegenvoorstel van de hand. Een
periode van loven en bieden brak aan. Tenslotte bereikte men na enige
weken een compromis.
Op 22 juli 1930 sloten de Europese en Amerikaanse octrooihouders
in Parijs de historische overeenkomst die een einde maakte aan de
langdurige octrooistrijd. De overeenkomst betekende tevens het begin
van een wereldomspannend kartel dat het gebruik van deze octrooien
beheerste. De aarde werd verdeeld in invloedssferen. De Europese octrooigroep kreeg een exclusief exploitatiegebied toegewezen dat behalve Duitsland en Oostenrijk ook de volgende landen omvatte: Nederland en kolonien, Zwitserland, de Scandinavische landen, Hongarije,
Tsjechoslowakije, Joegoslavie, Bulgarije en Roemenie. Western Electric en RCA kregen het alleenrecht in de Verenigde Staten, Canada,
AustraliS, Nieuw-Zeeland, India en de Soviet Unie. In de overige landen — waaronder Frankrijk, Italie en Belgie — zouden beide partijen vrij
met elkaar kunnen concurreren, met uitsluiting van derden. Alleen
voor Engeland trof men een afzonderlijke regeling; een kwart van alle
Engelse royalties zou naar de Europese groep gaan, de Amerikanen kreg en de rest; na vier jaar zou Engeland echter gaan behoren tot het 'vrije'
gebied. Alle lopende processen werden onmiddellijk stopgezet en het
verbod op interchangeability opgeheven. Beide partijen zouden octrooien en technische kennis gaan uitwisselen en ze beloofden haast te maken
met de invoering van een standaardtechniek voor geluidsfilm.'*
De overeenkomst gaf ook nauwkeurig aan onder welke voorwaarden men de grenzen van elkaars invloedssfeer mocht overschrijden.
Neem bijvoorbeeld een Amerikaanse film die in Duitsland zou worden
uitgebracht. Hiervoor moest per akte van 306 meter een bedrag van 285
dollar aan rechten worden betaald aan de Europese octrooigroep indien
de film in de Duitse taal was opgenomen. Indien de film het Engels als
voertaal gebruikte, bedroegen de rechten 190 dollar. Een geluidsfilm
van anderhalf uur die negen akten telt, bracht in dit geval 2565 resp.
1710 dollar op. Hoogst waarschijnlijk had de Amerikaanse producent
164

voordien al een veelvoud van dit bedrag moeten afstaan aan Western
Electric of RCA voor het recht om de film in Hollywood te mogen o p nemen met behulp van hun apparatuur. Een producent die een speelfilm liet maken in een van de 'vrije' gebieden, betaalde volgens het
verdrag een heffing van tenminste 500 dollar per akte.
De vrede van Parijs is alleen getekend door de octrooihouders van beide
continenten. De Amerikaanse filmmaatschappijen, die toch intensief
aan het overleg hadden deelgenomen, weigerden op het laatste m o m e n t
hun handtekening onder het verdrag te zetten. Zij eisten bescherming
tegen de importpolitiek van een aantal Europese landen die de Amerikaanse film buiten de deur probeerden te houden. H u n poging om dit
probleem te koppelen aan dat van de octrooien, mislukte echter. De
octrooigroepen hadden Hollywood niet meer nodig, want het accoord
had alleen betrekking op hun onderiinge verhouding. Hollywood stond
daar eigenlijk buiten. Het moest de nieuwe kartelafspraken als ieder
ander nalevcn en, vooral, royalties betalen. Alleen Warner Brothers
heeft deze royalties weer terugontvangen, en meer dan dat, als uitvloeisel van de tijdig met Sprekende Films NV gesloten overeenkomst.
Gevolgen
Het kartel van Parijs bezegelde niet alleen de vrede tussen de octrooigroepen, maar bevestigde ook de nieuwe verhoudingen in de filmindustrie. De geluidsfilm had de filmindustrie en de elektrotechnische
industrie bij elkaar gebracht. Het geluid eiste daarbij zijn plaats op — in
de filmstudio, in de bioscoopzaal en bij de kassa. Als die boodschap nog
niet voUedig was doorgedrongen tot de hele bedrijfstak, dan kon er sinds
Parijs geen enkele twijfel meer over bestaan.
De Parijse kartelafspraken ruimden een belangrijke barriere bij de
verspreiding van de geluidsfilm op. Vanaf de zomer van 1930 zou e r n o g
maar een (optisch) systeem bestaan en dat was in de hele wereld toepasbaar. Het diffusieproces kreeg daardoor een nieuwe impuls, het begin
van een nieuwe fase."
Het Parijse accoord betekende vooral een succes voor de N e d e r lands-Duitse octrooigroep. Haar positie werd nu intemationaal erkend
en samen met de Amerikanen beheerste zij de wereldmarkt voor de
techniek van de geluidsfilm. Haar vertragingstactiek had ervoor gezorgd dat in Europa de industriele achterstand intussen was ingehaald en
de produktiecapaciteit op peil gebracht. De omschakeling van de
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Europese filmindustrie zou nu snel kunnen worden voltooid. De
oprichters van Sprekende Films NV zagen hun beleid bekroond, een
beleid dat zij drie jaar eerder hadden geformuleerd en dat zij m e t volharding hadden uitgevoerd. Zij hadden het gevaar van een Amerikaans
monopolie kunnen afwenden en ze hoopten daarvan nu de vruchten te
plukken.
Hoeveel inkomsten Sprekende Films NV ZOU gaan ontvangen, viel
moeilijk te voorspellen, maar de pers waagde zich desondanks aan wilde
speculaties. In verschillende publikaties werden de bruto inkomsten van
het Nederlands-Duitse kartel geschat op ongeveer 26 miljoen gulden
per jaar. Volgens De Telegraaf betekende dit een netto winst van 12
miljoen gulden. Daarvan ging de helft naar Klangfilm en de overige 6
miljoen kon worden verdeeld tussen Tobis, Sprekende Films NV en
Warner. Uiteindelijk zou Accoustiek NV hieruit een winst van 4,5
miljoen kunnen boeken, aldus deze krant.'** Dat was nogal optimistisch
gezien. De schrijver overschatte de winstmarges en onderschatte het
aandeel van Warner. Later zou blijken dat Sprekende Films NV een
rendement kon geven van ongeveer 2 miljoen gulden perjaar. Geen o n verdienstelijk resultaat, als men bedenkt dat het kapitaal van de maatschappij niet meer dan 10 miljoen gulden bedroeg.
De overeenkomst tussen Warner en Sprekende Films NV moest t r o u wens in verband met het Parijse accoord worden gewijzigd. W a r n e r had
vijftig procent van aUe licenties en rechten van Sprekende Films NV en
Tobis gekocht voor een bedrag van 2,5 miljoen dollar. Vanwege het
accoord werd de koopsom teruggebracht tot 1,75 miljoen dollar.'^
Werkten de afspraken van Parijs? Hebben de ondertekenaars h u n
klanten en hun concurrenten onder controle kunnen houden? Een
volmaakt monopolie is nooit bereikt, al kwam men in Duitsland en
Oostenrijk dicht in de buurt. In alle overige landen zijn de o c t r o o i h o u ders niet in staat geweest o m concurrerende systemen geheel te w e r e n .
Philips NV, buiten de overeenkomst gehouden, maakte bijvoorbeeld in
Nederland zijn eigen projectoren, PhiliSonor, en verkocht die in heel
Europa, behalve in Duitsland. In Denemarken speelde Nordisk het
klaar om het kartel voUedig buiten te sluiten.'* Zelfs in Amerika lukte
het Western Electric en RCA niet om alle films en apparaten die h u n
octrooien zonder toestemming gebruikten, te bestrijden. D e Europese
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octrooigroep was bovendien ontevreden over Amerikaanse distributeurs als MGM die aanvankelijk weigerden royalties te betalen voor films
die zij in Europa uitbrachten. Het duurde tot juli 1933 voordat deze
klanten bereid waren hun achterstallige betalingen te voldoen.''^ D e
Europese filmproducenten, ten slotte, hadden veel kritiek op Sprekende Films NV en Tobis omdat de hoge licentierechten het filmen extra
duur maakten. In Duitsland zou Tobis zelfs de schuld krijgen van de
crisis in de Duitse filmindustrie.''" Die klachten bleven bestaan, ook toen
de prijzen aanzienlijk waren gedaald.
E e n andere vraag is of de ondertekenaars van het accoord - de
octrooihouders dus — hun eigen afspraken wel naleefden. Ze hielden
zich aan de territoriale verdeling van invloedssferen en men respecteerde het principe van interchangeability. Problemen rezen echter over de
interpretatie van het verdrag. In vijfjaar werd de overeenkomst herhaaldelijk bijgesteld. In 1936 ontstond een nieuw verdrag waaraan ook de
filmproducenten deelnamen. Deze overeenkomst bleef van kracht tot
aan het uitbreken van de oorlog."'
* • *

Welk effect heeft de octrooistrijd in Nederland gehad? De internationale maatschappij en toonden nauwelijks belangstelling voor N e d e r land, ook al was een van de hoofdrolspelers in het conflict, Sprekende
Films NV, hier gevestigd. Een week nadat het kartel van Parijs tot stand
was gekomen, sloot het verkoopkantoor van Western Electric in A m sterdam voorgoed zijn deuren.''^ Het had slechts zes bioscopen van
apparatuur kunnen voorzien.
D e octrooistrijd werd daarentegen met meer dan normale belangstelHng gevolgd in kringen van de Amsterdamse effectenbeurs. De aandelenkoers van Accoustiek NV was onderhevig aan grote fluctuaties en
m e n had aan de beurs de neiging om elke stijging of daling toe te
schrijven aan de meer of minder gunstige berichten over het verloop
van het conflict. Er bestond echter geen enkele zekerheid omtrent dit
verband. Zo leidde het accoord met Warner Brothers in april 1930 tot
een koersstijging, maar toen in juli het kartel van Parijs werd gesloten,
volgde tot ieders verbazing een niet meer te stuiten daling. Het einde
van dc octrooistrijd leek de aandelenkoers eerder te ondermijnen dan
te ondersteunen. W a t ging er mis?
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4 INEENSTORTING EN REORGANISATIE
In de zomer van 1931 is het Kiichenmeister-concern als een kaartenhuis
in elkaar gestort. De moeilijkheden kwamen aan het licht toen een van
de dochterondernemingen, Deutsche Ultraphon AG (Duag), uitstel van
betaling moest vragen. Het debacle van Duag was slechts het begin,
want daarna werd snel duidelijk hoe slecht de algehele toestand van
Accoustiek N v was. Uiteindelijk zou Accoustiek in 1931 een verlies van
meer dan twintig miljoen gulden lijden. M e t een ingrijpende reorganisatie heeft men nog proberen te redden wat er te redden viel. Wat zijn
de oorzaken van de mislukking geweest en welke maatregelen zijn er
genomen o m een voUedige ondergang te voorkomen?
AUereerst dient nog eens te worden gewezen op de slechte toestand van
de economie in die tijd. Met name 1931 werd een rampjaar toen enkele
Duitse banken faiUiet gingen en de financiele wereld in paniek raakte.'''
De economische tegenspoed heeft de ontwikkeUng van het Kiichenmeister-concern ondermijnd, ook al is dit niet de enige oorzaak van het
echec geweest. De boom van de jaren twintig was voorbij en de o p
krediet gekochte expansie kon niet meer worden afbetaald met n i e u w e
kredieten.
Deutsche Ultraphon AG was steeds het paradepaardje geweest van het
j o n g e mediaconcern. O p buitenstaanders maakte het d e indruk van een
solide onderneming, maar de interne ontwikkeling laat een ander beeld
zien. In 1925 was Duag begonnen als een fabriek van mechanische
grammofoons.''* De markt werd nadien echter overspoeld door elektrische grammofoons, met het gevolg dat mechanische toesteUen o n v e r koopbaar werden. De fabriek besloot daarom in 1929 over te stappen o p
de produktie van grammofoonplaten.'*' 'Ultraphon' w e r d nu het m e r k
van een zeer goede kwaliteitsplaat. De omschakeling verliep voorspoedig en een jaar later hoorde Duag bij de drie grootste platenproducenten
van Duitsland."'* De voorspoed heeft niet lang geduurd. Eind 1930
stortte de platenmarkt ineen. T o e n even later ook n o g de Duitse b a n k en kredietcrisis uitbrak, was D u a g verloren. H e t bedrijf had zich diep
in de schulden gestoken, eerst om grammofoons te bouw^en en vervolgens om platen te persen. Deze leningen konden niet o p tijd worden
terugbetaald, mede doordat niemand meer bereid was n i e u w e kredieten
te verstrekken.
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Voor het eerst sinds de oprichting van Accoustiek NV drong het tot de
buitenwereld door dat er iets grondig mis was: de ondergang van de
grammofoontak bracht het hele Kiichenmeister-concern aan het w a n kelen. Kiichenmeister's Internationale Ultraphoon NV werd meegesleept in de val van Duag, waarvan het alle aandelen bezat. Internationale Ultraphoon moest op 21 augustus 1931, een maand na Duag, surseance van betaling aanvragen.'*' De beurskoers van Accoustiek stortte
intussen voUedig in. Hij was al van een magere 90 procent in februari
1931 gezakt naar 50 procent in juni, maar men had dit aan de algemene
crisis toegeschreven. Eind juli was het aandeel nog slechts 10 procent
waard, een daling die alleen met de toestand van het concern te maken
kon hebben.
D e bij Accoustiek betrokken banken hadden plotseling reden o m
zich grote zorgen te maken.'** De ineenstorting was ook voor hen b e trekkelijk onverwacht gekomen. In het recente verleden hadden zij via
hun commissarissen enig toezicht proberen uit te oefenen op de m o e dermaatschappij . Het concern zat echter zo ingewikkeld in elkaar en het
beleid was zo ondoorzichtig, dat een effectieve controle niet mogelijk
was geweest. De ondergang van Duag had hen wakker geschud. De
banken hadden grote sommen geld geleend zowel aan Accoustiek als
aan de Internationale Ultraphoon. Zij wensten nu onverwijld inzicht te
krijgen in de financiele situatie van de onderneming. Er volgde een
grondig onderzoek.
Accountant Piet Klijnveld bracht op 12 augustus 1931 rapport uit.'*'^ Hij
w o n d er geen doekjes om. Allereerst constateerde hij dat er van het
voormalige multimediaconcem weinig was overgebleven. Van de trits
ondernemingen in grammofoon, radio en film waarmee Accoustiek in
1929 van start ging, waren er nu twee verdwenen. Internationale Ultraphoon NV bleek in een waardeloze mine te zijn veranderd, terwijl de
Internationale Radio Maatschappij NV zelfs nooit van de grond was
gekomen. De enige mediatak waar nog muziek in zat, was de geluidsfilm. De aandelen in Sprekende Films NV, goed voor ruim 8 miljoen gulden, hadden hun waarde behouden. De rest van Accoustiek, circa 12
miljoen, kon volgens de accountant als verloren worden beschouwd.
Ten tweede becijferde Klijnveld dat de schulden van moeder- cn
dochtermaatschappijen gezamenlijk tenminste 5,1 miljoen gulden b e droegen. (Daarbij waren nog niet meegerekend de 4 miljoen gulden
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vorderingen die de dochtermaatschappijen op het moederconcern
hadden; zie onder.) Blijkbaar had men zich in 1929 bij de oprichting
onvoldoende gerealiseerd 'welke grote bedragen nog in de toekomst
nodig zouden zijn o m tot een gezonde financiering van het w e r e l d c o n cern te komen.'"^ Gebrek aan liquiditeit was van begin af aan het grote
probleem van Accoustiek geweest.
H o e k w a m het dat Accoustiek zo krap bij kas zat? T o e n Accoustiek
werd opgericht, bezat de holding uitsluitend aandelen in dochtermaatschappijen (zie Tabel 5.1). Liquide middelen ontbraken op dat m o m e n t
voUedig. H e t benodigde werkkapitaal k w a m er pas na de emissie van
mei 1929, die 5,4 miljoen gulden opbracht. Dit bedrag verdween echter
weer als sneeuw voor de zon. Al direct na de emissie moest onverwacht
3,2 miljoen worden betaald voor de aankoop van een pakket Tobisaandelen ten behoeve van Sprekende Films NV. O o k de resterende twee
miljoen waren n o g voor het einde van het jaar uitgegeven. Daarna
moest geld worden geleend, eerst tegen onderpand van Accoustiekaandelen, later, toen de koers van Accoustiek sterk daalde, tegen Tobisaandelen. H e t contract met Warner Brothers in 1930, dat meer dan 4
miljoen had binncngebracht, was de kurk geweest die het concern
drijvend had gehouden. Z o n d e r Warner zou het schip al een jaar eerder
zijn gestrand, meende Klijnveld.
Ten derde was er een ontoelaatbare vervlechting ontstaan tussen
Accoustiek NV en Kiichenmeister & C o . Kommandit Gesellschaft
(KKG). D e laatste had grote bedragen geleend bij het concern dat zelf al
over te weinig liquide middelen beschikte. O p zijn beurt had KKG
Accoustiekaandelen in onderpand gegeven bij bankiers ten behoeve
van de kredietverlening aan Accoustiek. Dit onderpand had slechts
waarde zolang de aandelen — het voornaamste bezit van KKG — een
goede koers hielden. Toen de beursnotering terugUep, werd de dekking
waardeloos. Een vierde punt van ernstige kritiek betrof de verwatering
van het kapitaal: diverse activa waren ingebracht tegen een veel te hoge
waarde. Klijnveld laat zien hoe KKG op 9 mei 1929 eerst 300 aandelen
Ultraphoon kocht voor 189.000 gulden om deze de volgende dag in te
brengen in ruil voor 690.000 gulden aandelen Accoustiek nominaal, die
echter volgens de emissiekoers een waarde van 897.000 gulden vertegenwoordigden. Een ander voorbeeld is het consortium van Dirk O u t
dat in februari 1929 de rechten van Tobis in de niet-Duitssprekende
landen had gekocht voor 2,1 miljoen gulden. Aan dit consortium deden
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diverse commissarissen van het concern mee als onderparticipanten. De
rechten kwamen vervolgens in het bezit van Accoustiek tegen afgifte
van 4,1 miljoen gulden aandelen nominaal, zijnde 5,3 miljoen volgens
de emissiekoers."
Tenslotte gaf Klijnveld antwoord op de belangrijke vraag: moest het
hele concern nu als verloren worden beschouwd? Hij rekende voor dat
Sprekende Films NV een netto-winst van 2 miljoen perjaar kon opbrengen, indien de rest van het concern werd geliquideerd. Met dit r e n d e ment zou men binnen enkele jaren de hele schuld van 5,1 miljoen k u n nen aflossen en het geleden verlies goedmaken. De geluidsfilm bood dus
nog interessante perspectieven. Maar dan moesten de belanghebbende
partijen, in dit geval de aandeelhouders en de schuldeisers, de handen
ineen slaan en de nodige maatregelen treffen voor het te laat was.
De crediteuren
In een kleine zaal van Americain in Amsterdam namen op 4 September
1931 een dertigtal heren plaats. Sommigen spraken Duits, anderen
Amerikaans, maar de meesten bedienden zich van het Nederlands. W a t
hen die middag samenbracht en wat hen bond, was hun financiele relatie
met het Kiichenmeister-concern: als schuldeisers hadden zij te zamen
een vordering van meer dan vijf miljoen gulden op het concern.''' Een
faillissement dreigde. O m d a t te voorkomen hadden commissarissen en
directie van de onderneming de schuldeisers uitgenodigd voor deze
bijeenkomst. Zij wilden hen inlichten over de stand van zaken in het
bedrijf om vervolgens tot een accoord met hen te komen.
W i e waren deze schuldeisers? H u n namen staan vermeld op de
presentielijst van die dag." Bovenaan de lijst prijken de vertegenwoordigers van de banken. Als eerste tekende de directeur van de Incassobank in Amsterdam, mr. H . M . Roelofsz, die een miljoen gulden tegoed
had.'* Daarna volgden mr. N . E . Rost Onnes, mr. dr. J.P. van T i e n h o ven en M . Steiner; zij vertegenwoordigen drie banken die korte tijd
later zouden fuseren tot de Hollandsche Bank Unie. O o k de directeuren
van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, Pierson & C o . , Van
Eeghen & C o . en fa. Oyens & Z o n e n plaatsten hun handtekening. Het
waren klinkende namen uit de top van de vooroorlogse bankwereld in
Nederland.
H e t gezelschap bestond echter niet uitsluitend uit bankiers. D e
presentielijst vermeldt ook een paar andere crediteuren. De belangrijk
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ste onder hen was ongetwijfeld Warner Brothers, d e Amerikaanse
filmmaatschappij die een vordering van 1,25 miljoen gulden op het
concern had. Warner werd die middag vertegenwoordigd door J.
Hazen en C. Hirschland. O p de lijst staan geen kleine crediteuren; h u n
aantal moet aanzienlijk zijn geweest. Alleen de g r o t e schuldeisers
maakten deel uit van het uitgelezen gezelschap, dat verder bestond uit
een aantal topmensen van het Kiichenmeister-concern.
Er is iets vreemds aan deze presentielijst. Wie haar vergelijkt met de
lijst van commissaris.sen van het Kiichenmeister-concern, zal verbaasd
staan over het feit dat zo veel bankiers die hierboven als schuldeiser
genoemd zijn, tevens een commissariaat bij het concern vervulden.
O o k bezaten zij veel aandelen. D e vergadering van crediteuren h a d
daarom evengoed kunnen doorgaan voor een bijeenkomst van grootaandeelhouders of voor een gecombineerd overleg van de raden van
toezicht. Het was op het eerste gezicht niet geheel duidelijk wie nu w i e
had uitgenodigd en wie van wie iets tegoed had.
Deze vermenging van belangen is, zoals we hebben gezien en n o g
zuUen zien, kenmerkend voor de financieringsmethoden van het
Kiichenmeister-concern. O p de buitenstaander en de kleine belegger
moet dit een vreemde indruk hebben gemaakt. Maar v o o r de analyse
van de gebeurtenissen is het noodzakelijk, de verschillende functies van
crediteuren, debiteuren en aandeelhouders steeds goed uit elkaar te
houden.
Z o n d e r de hulp van de crediteuren was de reddingsoperatie tot m i s lukken gedoemd. De voorzitter van de vergadering, mr. M. van
Regteren Altena, realiseerde zich dit terdege, toen hij d e bijeenkomst
in Americain o p e n d e . " Hij k w a m snel ter zake. H e t h a d volgens h e m
niet veel zin om die middag te gaan zitten afgeven op de leiding van het
concern. Daar schoot niemand wat mee op. Een grote font was zijns
inziens geweest dat gelden die men voor de korte termijn had geleend,
waren besteed aan lange termijn-projecten. De vraag waar het nu o p
aankwam was: wat kon er gedaan worden om het concern te redden van
de totale ondergang? Want een eerste onderzoek van d e boeken had
inmiddels laten zien dat het concern n o g niet ten dode was opgeschreven. Er waren nog steeds een paar dochterondernemingen die voldoende winst maakten om op termijn de hele schuld te k u n n e n aflossen. H e t
zou van achteloosheid getuigen indien men het hele bedrijf liquideerde
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zonder te hebben onderzocht of hier misschien nog mogelijkheden
lagen. Daartoe was een uitstel van betaling nodig. Als er echter een
crediteur zou zijn die nu niet wenste mee te werken aan een uitstel van
betaling, maar liever direct zijn vordering zou willen opeisen, dan was
een faillissement onvermijdelijk. Daarom vroeg Altena of er misschien
onder de aanwezigen iemand was die nu al zeker wist dat hij zijn vorderingen niet wilde opschorten.
Iedereen was het echter met h e m eens dat een nader onderzoek naar
de winstgevendheid van het concern de voorkeur genoot. Niemand had
er in dit stadium belang bij, een liquidatie te forceren; de opbrengst zou
in geen enkele verhouding staan tot de werkelijke waarde van het
concern bij voortzetting ervan. Er moest juist voorkomen worden dat
iemand surseance van betaling of een faillissement aanvroeg. Daarmee
haalde j e officiele bewindvoerders en curatoren in huis en dan verloor
j e aUe controle op de gang van zaken in het bedrijf
M e n besloot daarom een commissie van onderzoek in te steUen die
zo spoedig mogelijk rapport moest uitbrengen. T o t die tijd genoot het
Kiichenmeister-concern uitstel van betaling. Intussen kregen de crediteuren de beschikking over de prioriteitsaandelen van het concern. Met
dit resultaat kon Altena om tien over half vijf de vergadering sluiten.
f.P. van Tienhoven
Welke oplossing stond de crediteuren nu voor ogen, toen zij op 27
november 1931 voor de tweede maal Americain betraden?''' O p tafel lag
een rapport met aanbevelingen van J . H . C o h e n Stuart en L . W . M .
O v e r e s . " Hierin werden twee plannen gepresenteerd: een voor de
reorganisatie van het concern en een voor de terugbetaling van de
schulden. Het terugbetalingsplan vormde de kern van het rapport: hier
was het immers allemaal o m begonnen. Gelet op de te verwachten
inkomsten uit licenties, dividenden, enzovoort zag het ernaar uit dat het
concern in staat mocht w o r d e n geacht binnen twaalf maanden i ,9
miljoen gulden terug te betalen, ruim een derde deel van de totale
schuld.'" In dit tempo kon de schuld binnen drie jaar worden afgelost.
Maar dit zou aUeen lukken als de crediteuren het bedrijf onder hun
controle brachten, zo waarschuwden de rapporteurs: zij moesten zelf
aan het roer van de onderneming gaan staan door zitting te nemen in
de raad van bestuur en een directeur uit hun midden te benoemen.™
Alleen langs die weg konden zij maximale invloed uitoefenen op de
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aflossing van de schulden. Verder was er een reorganisatie van het
concern nodig. Eerst moesten de Internationale Ultraphoon NV en de
Internationale Radio Maatschappij NV worden geliquideerd. Vervolgens kon men Sprekende Films NV met Accoustiek NV laten fuseren.
Daardoor zou de onderneming een hechte en doorzichtige structuur
krijgen. In geen geval mochten personen die betrokken waren bij KKG,
nog langer een functie bekleden in het concern.*"
Hiermee was de basis gelegd voor een oplossing. De doelstellingen
waren duidelijk, de weg om ze te bereiken ook. Het kwam er nu op aan,
iemand te vinden die deze taak op zich kon n e m e n en de leiding kreeg
over het Kiichenmeister-concern. Het was evident dat de zittende
directeur, dr. Alberto Meyerhoff, niet gehandhaafd kon blijven. T e n
slotte werd mr. dr. J.P. van T i e n h o v e n bereid gevonden de functie van
w a a m e m e n d directeur te aanvaarden.*'
Mr. dr. Joannes Pieter (Piet) van Tienhoven (i 876-1950) was een
bankier met grote ervaring in internationale beleggingen en kredieten.
Van 1910 tot 1924 was hij directeur van de Rotterdamsche Bank
geweest. Hij verliet deze bank kort nadat deze bijna bankroet was
gegaan.*^ Sindsdien leidde hij samen met N . E . Rost Onnes en W . A . den
Tex Bondt de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika en de HoUandsche Bank voor de Middellandsche Zee, twee banken die in 1933
fuseerden tot de Hollandsche Bank Unie. In 1928 raakte hij betrokken
bij de oprichting van de Internationale Ultraphoon NV en werd er
commissaris. Verder had hij als bankdirecteur leningen aan het Kiichenmeister-concern verschaft. O m die reden behoorde hij niet alleen tot de
aandeelhouders en commissarissen, maar ook tot de schuldeisers. D e
vorderingen van de door h e m vertegenwoordigde insteUingen*' b e droegen ongeveer negen ton. Hij had dus groot belang bij een goede
afloop van het avontuur waarin hij zich had begeven.
Van Tienhoven hield van een ferme aanpak. Hij ging direct tot actie
over, een Blitzkrieg. Binnen enkele maanden moest de hele operatic
achter de rug zijn. Daarin is hij ook geslaagd, maar slechts met grote
inspanning en ook met een andere uitkomst dan hij en de overige
crediteuren hadden voorzien. De operatic werd achtervolgd d o o r
tegenvallers. De diagnose die men van het concern had gemaakt, bleek
niet helemaal te kloppen, de hierop gebaseerde prognose al evenmin.
De schuld was veel groter dan m e n had gedacht, de toestand leek m e t
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de dag slechter te worden en het oorspronkelijke plan moest herhaaldelijk w o r d e n bijgesteld. Van Tienhoven was echter een snelle beslisser
en regeerde met vaste hand. Dat blijkt ook uit zijn rapporten en brieven
die van een duidelijke visie getuigen en deze op krachtige wijze verw o o r d e n . Aan de hand van deze en andere bronnen is het mogelijk een
beeld te schetsen van de verschillende stappen die Van Tienhoven heeft
g e n o m e n om zijn opdracht te vervuUen.
Van Tienhoven had al op 31 december 1931 zijn eerste bespreking
met de directeuren van de vestigingen in Berlijn, Parijs en Londen, resp.
Nolle, Henkel en Van Duyn, die alle drie in Amsterdam vertoefden.**
In de volgende dagen kon hij zich verder orienteren op de toestand van
het concern. Van alle dochtermaatschappijen, zo bleek h e m al spoedig,
waren die in Berlijn en Parijs de beste, die in Londen de slechtste. Tobis
in Berlijn was winstgevend en de grootste van alle en bracht in abso lute cijfers het meeste op. Parijs was veel kleiner, maar ook veel rendabeler en scheen een betere liquiditeit te hebben."' Londen leed aUeen maar
verliezen, maar werd om onduidelijke redenen toch aangehouden.*'*
Intussen trof hij voorbereidingen voor een reis langs de buitenlandse
vestigingen om ter plaatse poolshoogte te nemen en zich te verzekeren
van e e n loyale medewerking van de dochtermaatschappijen. Wilde hij
daar iets kunnen bereiken, dan moest Van Tienhoven eerst alle crediteuren achter zich hebben staan. Daarom liet hij hen op 25 januari 1932
het moratorium tekenen waartoe zij al twee maanden eerder hadden
besloten.*'Dit bewijs van eendracht wasin feite eenmachtigingaan Van
T i e n h o v e n die nu namens de crediteuren kon spreken: men trad voortaan o p als een blok onder leiding van Van Tienhoven. Dezelfde dag n o g
vertrok hij naar het buitenland voor een bliksembezoek aan Berlijn op
26 j a n u a r i , Londen op 28 januari en Parijs op 29 januari.**
Vooral in Berlijn mocht hij oppositie verwachten tegen zijn plannen.
Tobis zag zichzelf als het centrum van het internationale concern en
beschouwde de vestigingen elders in de wereld als buitenlandse filialen
die allereerst de export van Tobis' Duitse films moesten bevorderen en
daarnaast ook enige eigen activiteit mochten ontplooien. In de visie van
Van T i e n h o v e n en de crediteuren was het concern daarentegen primair
een multinationale maatschappij met vertakkingen in verscheidene landen, waaronder een in Duitsland. Als er al sprake was van een centrum,
dan lag dit in Amsterdam. Zij kozen nadrukkelijk voor een internationale identiteit, niet voor een Duitse (ook niet voor een Nederlandse).
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O p de achtergrond van dit meningsverschil tussen Amsterdam en
Berlijn zal ook de rivaliteit hebben meegespeeld tussen Henkel en
Nolle, de twee zeer succesvoUe directeuren van resp. de Parijse en de
Berlijnse filmstudio's. Henkels zelfstandigheid in Parijs was gebaat bij
een voortbestaan van de internationale orientatie, terwijl Nolle de
neiging had o m Henkel als zijn Parijse filiaalchef te beschouwen. Van
T i e n h o v e n koos voor Henkel en liet Nolle vaUen. Dit was geen keuze
voor personen, maar voor beleid.
T e r u g in Amsterdam wist Van Tienhoven wat h e m te doen stond. Hij
liet een nieuwe vergadering van crediteuren uitschrijven voor 29 februari 1932 en begon te werken aan een rapport waarin hij kort en
bondig uiteenzette hoe de financiele reorganisatie volgens hem diende
te worden uitgevoerd. M o c h t zijn voorstel niet w o r d e n aanvaard, dan
zou hij de heren niet verder van dienst kunnen zijn.
In zijn rapport presenteert Van Tienhoven allereerst een geconsolideerde balans van Accoustiek NV en Sprekende Films NV. Het was
volgens h e m zinloos om de jaarrekeningen van deze vennootschappen
afzonderlijk te bestuderen, want ze bestonden uit een doolhof van
wederzijdse vorderingen en verplichtingen: 'Men kan slechts dan door
het concern heenzien, indien men althans begint met alle [...] schulden
[...] op te sommen en daartegenover de activa te steUen waarover het
concern als zodanig beschikt.'*' De totale schuld van het concern
bedroeg geen 5,1 maar 9,2 miljoen gulden.'" Hiertegenover stonden
activa ter waarde van eveneens 9,2 miljoen. ' M e n k o m t dus tot de
verrassende conclusie dat activa en passiva in het c o n c e r n elkaar o n g e veer balanceren, waaruit logisch de slotsom volgt dat aandelen Spreekfilm en a fortiori aandelen Accoustiek geen waarde m e e r hebben.'"'
Vervolgens ontwerpt Van Tienhoven een voorlopige 'reconstructiebalans' waarin het hele concern geconcentreerd w o r d t op Sprekende
Films NV, het enige onderdeel dat nog functioneerde. 'De talrijke
overige vennootschappen zijn als wrakhout te b e s c h o u w e n dat zo spoedig mogelijk opgeruimd dient te worden.''^- O o k Accoustiek diende als
'volkomen nutteloos' te verdwijnen. 'AUeen door concentratie van aUes
op een centraal punt, Spreekfilm, kan men het concern "workable"
houden.'*" Hiertoe neemt Sprekende Films NV aUe crediteuren en alle
activa van Accoustiek NV over.'^* D e schuldeisers die zich in het verleden
hebben ingedekt door Tobisaandelen als onderpand v o o r leningen te
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accepteren, moeten nu dit onderpand als activa inbrengen bij Sprekende Films NV. Deze krijgt daardoor opnieuw de beschikking over zijn
o u d e Tobisaandelen. In ruil daarvoor ontvangen de crediteuren nieuwe
aandelen van de gereorganiseerde maatschappij. Zij veranderen dus van
crediteuren in aandeelhouders.
D e hele operatic krijgt tenslotte haar beslag in een concept 'reorganisatiebalans' (zie Tabel 5.2) die Van Tienhoven afleidt uit de reconstructiebalans. U i t die balans blijkt dat de crediteuren 4,87 miljoen
gulden van het maatschappelijk kapitaal in bezit nemen. Van de oude
schuld aan de banken resteert dan nog een bedrag van 641.000 gulden.'"
H i e r m e e zijn de hoofdlijnen van het plan van Van Tienhoven geschetst.
H e t reorganisatievoorstel was een huzarenstukje. Als een grote tovenaar
veranderde Van Tienhoven schuldeisers in aandeelhouders, passiva in
activa en onderwijl liet hij een moedermaatschappij versmelten met
haar dochter. H e t financiele labyrint van het Kiichenmeister-concern
w e r d in zijn vingers zo doorzichtig als glas. H e t belangrijkste verschil
m e t het eerdere plan van C o h e n Stuart en Overes was dat zij hadden
gekozen voor terugbetaling van de schulden waarbij de crediteuren
buiten de o n d e r n e m i n g bleven staan, terwijl Van Tienhoven de schuldeisers als aandeelhouders in het concern wilde laten deelnemen.
Tabel 3.2. Concept reorganisatiebalans Sprekende Films NV, per 1 januari
igj2 (in guldens)
passiva

activa
Patenten
Inventaris
Internationale
contracten
Kas en banken
Tobis
Films Sonores Tobis
Cie. Fran^aise Tobis
Asfi
Telegraphon
Vorderingen

1.824.682
1

Kapitaal
Obligaties
Crediteuren
Banken
Crediteuren
Banken
Diversen
Dochtermaatschappijen
Overschot

1
50.130
5.273.400
923.000
200.000
600.000
120.000
267.612
9.258.826

4.873.400
101.000
634.000
7.000
135.175
3.419.172
91.079

9.258.826

Bron: J.P. van Tienhoven, Rapport aan de commissarissen van Sprekende Films NV,
24 februari 1932 (Str. 39)
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Van Tienhoven wees met nadruk op een paar voetangels waarvoor
een oplossing moest worden gevonden. Als regisseur van de sanering
had hij te maken met drie partijen die ieder hun eigen rol in de financiering van het concern speelden: de oude aandeelhouders van Accoustiek, de huidige crediteuren en straks ook de nieuwe geldschieters. Ieder
van hen moest hij voor zijn plan zien te winnen.
Van de kant van de crediteuren verwachtte hij de minste oppositie.
Van Tienhoven was een van hen en hij had zijn voorstel in n a u w overleg
met zijn lotgenoten ontwikkeld. H u n kredieten zouden w o r d e n omgezet in aandelen. Dat deed pijn, want geld dat zij voor een k o r t e termijn
hadden uitgeleend, werd nu vastgelegd in een langlopende deelneming
met een h o o g risico en een laag rendement. Het was waarschijnlijk hun
enige kans o m n o g iets van hun geld terug te zien en daarvoor moesten
ze nu even door de zure appel heen bijten.'"*
Een veel grotere zorg voor Van Tienhoven was het vinden van een
nieuwe geldgever. De liquiditeit vormde nog steeds een zwak punt. Het
concern had dringend drie miljoen gulden nodig als extra bedrijfskapitaal. Allerlei personen en insteUingen werden benaderd, maar er bleek
geen animo voor te zijn. Uiteindelijk zagen de crediteuren zich gedwongen het benodigde geld gedeeltelijk zelf ter beschikking te stellen.
Er •werd een obligatielening van drie miljoen gulden uitgeschreven,
waarvan de crediteuren de eerste zes ton voor hun rekening namen.^'
O p die manier wist men te v o o r k o m e n dat de reorganisatie op het laatste
m o m e n t stuk zou lopen. In enkele weken tijd veranderden de crediteuren eerst van schuldeisers in aandeelhouders en toen ook n o g eens in
obligatiehouders.
Het derde knelpunt werd gevormd door de aandeelhouders van
Accoustiek. Weliswaar hadden de aandelen Accoustiek geen enkele
waarde meer, toch mochten de bezitters ervan nog hun stem uitbrengen
in de laatste aandeelhoudersvergadering van deze vennootschap waar
het hele reorganisatieplan ter goedkeuring moest worden voorgelegd.
O m hun medewerking te verkrijgen, moest een interessante compensatie worden aangeboden. Welke? Van Tienhoven stelde voor, hun het
recht te geven hun Accoustiek-aandelen o m te ruilen tegen winstbewijzen in Sprekende Films NV. Daarmee konden ze aanspraak maken op
een deel van de toekomstige bedrijfswinst, zodat hun geleden verlies
wat minder groot zou zijn. 'Het woord winstbewijs klinkt onaangenaam; voor een aandeelhouder zal het klinken als verliesbewijs,'
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voorspelde een van de crediteuren, jhr. mr. H.L. van Lennep.''" ' W o r d t
later geen winst gemaakt, dan maakt het voor aandeelhouders niet het
minste verschil of zij thans aandelen krijgen of winstbewijzen,' antw o o r d d e Rost Onnes. Het ging echter niet o m de naam, maar om de
waarde van het winstbewijs. Tenslotte besloot m e n o m een winstbewijs
van looo gulden in Sprekende Films NV af te geven tegen vijf aandelen
Accoustiek van ieder looo gulden.'' En om te voorkomen 'dat in de
bedoelde vergadering zal worden betoogd dat de crediteuren de zaken
v o o r een appel en een ei tot zich getrokken hebben,' lieten ze meedelen
dat de crediteuren hun eigen aandelen 'gaarne tegen negentig percent
zuilen overdragen.'"^
H e t reorganisatieplan bracht klaarheid in een verwarde en duistere zaak
en daarom moet het voor de Nederlandse crediteuren onweerstaanbaar
aantrekkelijk zijn geweest. O p de vergadering van 29 februari 1932
schaarden zij zich achter het plan van Van Tienhoven. Zij verbonden
echter een voorwaarde aan hun medewerking. Zij wilden h u n geldvorderingen pas omzetten in aandelen en obligaties als de aandeelhoudersvergadering van Accoustiek NV, die voor 13 mei stond aangekondigd,
voUedig accoord ging met het reorganisatieplan. D e verzamelde aandeelhouders kregen slechts de keuze tussen aannemen of verwerpen van
het plan. Er zou niet over onderhandeld kunnen worden en uitstel van
de beslissing was ook niet mogelijk: de crediteuren wilden op 13 mei
definitief uitsluitsel hebben. Indien hun voorstel zou worden v e r w o r p e n , zouden zij onmiddellijk het faillissement aanvragen.
De aandeelhouders
D e aandeelhoudersvergadering van Accoustiek NV ZOU op vrijdag
13 mei 19320m II uur beginnen in een zaal van het Parkhotel in A m sterdam. De opkomst was groot. Behalve directie en commissarissen,
die achter een tafel hadden plaatsgenomen, waren zo'n h o n d e r d
aandeelhouders present. Zij vertegenwoordigden 7124 aandelen die
tezamen recht gaven op het uitbrengen van 4608 stemmen. Notaris Van
den Helm, bijgestaan door twee kandidaatnotarissen, had dit zorgvuldig
gccontroleerd."" O n d e r de belangstellenden bevonden zich opvaUend
veel journalisten. Zij noteerden bijna woordelijk wat werd gezegd. De
zaak-Kiichenmeister stond n o g altijd in de belangstelling en naderde nu
zijn ontknoping. Diezelfde avond zouden de lezers van het Algemeen
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Handelsblad, NRC, De Telegraaf en De Maasbode een uitgebreid verslag
kunnen lezen in hun krant.
In april was het jaarverslag van Accoustiek verschenen. De balans
over 1931 liet een verlies van 20,4 miljoen gulden zien.'°^ Niemand had
verwacht in dit verslag veel zelfkritiek te zuUen aantreffen. Die was er
ook niet. De oorzaken van het debacle werden vooral gezocht buiten
het bedrijf, met name in de economische crisis die het Kiichenmeisterconcern had verrast. Geen w o o r d over de zwakke leiding, d e labyrintische structuur, verkeerde financieringsmethoden. Daarover was des te
meer te lezen geweest in de financiele pers die de staf brak over het
bestuur van het Kiichenmeister-concern.'"' O o k de openbare aandeelhoudersvergadering zou hier de nodige aandacht aan besteden.
De stemming was geladen. Natuurlijk hadden velen hun eerste
teleurstelling al verwerkt sinds die keer dat zij uit berichten in de pers
hadden begrepen dat hun duur betaalde aandelen Accoustiek er slecht
voor stonden. Maar nu was eindelijk het m o m e n t aangebroken dat de
leiding van het concern ter verantwoording kon worden geroepen. Die
kans wilden vooral de kleine aandeelhouders niet voorbij laten gaan, al
waren zij er zich goed van bewust dat ze hier slechts een minderheid van
de stemmen bezaten. Als zij in de zaal o m zich heen keken, zagen zij zich
omgeven door stromannen van de belanghebbende banken. Gefluisterd
werd, dat die voor zeer lage prijzen grote pakketten aandelen hadden
teruggekocht o m maar veel stemmen te kunnen produceren.'"*
Mr. H . M . Roelofsz, directeur van de Incassobank, o p e n d e de vergadering.'"' Hij nam de plaats in van Dirk O u t van fa. Oyens & Zn., die
een week eerder zijn ontslag als commissaris had aangeboden. Gevraagd
naar de reden waarom ook C. Woldringh, directeur van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, uit de raad van commissarissen was
getreden, zei Roelofsz dat dit was gebeurd omdat hij te weinig kennis
van zaken had gehad. Hij vond het echter niet op zijn w e g liggen de
houding van Woldringh hier te verdedigen. Mensen als Roelofsz en
Woldringh bekleedden hoge functies in de financiele wereld en genoten veel aanzien. Door zitting te nemen in de raad van commissarissen
van het Kiichenmeister-concern hadden zij velen verlokt h u n vertrouwen aan deze zaak te geven. H e t fiasco van de onderneming werd hun
dan ook zeer kwalijk genomen.
De discussie concentreerde zich op de goedkeuring van de jaarstukken. J . C . M . Krook uit Bussum beet de spits af. Hij verweet h e t bestuur
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dat de aandeelhoudersvergadering een jaar te laat werd gehouden. Voor
dit uitstel was geen dispensatie gevraagd. Daarmee had m e n in strijd
gehandeld met de statuten van de onderneming, maar ook met de wet
op de naamloze vennootschap. Waarom had het bestuur geen noodsignaal laten uitgaan toen het font ging, zo vroeg Krook zich verder af Hij
had in de dagbladen 56 berichten gevonden die alle even gunstig waren
over het bedrijf, maar in geen van die berichten werd vermeld waarom
de jaarvergadering uitbleef. Intussen hadden insiders de gelegenheid
gehad hun aandelenbezit te lozen. Het publiek was zo de dupe.
O o k aandeelhouder KymmeU kreeg het woord. Niemand kon h e m
echter verstaan. Roelofsz verzocht hem beleefd iets luider te spreken,
waarop een stem riep: 'De akoestiek is hier slecht!' De zaal brulde het
uit: ' D e Accoustiek is hier slecht!' Het Parkhotel daverde. Vriend en
vijand gaven zich over aan uitbundige vreugde o m deze grap. Nadat de
zaal bedaard was, vuurde KymmeU een serie gedetaillecrde vragen op de
voorzitter af. Was de miljoenenaankoop van Tobisaandelen in 1929 niet
te voorzien geweest? Waar was de vordering op KKG ter grootte van 3,5
miljoen gulden gebleven in de balans van 193 i? O o k andere sprekers
vroegen om extra toelichting bij de jaarrekening.
Roelofsz antwoordde op al deze vragen zo goed en zo kwaad als hij kon.
Pas toen de vergadering dreigde een eigen commissie van onderzoek te
zuilen insteUen, waardoor ook de goedkeuring van de jaarrekening zou
worden opgeschort, moest hij even ingrijpen. Hij herinnerde eraan dat
de crediteuren een ultimatum hadden gesteld dat vandaag afliep. Uitstel
zou door hen niet worden geduld. Het was nu of nooit. Van Tienhoven
viel hem bij: een onderzoekscommissie zou opnieuw maanden werk
hebben in dit labyrint van Kreta. Als Accoustiek failliet ging, zouden de
crediteuren aan de curator hetzelfde voorstel kunnen doen: zij zouden
de activa accepteren als compensatie voor de schulden, maar over
winstbewijzen hoefde dan niet meer te worden gesproken. O o k waarschuwde Van Tienhoven, dat een faillissement van Sprekende Films NV
een grote klap zou betekenen voor de hele Europese filmindustrie.
O m d a t sommigen bleven aandringen, liet o o k C h . Boissevain zijn
gezaghebbende stem horen. Hij decide mee tot de bona fide aandeelhouders te behoren en van begin af een vrij groot pakket aandelen te
hebben bezeten waarmee hij alle stormen had meegemaakt. T o e n de
beurskoers achteruit liep, had hij zich tot het bestuur gewend dat h e m
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steeds op de hoogte had gehouden. Hij was ervan overtuigd dat het
accountantsonderzoek uitstekend was en hij voelde er niets v o o r zijn
curiositeit verder te bevredigen door mee te werken aan de benoeming
van een nieuwe commissie van onderzoek. Hij raadde iedereen aan,
voor het bestuursvoorstel stemmen.
Uit de stemming over de jaarstukken bleek tenslotte dat deze met
4609 stemmen voor, 12 tegen en een bianco waren aangenomen. Het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap had ongeveer dezelfde
uitslag evenals het voorstel om de liquidateur toestemming te geven alle
passiva en activa van Accoustiek te ruilen tegen 2400 winstbewijzen van
Sprekende Films NV.
D e ontknoping van het Kiichenmeisterdrama betekende een grote
teleursteUing voor een aantal aandeelhouders. Z e waren niet slechts hun
kapitaal kwijtgeraakt, ze hadden ook de indruk dat de verantwoordelijken voor het fiasco de dans ontsprongen waren. Ze hadden geen
enkele invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van de aandeelhoudersvergadering. Het enige wat hen na dit avontuur restte, was een
zoethouder, een winstbewijs. J . C . M . Krook liet het er niet bij zitten.
Hij schreef een brief aan de minister van Justitie waarin hij met
verschuldigde eerbied te kennen gaf 'dat door de gesties der heren
bestuurders van de NV Kiichenmeister's Accoustiek het Nederlandse
publiek enige tientaUen miljoenen heeft zien overhevelen naar de
zakken van buitenlanders.''"'' Hij verzocht de minister in te grijpen bij
deze onderneming op grond van artikel 47c van de W e t op de Naamloze
Vennootschap. Het is niet bekend of hij antwoord heeft gekregen, maar
dat zijn verzoek weinig effect heeft gehad, staat wel vast.
Sprekende Films NV wordt Intertobis NV
H e t reorganisatieproces is voltooid op 24 j u n i 1932. Van Tienhoven
presenteerde op die dag in de eerste plaats zijn definitieve reconstructiebalans aan de crediteuren (zie Tabel 5.3). De volgende punten vragen
om enige toelichting. Bij de activa zijn de deelnemingen verminderd tot
3,9 miljoen gulden. Dit komt hoofdzakelijk doordat Van Tienhoven
het maatschappelijk kapitaal van Tobis AG, het voornaamste bezit van
Sprekende Films NV, intussen had laten terugbrengen van 12 miljoen
naar 5,4 miljoen mark. (Omdat hij daarbij ook een aantal aandelen
teruggaf aan Tobis, daalde het belang in Tobis van 76 naar 67,5 procent.)
Tegelijkertijd beperkte hij bij de passiva het geplaatste kapitaal tot 3,7
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Tabel 5 .y. Definitieve reconstructiebalans van Sprekende Films NV,
juni igj2 (in guldens)
passiva

activa
Deelnemingen
Patenten
Dochterondernemingen
Kassa en Banken

Kapitaal
Obligaties
Crediteuren
Dochterondernemingen
Reserve

3.909.700
1.500.000
52.773
18.343

5.480.816

3.767.000
626.000
139.251
131.332
817.233
5.480.816

Bron: J.P. van Tienhoven, Nota bctrefFende de definitieve reconstructie van Spreekfilm, i8
j u n i 1932 (Str. 3y)

miljoen gulden. Dit hield eveneens in dat de crediteuren aan wie dit
kapitaal toekwam, hun aanspraken met twintig procent verminderden.
' D e z e reductie is dringend noodzakelijk, aangezien geen crediteur er
baat bij zou kunnen vinden, tegen zijne vordering papier te ontvangen
dat a priori te hoog gewaardeerd is.''"'
D e balans laat een gebrek aan liquiditeit zien. De current ratio
bedraagt hooguit 0.26, hetgeen wil zeggen dat van de vlottende schulden slechts 26 procent op korte termijn is gedekt.'"' O o k de rentabiliteit
is niet sterk. De crediteuren konden hieruit ondubbelzinnig opmaken
dat de onderneming waarin zij gingen deelnemen, niet zonder risico's
zou zijn. Maar was er een altematief? N u hadden ze nog een kans. Die
moesten ze grijpen, aldus Van Tienhoven, die h u n nog eens voorhield
'dat indien onverhoopt mocht blijken dat de zaak niet te redden is,
naar zijne overtuiging het bedrag der obligatien er toch altijd n o g
zal uitkomen. [...] Intussen riskeren de tegenwoordige crediteuren
in wezen niets, immers indien de reorganisatie niet doorgaat, zoude
blijken dat van de vorderingen niets terecht komt.''"^
Van Tienhoven verlangde voorts van de voormalige crediteuren c.q. de
n i e u w e aandeelhouders van het filmconcern dat zij zich in een aandelenpool verenigden, een pooling van aandelen in Sprekende Films NV.
Gezamenlijk hadden zij de meerderheid en daar moesten zij gebruik van
maken: 'Immers, door deze poolovereenkomst wordt v o o r k o m e n dat
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een of meer aandeelhouders zelfstandig onderhandelingen zouden
voeren over verkoop van h u n n e aandelen, tengevolge waarvan andere
aandeelhouders gedupeerd zouden kunnen w o r d e n . ' " "
Vrijwel iedereen is tot de pool toegetreden. Een belangrijke uitzondering waren Warner Brothers, die duizend aandelen in de nieuwe
maatschappij kregen. De Amerikanen steunden de reorganisatie, maar
ze wensten hun vrijheid van handelen te b e h o u d e n . ' " Van de 3767 uit
te reiken aandelen zijn er uiteindelijk 2539 in de pool ingebracht."^ O m
die reden sprak m e n van een 'meerderheidspool'.
Tenslotte hebben de leden van de pool de naam van het gereorganiseerde filmconcern veranderd: Sprekende Films NV heette voortaan
Internationale Tobis Maatschappij NV, kortweg: Intertobis NV. Uit hun
midden kozen ze een nieuwe raad van commissarissen en een nieuwe
voorzitter, mr. N . E . Rost O n n e s . " ' Ze benoemden Van Tienhoven tot
algemeen directeur van Intertobis."*
O n d e r leiding van Van Tienhoven zijn de nieuwe aandeelhouders
vastberaden en in h o o g tempo op de ingeslagen weg voortgegaan. Al
eerder had Van Tienhoven maatregelen genomen om Tobis in Berlijn
onder Nederlandse curatele te plaatsen. C u r t Sobernheim, d e voorzitter
van de raad van commissarissen aldaar, was al in februari 1932 tot aftreden gedwongen. In zijn plaats benoemde Van T i e n h o v e n Ferdinand
Bausback, van wie hij mocht verwachten dat deze nauw inet Amsterdam zou samenwerken. Bausback was directeur bij de Deutsche Bank
geweest en had in 1926 de Ufa ingrijpend gesaneerd. Bovendien kwamen er vier Nederlandse crediteuren als commissaris in de raad te zitten."^ Directeur NoUe van Tobis kreeg in april zijn conge e n werd o p gevolgd door Hans Henkel. D e laatste kende Bausback goed; hij was
diens rechterhand geweest bij de sanering van de Ufa in 1926.
De directie van Tobis kwam onder streng regime te staan. Maandelijks ontvingen de commissarissen van Intertobis nu financiele overzichten van alle maatschappij en die aan Tobis gelieerd waren. Maandelijks
ook konden zij controleren of de inkomsten wel aan de juiste zaken
werden uitgegeven. Bezuinigen stond voorop. Riskante investeringen
bchoorden tot het verleden. D e produktie van eigen films e n de financiering van andermans films werden sterk beknot, niet alleen vanwege
het risico, maar ook omdat hierdoor geld werd vastgelegd dat men liever
aan de nieuwe aandeelhouders liet toekomen.
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In Duitsland is dit optreden met veel misbaar gevolgd. 'Moet de Duitse
filmindustrie de Kiichenmeisterschulden betalen?' zo vroeg Filmkurier
zich al in 193 i af'"* De crediteuren in Amsterdam hadden daarop een
duidelijk antwoord: jazeker! Tobis was in Duitsland al weinig geliefd
vanwege zijn binding met het internationale Kiichenmeisterkapitaal,
maar deze onverhulde inmenging van buitenlanders werd door velen
gezien als een vijandige daad jegens de natie. Ufa, de concurrent, kon
zich nu beter profileren als de filmfabriek van en voor het Duitse volk.
Voor de zekerheid liet Van Tienhoven de 1800 Tobisaandelen die
aan Sprekende Films N v toebehoorden en nog in Duitse kluizen werden
bewaard, naar Amsterdam overbrengen, 'well die politische Gefahr dass
plotzlich eine Verordnung, die jede Auslieferung von in Deutschland
ruhenden Effekten verbietet ins Leben gerufen wird, nicht imaginar
erscheint.'"'' Amsterdam en Berlijn kwamen verder overeen dat ze de
wederzijdse vorderingen en geschiUen uit het verleden definitief zouden opruimen."* Vanaf dat ogenblik stonden moeder en dochter quitte.
Een soortgelijke regeling werd getroffen met het 'Auslandskonsortium'
en met KKG, zodat de laatste eindelijk kon worden geliquideerd."'
Daarmee was het concern bevrijd van een zware last uit het verleden.
In Parijs was een dergelijk ingrijpen niet nodig, omdat Hans Henkel
daar de zaak goed onder controle bleek te hebben. Londen daarentegen
vormde wel een probleem. Asfi Ltd. was in 1929 opgericht door Sprekende Films NV en British Talking Pictures, BTP raakte echter in financiele moeilijkheden en daardoor ontving Asfi minder bedrijfskapitaal
dan waarop was gerekend. Dat is een van de redenen waarom Asfi
voortdurend gebrek aan geld had. Directeur Becker werd eind 1931
vervangen door E. van Duyn, maar Asfi bleef n o g lange tijd een blok aan
het been van het concern.
* • •

D e droom van het grote mediaconcern is wreed verstoord door de
economische crisis, maar ook door slecht financieel beheer. Vooral dit
laatste gaf aanleiding tot vileine opmerkingen in de pers. D e raad van
commissarissen bestond namelijk hoofdzakelijk uit bankiers, wist het
Algemeen Handelsblad, 'en het geheel is een voorbeeld hoe een gezonde
financiering nu juist niet moet zijn.''^" In een terugblik op het fiasco van
het Kiichenmeister-concern schreef De Maasbode:
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' O p een technisch gegeven [...] werd een ondememingscomplex
opgebouwd met behulp van een te gering bedrag aan eigen en een
te groot bedrag aan vreemde middelen, waarvan de laatste b o v e n dien n o g slechts voor korte termijn ter beschikking werden gesteld.
[...] De coupeur heeft de maat van de financiele jas van de als een
kolos geconcipieerde industriele baby te krap gemeten.''^'
H e t echec is niet zonder consequenties gebleven voor de betrokken
bankiers. Tenminste twee bankdirecteuren werden uit h u n functie
gezet. Dirk O u t moest zich in februari 1932 terugtrekken uit fa. Oyens
& Z n . ' " Dit bankiershuis balanceerde enige tijd op de rand van de
afgrond en kon slechts van een bankroet worden gered dankzij actieve
steun van de Hollandsche Bank Unie; in 1932 werd de firma omgezet
in een naamloze vennootschap. O o k de directeur van de Hollandsche
Buitenland Bank in Den Haag, mr. dr. H.J. von Brucken Fock, kreeg
zijn ontslag; hij was behalve aandeelhouder en crediteur ook commissaris van het concern geweest.'^'
AUe bedrijven die de eens profetisch klinkende, later onheilspellende
naam van Kiichenmeister droegen, zijn in 1932 stilgelegd. D o o r de
naam van Kiichenmeister's Internationale Mij. voor Sprekende Films
NV te veranderen in Intertobis NV heeft men de laatste herinnering aan
het debacle wiUen uitwissen. D e moedermaatschappij, Accoustiek NV,
trad op 13 mei 1932 in liquidatie.'^* O o k twee dochters v e r d w e n e n van
het toneel. D e Internationale Ultraphoon Maatschappij NV werd op 22
September 1932 faiUiet verklaard. De Internationale R a d i o Maatschappij NV is op 10 november 1933 opgeheven.
,
Minstens even treurig was het einde van KKG, de oorsprong van het
hele concern. In 1930 hadden de stiUe vennoten in Nederland al
besloten deze onderneming, die de meerderheid van het aandelenkapitaal van Accoustiek NV bezat, op te heffen en over te brengen van Berlijn
naar Amsterdam. In 1930 was de transactie zinvol geweest, toen de
aandelen Accoustiek nog waarde hadden. Maar kort voordat de transactie kon worden voltooid, kelderde de koers van Accoustiek en sleurde
KKG in zijn val mee. Het vermogen was vrijwel niets meer waard en er
restte slechts een enorme schuld. D e transactie is niet doorgegaan en de
liquidatie van KKG heeft tenslotte in Berlijn plaatsgevonden.'^^
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Tien maanden nadat de onhoudbare situatie aan het licht was gekomen,
bestond alleen nog de filmbranche van het multimediaconcem; de rest
was weggesaneerd. De schuldeisers hadden aandelen geaccepteerd in
plaats van contanten. Daarmee hadden ze hun lot verbonden aan het
voortbestaan van de onderneming.
Het optreden van de crediteuren heeft het streven versterkt o m
Amsterdam een centrale en actieve rol te laten spelen in de internationale bedrijvigheid van het filmconcern, al was het maar o m meer greep
te krijgen op de geldstroom. Tegelijkertijd wilde m e n de invloed van
Berlijn beperken tot een meer regionale rol. Intertobis moest een internationale onderneming worden, geen Duitse. Amsterdam fungeerde als
het financiele centrum voor de verschiUende vestigingen in de rest van
de wereld. Tobis werd gereduceerd tot een vazal. De volgende paragraaf
zal laten zien hoe deze machtige positie van Amsterdam na 1933 weer
is afgebrokkeld.

5 INTERTOBIS
Wat is er met Intertobis gebeurd na de reorganisatie? Intertobis had in
1932 twee bronnen van inkomsten: royalties en dividenden. Dividenden ontving het concern in hoofdzaak van twee dochterondernemingen die films produceerden en apparatuur verhuurden, Tobis AG en
Films Sonores Tobis SA. Royalties kreeg de maatschappij omdat zij de
octrooirechten van Tobis in de niet-Duitssprekende landen bezat.
Hieraan zou eind 1934 een derde inkomstenbron worden toegevoegd: de internationale distributie van films. Daartoe werd in Amsterdam een nieuwe dochtermaatschappij gesticht, de Internationale TobisCinema NV, ook wel 'Intercinema' genoemd.'^'' Deze zou de export en
buitenlandse verhuur van Duitse films gaan verzorgen. Een specialist op
dit gebied, dr. Herbert Silberberg uit Berlijn, werd tot directeur
benoemd. Intercinema kreeg filialen in Engeland, Oostenrijk, Spanje,
Zwitserland en Nederland. Charles van Biene, die jarenlang de Ufa in
Nederland had vertegenwoordigd, kreeg de leiding over het Amsterdamse filiaal, Tobis Filmdistributie NV. In andere landen als Frankrijk,
Portugal, de Verenigde Staten en Belgie had Intertobis al vestigingen.
Uit de jaarverslagen valt op te maken dat Intertobis na de reorganisatie van het Kiichenmeister-concern geen hoge vlucht heeft genomen.
187

Eind 1932 waren de solvabiliteit en de liquiditeit niet verbeterd: het
eigen vermogen als percentage van het totale vermogen liep terug van
0.84 naar 0.70, de current ratio daalde van 0.26 naar 0.19, terwijl de
verlies- en winstrekening met een licht verlies sloot. D e volgende jaren
trad geen herstel in. Intertobis had met Sprekende Films NV ook zijn
toekomst achter zich gelaten.
D e economische crisis, de opkomst van Hitler en de techniek van
nasynchronisatie zijn de voornaamste oorzaken van het geringe rendement geweest. D o o r het nasynchroniseren van geluidsfilms wist H o l lywood het terrein terug te winnen dat het in 1929 had verloren door
de taalbarriere. Tegelijkertijd begon de export van Duitse films achteruit te lopen: sedert het grimmige nazi-regime was aangetreden in 1933,
werden er in Duitsland niet alleen minder films gemaakt, maar groeide
ook de weerstand tegen deze produkties in het buitenland. Voorts had
de economische depressie een fnuikende werking op intemationaal
opererende concerns als Intertobis. De winst die in het buitenland werd
gemaakt, kon in guldens uitgedrukt weleens flink tegenvallen, omdat
Nederland tot 1936 aan de gouden standaard vasthield. Daarnaast wierpen de verschillende landen steeds meer drempels op die een ongebreidelde uitvoer van deviezen naar bijvoorbeeld Amsterdam moesten
voorkomen. Dit transferprobleem speelde Intertobis eveneens patten.
De verkoop van Intertobis moet van meet af aan een hoge prioriteit
hebben gekregen van de nieuwe directie. De voormalige crediteuren
hadden het concern tegen hun zin overgenomen en het rendement bleek
tegen te vaUen. Ze zochten daarom heimelijk naar een geschikte koper.
Al in 1932 had men gegadigden gevonden, maar die trokken zich schielijk
terug nadat in januari 1933 de nazi's in Duitsland aan de macht waren
gekomen . ' " Er bleef toen slechts een potentiele koper over: Hitler.
De nazi's hebben terstond na de benoeming van Hitler tot rijkskanselier laten merken dat ze Tobis wilden overnemen, goedschiks of
kwaadschiks. H u n motieven waren van politieke en economische aard.
Ze hadden Tobis nodig 'im Interesse der deutschen Propaganda im
Ausland', schreef Walther Funk, staatssecretaris van het kersverse
ministerie van Propaganda. '^* D e president van de Reichsbank, Hjalmar
Schacht, voegde hieraan toe 'dass sich eine Steigerung in der Ausfuhr
deutscher Filme durch die U b e m a h m e der Tobis-Majoritat ermoglichen lasst.''"**
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De geheime gesprekken over de verkoop van het filmconcern in
1933 verliepen aanvankelijk voorspoedig. Van Tienhoven had samen
met Franz Belitz van de Reichskreditgesellschaft een financiele c o n structie uitgedokterd o m het deviezenprobleem van de transactie op te
lossen.''" Volgens dit plan zou iemand buiten Duitsland een krediet van
twee miljoen gulden beschikbaar moeten stellen ter financiering van de
overname; de lening kon later worden afgelost met de opbrengsten uit
de export van Duitse films. Er was ook al een kredietgever gevonden:
de in Belgie w o n e n d e , puissant rijke hertog van Arenberg zou het
krediet verschaffen in ruil voor een cleniente behandeling van zijn
fiscale verplichtingen in Duitsland.
Het Duitse ministerie van Financien gooide echter roet in het eten
door het verzoek van de hertog niet in behandeling te nemen. D e
definitieve overeenkomst moest daardoor op het laatste m o m e n t w o r den uitgesteld. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat de overname werd
tegengewerkt door andere krachten in Duitsland. Staatssecretaris Funk
was voor een strikt zakelijke benadering, maar sommige nazi's in de
Reichsfilmkammer wilden liever door pressie en openlijke intimidatie
invloed krijgen op het beleid van Tobis.''' Zij vonden dat het m o m e n t
was aangebroken een rekening te vereffenen met buitenlandse onderneiTiingen als Intertobis die volgens hen de Duitse filmindustrie hadden
uitgezogen.''^ Verder was er de Ufa, die de overname van Tobis zag als
een ondersteuning van de concurrentie en als een bedreiging van zijn
bestaan. De Ufa zou alles in het werk steUen de aankoop te verhinderen.
Een tweede ronde van besprekingen heeft ten slotte in maart 1935 wel
tot een accoord geleid. Staatssecretaris Funk had Van Tienhoven in
contact gebracht m e t Max Winkler, hoofd van een geheimzinnige
trustmaatschappij in Berlijn, Cautio Treuhand G m b H . Winkler k w a m
met een ingenieus voorstel: als hij een meerderheidsbelang in Intertobis
kon kopen, hoefde hij de Tobis-aandelen niet eens te h e b b e n . ' " D e prijs
die hij hiervoor wilde betalen, stond gelijk aan de prijs van de Tobisaandelen a pari: 2,1 miljoen gulden. De bedoeling van Winkler was
evident: hij kreeg voor dit bedrag niet alleen Tobis in handen, maar ook
een internationale organisatie voor filmdistributie. Hij hoopte b o v e n dien dat de Nederlanders als commissarissen zouden aanblijven. H e t
liefste zag hij dat er bij Intertobis helemaal niets veranderde; alleen de
aandelen zouden van eigenaar moeten wisselen. Daarmee wilde hij
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bereiken dat de onderneming voor de buitenwereld een Nederlandse
identiteit zou behouden.
O m het transferprobleem op te lossen maakte Winkler gebruik van
de Hollandsche Buitenland Bank (HBB) in Den Haag.''* De bank was
gespecialiseerd in geheime transacties v o o r de Duitse regering.''* H e t
Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken had in 1925 de HBB opgericht
en sindsdien fungeerde de bank als tussenstation voor het onopvallend
doorsluizen van geld naar Duitse minderheden in Polen. Winkler had
er veel ervaring mee. De HBB gaf h e m een krediet v o o r de aankoop van
Intertobis, maar de bank zou de betaling v o o r eigen rekening verrichten
en naar buiten toe als eigenaar optreden. Het krediet zou geleidelijk
worden terugbetaald uit de inkomsten van de filmdistributie. Door deze
constructie loste Winkler niet alleen het deviezenprobleem op, maar
kon hij ook de hele transactie verborgen houden.
Van Tienhoven wist van de relatie tussen Winkler en de Duitse
regering, al zal hij geen vermoeden hebben gehad van de omvang van
Winklers activiteiten. Daarover was indertijd vrijwel niets bekend.
Winkler werkte in opdracht van minister Goebbels en kocht achter de
schermen uitgeverijen en filmbedrijven op.''"* Binnen enkele jaren wist
hij grote delen van de pers en vrijwel de hele filmindustrie van Duitsland
in handen te krijgen. T o c h vervulde hij in deze bedrijven geen enkel
commissariaat en hij was nergens directeur. Winkler bleef onzichtbaar
en werkte uitsluitend met stromannen. D o o r middel van Cautio verwierf het Duitse bewind een meerderheidsbelang in de grote mediaconcerns, ook al leek het alsof deze ondernemingen nog steeds in particulier
bezit waren.
Van Tienhoven en zijn commissarissen hoefden niet lang na te d e n ken over Winklers voorstel. Als meerderheidsaandeelhouders zagen ze
eindelijk een kans o m van hun riskante belegging af te k o m e n . Winkler
kocht van hen 1925 aandelen, zijnde 50 procent van het Intertobiskapitaal, tegen betaling van i.613.500 gulden in contanten en 550.000
gulden in obligaties van Intertobis.'" D e pooUeden behielden een
belang van 550 aandelen. De raad van commissarissen kreeg drie nieuwe
leden erbij: H.F.J. Brunck, directeur van de HBB, F . Bausback en A.
Zuppinger. De directeur van Tobis AG, Hans Henkel, werd naast Van
Tienhoven tot directeur van Intertobis NV benoemd.
Intertobis was een loket van het Duitse ministerie van Propaganda
geworden. D e Nederlandse commissarissen fungeerden als zetbazen.
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Dit wil nog niet zeggen dat zij nazi-gezind waren, maar zij hebben uit
eigenbelang de Duitsers bewust een dekmantel verschaft voor h u n
filmexport en voor het verdienen van deviezen. Dit geldt zeker voor
twee commissarissen. Van Tienhoven en Struve, die tot 1944 hun zetel
hebben aangehouden (Rost O n n e s en Van Lennep zijn in 1936 o p g e stapt). Hoewel zij meenden een strikt commerciele benadering te k u n nen volhouden, werden zij meegesleurd in de stroom van chicanes en
intriges van de nazi's. Z o was de overeenkomst met Winkler n o g niet
getekend of de Duitsers begonnen al te zeuren over 'niet-arische elementen' in dienst van Intercinema.''* Dit verhuurbedrijf was pas enkele
maanden oud en de verschillende managers waren net aangesteld.
Directeur Silberberg was uit Berlijn gevlucht o m aan de jodenvervolging te ontkomen. In Nederland kon de joodse leiding van Tobis Filmdistributie NV, Charles van Biene en Alex Zomerplaag, blijven d o o r werken, maar hun contract werd eind 1938 niet verlengd.
De vermomming van Intertobis als Nederlandse onderneming heeft
maar weinigen o m de tuin kunnen leiden. De ware identiteit werd in
steeds grotere kring bekend, ook al wist niemand hoe de vork in de steel
zat.'''^ Van Tienhoven deed zijn best om het Nederlandse karakter van
de onderneming te verdedigen en aan te prijzen.'*" Hij heeft echter niet
kunnen voorkomen dat de door Intercinema gedistribueerde Duitse
films werden aangevaUen en geboycot door bewegingen tegen het
nationaal-socialisme en anti-semitisme. Tuschinski heeft bijvoorbeeld
sinds 1937 geweigerd nog langer films van Tobis te vertonen. O o k in
andere landen werden deze films ontvangen als boodschappers van het
Derde Rijk - en zo waren ze door het naziregime ook bedoeld.'*'
Nadat het meerderheidsbelang in Intertobis in Duitse handen was
overgegaan , heeft Winkler geleidelijk de overige aandelen opgekocht.
Warner Brothers bezaten nog een kwart van de aandelen die ze bij de
reorganisatie hadden ontvangen, en ze hadden ook n o g steeds recht op
de helft van de royalties. H u n eis om een zetel in de raad van c o m m i s sarissen werd steeds krachtiger. Winkler wenste evenwel geen pottekijkers in het bestuur en hij besloot hen voUedig uit te kopen. In 1937
hebben Warner Brothers h u n belang in Intertobis verkocht voor een
bedrag van 290.000 gulden.'*^
Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland biimenvielen, kon Winkler
de laatste zet in dit financiele schaakspel doen. Hij had op dat m o m e n t
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al een belang van 98 procent in Intertobis bijeengegaard, maar hij zat
n o g vast aan de kredieten die de HBB h e m had verleend om het deviezenprobleem op te lossen. D o o r de bezetting was echter een nieuwe
situatie ontstaan: men hoefde de gulden niet meer tot de deviezen te
rekenen. Winkler kon nu de financiele afwikkeling gemakkelijk en snel
voltooien. O p 8 augustus 1940 heeft hij zijn slag geslagen.'*' Hij ruilde
eerst een pakket aandelen en obligaties van Intertobis tegen alle aandelen van Tobis en Intercinema die Intertobis in bezit had. Vervolgens
verkocht hij de ontvangen Tobis-aandelen plus zijn resterende Intertobis-aandelen aan Tobis AG. O p die manier veranderde Intertobis van een
moedermaatschappij in een dochterondememing. Tobis kreeg eindelijk het primaat waar het al zo lang naar had verlangd.'**
Intercinema, nu in handen van Winkler, werd voUedig ontmanteld.
Het moest alle filialen afstaan aan Tobis Filmkunst G m b H in Berlijn. Er
bleef niets dan een lege huis over. Deze lege NV is in 1941 omgedoopt
tot Nebimij, of voluit: Nederlandsche Bioscooptheater Maatschappij
NV, Amsterdam. De Nebimij was tot 1945 de exploitant van een keten
van onteigende bioscopen. Hiertoe behoorde onder meer het T u schinski Theater.
De Duitse bezetting heeft ertoe geleid dat de laatste resten van het
Kuchenmeister-concern werden opgeruimd. Achteraf kan worden
vastgesteld dat de verkoop van Intertobis aan de Duitsse machtshebbers
in 1935 een belangrijke stap in de nazificatie van de Duitse filmindustrie
is geweest.'*' Max Winkler liet de bedrijfstak bij die gelegenheid voor
het eerst kennismaken met de methoden van Cautio G m b H . In 1937
nam hij niet aUeen de Ufa over, maar ook de studio's van Terra en Bavaria. Binnen een paar jaar had hij alles opgekocht. Hij heeft ten slotte in
1942 al deze ondernemingen ondergebracht in een groot concern, Ufa
Film G m b H , een monopolie van de nazi's dat vrijwel de hele filmindustrie van Europa in zijn macht had. Kuchenmeister zal zeker jaloers zijn
geweest op Winkler: de laatste is geslaagd waar de eerste faalde.'*"
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6
Philips in film

Philips' Gloeilampenfabrieken NV te Eindhoven heeft tussen 1925 en
1930 een stormachtige, avontuurlijke ontwikkeling doorgemaakt.' H e t
bedrijf floreerde en expandecrde, niet alleen op het gebied van gloeilampen, maar ook in n i e u w e gebieden zoals de radio. In dit opzicht
wijkt deze periode in de geschiedenis van het concern opvaUend af van
de jaren ervoor en erna, toen Philips minder risico's n a m en meer op
zeker speelde. De gloeilampenfabriek in het zuiden des lands stond niet
bekend o m zijn vernieuwende activiteiten. H e t zwaartepunt lag bij de
massaproduktie van lampen en electronenbuizen. O p dit gebied had
Phihps intemationaal een goede positie verworven en het zou die ook
niet in de waagschaal stellen. Maar in het midden van de jaren twintig
leek Philips, gesteund door een gunstige economische conjunctuur, op
zoek te gaan naar een n i e u w e uitdaging voor het concern.
De radio b o o d zo'n uitdaging. Philips begon te experimenteren m e t
zendinstallaties en vervolgens stapte het bedrijf in de nieuwe markt van
ontvangers en luidsprekers. In 1927 opende de onderneming in Eindhoven haar eerste grote fabriek voor de massaproduktie van radio's.
Vervolgens kreeg Philips ook belangstelling voor de andere beeld- en
geluiddragers die een groot publiek konden bereiken: geluidsfilm,
grammofoon en televisie.
Waar k w a m deze belangsteUing vandaan? N i e m a n d kon voorspellen
\velke deelterreinen van de elektrotechniek in de toekomst belangrijk
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zouden worden. Uit het internationale succes van de grammofoon en
de radio kon m e n echter opmaken dat er nog grootse ontwikkelingen
in het verschiet lagen. Daarom pakte Philips zo veel mogelijk tegelijk
aan; men wilde op alle technische gebieden aanwezig zijn. Deze benadering had Philips gemeen met veel andere elektrotechnische concerns
in die tijd. D e laboratoria werkten op voile toeren om het innovatietempo te k u n n e n bijhouden. Philips leek op w e g een mediaconcern van
wereldformaat te worden.
Philips beschikte in de jaren twintig over uitstekende relaties met
Amerika, in het bijzonder met de machtige 'radio group': General
Electric, RCA en Westinghouse. General Electric bezat een pakket
aandelen van Philips en Philips had een overeenkomst met de 'radio
group'.^ Deze overeenkomst voorzag niet alleen in de uitwisseling van
kennis, octrooien en licenties op radiogebied, maar bevatte ook afspraken over een verdeling van de markt. De Amerikanen waren bereid met
Philips samen te werken in Europa op voorwaarde dat het concern met
zijn produkten nooit de Amerikaanse markt zou betreden.'
Z o goed als de relatie met de Amerikanen was, zo slecht was die met
de Duitse elektro-industrie, de grootste concurrent van Philips in Europa. In Duitsland kreeg Philips met zijn lampen, radio's en versterkers
geen voet aan de grond. Dit territorium w e r d bewaakt door AEG,
Siemens & Halske en hun verkoopmaatschappijen als Telefunken en
Osram. Philips probeerde Duitsland wel binnen te komen, onder meer
door Lorenz AG over te nemen, maar zonder veel succes aanvankelijk.
H e t Nederlandse concern werd er aUeen geduld als leverancier van
onderdelen.
Welke rol heeft Philips nu gespeeld bij de invoering van de geluidsfilm?
En welke betekenis heeft de n i e u w e techniek gehad voor het concern?
De inspanningen van Philips kan m e n onderscheiden naar drie gebieden: de internationale markt, het Nederlandse bioscoopbedrijf en de
Nederlandse filmproduktie. In dit hoofdstuk zal de aandacht vooral
uitgaan naar de pogingen van Philips om tussen 1928 en 1933 de Internationale markt van de geluidsfilm te bereiken. Deze inspanningen
hebben onder meer geleid tot de oprichting van CineSonor NV in 1933,
de dochterondememing die de geluidsprojectoren van Philips tot een
begrip heeft gemaakt in het Europese bioscoopbedrijf De technische
ontwikkeling van apparaten en octrooien zal hier slechts zijdelings ter
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sprake komen. In hoofdstuk 3 is al nagegaan wat Philips heeft betekend
voor de omschakeling van het Nederlandse bioscoopbedrijf; de geschiedenis van Loetafoon NV stond daarin centraal. Philips' aandeel in de
produktie van de eerste geluidsfilms in Nederland zal in hoofdstuk 7
worden behandeld.
Philips heeft tussen 1928 en 1933 de basis gelegd voor activiteiten
waarmee het concern pas later in de jaren dertig naar buiten is getreden.
Dat geldt voor de geluidsprojector, maar ook voor de grammofoon en
de televisie. Over deze jaren van stille voorbereiding is weinig bekend.'
De historicus is hiervoor grotendeels aangewezen op het bedrijfsarchief
van Philips. Hoewel het archief verre van compleet is, is er in dit hoofdstuk dankbaar gebruik van gemaakt.

I DE EERSTE SCHREDEN
De nieuwe geluidsfilm wekte voor het eerst de belangstelling van
Philips toen bleek dat deze techniek in Amerika een succes was. Begin
1928 raakte de directie ervan overtuigd dat de vernieuwing van de
filmindustrie ook voor Philips van betekenis zou kunnen zijn. De directie constateerde op 6 maart 1928:
'dat er in Amerika een grote beweging is ontstaan ten gunste van de
sprekende film, de gelijktijdige overbrenging van geluiden en beelden. D e wenselijkheid wordt uitgesproken dat het laboratorium
een onderzoek te dien opzichte begint. Hetzelfde geldt voor het
gebied der televisie, waaromtrent de onderzoekingen reeds zijn
aangevangen.'*
De houding van de directie was ambivalent. Het concern richtte zich
vooral op massaproduktie. De filmtechniek zou waarschijnlijk nooit
een massa-artikel als de lamp of de radio kunnen worden. T o c h wilde
men de geluidsfilm niet bij voorbaat uitsluiten, omdat niemand wist hoe
dit deelgebied zich zou gaan ontwikkelen. M e n was dus wel nieuwsgierig, maar de geluidsfilm kreeg geen hoge prioriteit. Philips zou geen
koploper worden bij de innovatie van de filmindustrie.
Bovendien huldigde de directie het principe van 'non-exclusiviteit',
een term die herhaaldelijk terugkeert in de verslagen.' Philips wilde wel
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met anderen samenwerken, maar men wenste zich aan niemand te
binden. Het concern wilde de handen vrij houden o m via eigen verkooporganisaties aan iedereen de produkten te leveren waar men o m
vroeg. In het geval van de geluidsfilm hoopte men zo veel mogelijk
versterkers, luidsprekers, fotoceUen en lampen te kunnen verkopen. Dit
verklaart mede waarom Philips contacten onderhield met vrijwel
iedereen die bij de innovatie van de filmindustrie betrokken was.
T o e n de stroom berichten over de komst van de geluidsfilm aanzwol,
bleef Philips niet werkeloos toezien. M e n knoopte onderhandelingen
aan, verzamelde informatie, voerde technische experimenten uit. In de
herfst van 1928 valt echter een verhoogde activiteit waar te nemen.
Leden van de concernleiding gingen op reis o m zich in het buitenland
persoonlijk op de hoogte te stellen.
Omgekeerd kreeg Phihps in die dagen ook vaak bezoek van pioniers
die met het Nederlandse concern wilden samenwerken op het gebied
van de geluidsfilm. Philips was in Europa veruit de aantrekkelijkste
partner voor eenieder die niet met de Duitse elektro-industrie in zee
wilde gaan. Bovendien beschikte de onderneming over goede zaalversterkers met bijbehorende luidsprekers, in Europa een betrekkeUjk
zeldzame technologic, maar onmisbaar bij de vertoning van geluidsfilms. D e directie was zich goed bewust van haar bijzondere positie en
kon zich ook daarom wel een afwachtende houding veroorloven: vroeg
of laat zouden de gangmakers van het innovatieproces toch wel de weg
naar Eindhoven weten te vinden. De bezoeken van Kuchenmeister,
E m e m a n n en Barnstijn zijn al eens ter sprake gekomen, maar ze zijn van
voldoende belang om hier nogmaals in onderlinge samenhang te
vermelden.
D e eerste bezoeker was Arnold Poulsen van de Deense firma Petersen-Poulsen, die een eigen systeem voor optische geluidsopnamen had
ontwikkeld. Poulsen had het octrooi in licentie gegeven aan de Franse
filmmagnaat Gaumont. Een van de directieleden van Philips, mr. H . F .
van Walsem, reisde vervolgens naar Parijs voor een nader gesprek met
Gaumont.'*
Heinrich Kiichenmeister was de tweede bezoeker. O p 15 oktober
1928 arriveerde hij in Eindhoven voor een bespreking met dr. Anton
Philips en zijn s t a f Kiichenmeister was zoals bekend het brein achter
Sprekende Films NV en een van de oprichters van Tobis AG, de maatschappij met de belangrijkste octrooien van de geluidsfilmtechniek. Een
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week eerder hadden Kuchenmeister en Tobis er een zware concurrent
bij gekregen, Klangfilm G m b H , opgericht door AEG en Siemens &
Halske, de voornaamste concurrenten van Philips in Duitsland. Vanaf
dat moment beschouwde de octrooigroep van Kiichenmeister Philips
niet slechts als een interessante partner die over een groot industrieel
produktieapparaat beschikte, maar ook als een sterke bondgenoot in de
strijd tegen de Duitse concerns. Kiichenmeister hoopte daarom dat
Philips bereid zou zijn de optische geluidsapparatuur van Tobis te gaan
fabriceren en verkopen.**
De derde bezoeker was directeur Ernemann van Zeiss Ikon AG in
Dresden, de voornaamste fabrikant van filmprojectoren in Europa.''
Ernemann wist niet dat Kiichenmeister al een week eerder in E i n d h o ven was geweest. Hij zei te verwachten dat Tobis binnenkort bij Zeiss
en bij Philips zou aankloppen voor samenwerking. Sinds de oprichting
van Klangfilm op 8 oktober kon Tobis niet meer rekenen op de m e d e werking van de Duitse electro-industrie. Tobis had daarom Zeiss Ikon
nodig voor de bouw van het mechanische gedeelte van zijn geluidsapparatuur, en Philips voor de niet-mechanische delen:
'Hij [Ernemann] is daarom reeds geruime tijd bezig apparaturen uit
te werken en wil nu voor het elektrisch-akoestische deel met Philips
samenwerken, opdat de combinatie Ernemann-Philips op het juiste
ogenblik aan de Tobis het goede apparaat bedrijfsklaar kan aanbieden.''"
Een dergelijke combinatie zou bovendien het voordeel van een sterke
onderhandelingspositie tegenover Tobis met zich meebrengen.
Het plan van Ernemann was voor Philips veel interessanter dan dat
van Kiichenmeister. D e laatste werd aan het lijntje gehouden, terwijl
een zware delegatie onder leiding van dr. G. Hoist, directeur van
Philips' Natuurkundig Laboratorium, naar Dresden vertrok voor verdere besprekingen en technische proeven. In Dresden sprak men af dat
nog voor kerstmis het eerste proefmodel gereed moest zijn, dat wil
zeggen een geluidsprojector met het mechaniek van Zeiss Ikon en met
de geluidstechniek van Philips, geschikt voor optisch geluid en voor het
grammofoonsysteem." In Eindhoven ging men terstond aan het werk
om deze veelbelovende afspraak uit te voeren.
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Dit betekende evenwel niet dat Philips besloten had alleen met Zeiss
Ikon in zee te gaan. De al eerder genoemde politick van non-exclusiviteit sloot samenwerking met anderen helemaal niet uit, moedigde dit
zelfs aan. Deze opsteUing zou niet zonder gevolgen blijven. Na Poulsen,
Kiichenmeister en Ernemann had tenslotte o o k de Nederlandse filmverhuurder Loet C. Barnstijn zich gewend tot het concern met het verzoek of Philips zo snel mogelijk een geluidsprojector wilde ontwerpen." Barnstijn had dringend een aantal apparaten nodig voor de vertoning van zijn nieuwste geluidsfilms uit Amerika. Hij wilde het liefst
onmiddellijk een order plaatsen en de verkoop op zich nemen. O o k
daar had de Eindhovense o n d e r n e m i n g wel oren naar.
En zo kon het gebeuren dat er in de maanden november en december
1928 bij Philips twee verschiUende ploegen naast elkaar werkten aan de
ontwikkeling van een projector voor geluidsfilms: de ene voor Zeiss
Ikon en de andere voor Barnstijn.'' D o o r Barnstijn ontdekte Philips dat
er nog een andere klantenkring bestond die m e n aanvankelijk over het
hoofd had gezien. Het concern zou immers zijn apparaten ook rechtstreeks aan het bioscoopbedrijf k u n n e n leveren, zonder tussenkomst
van Zeiss Ikon of Tobis. Philips dacht daarbij in eerste instantie aan de
bioscoopsector in Nederland, de thuismarkt waar het concern zonder
veel concurrentie een groot aantal versterkers en luidsprekers kon plaatsen. Van hieruit zou men vervolgens kunnen zoeken naar een afzetgebied in het buitenland. Z o is het, kort samengevat, in werkelijkheid ook
gegaan. Via Barnstijn heeft Philips eerst de Nederlandse bioscopen
voorzien van Loetafoons en daarna is men begonnen te produceren
voor de export.
Dat wil niet zeggen dat dit ook de beste strategic is geweest of dat men
hier achteraf geen spijt van heeft gekregen. Er kleefde een groot bezwaar
aan deze werkwijze. Mr. van Walsem constateerde dit al op 15 januari
1929, toen de directie een beslissing moest nemen over de vraag of ze
met Barnstijn verder wilde gaan. Volgens Van Walsem - en zijn mening
werd ondersteund door Hoist en Loupart - had Philips hiermee de
verkeerde doelgroep op het oog: het concern diende zich niet te richten
op de bezitters van bioscopen, maar o p de fabrikanten van projectoren. '*
Philips kon via Barnstijn losse geluidsapparatuur verkopen aan exploitanten zodat die er hun oude projector mee konden aanpassen. Zeiss
Ikon was daarentegen geinteresseerd in een nieuw type projector
waarin de geluidstechniek voUedig zat ingebouwd. Van Walsem voor198

spelde dat binnen niet al te lange tijd de bioscoopexploitanten zich
zouden gaan orienteren op wat de fabrikanten van projectoren hen
aanboden. Daarom moest Philips zich geheel richten op deze fabrikanten. Zijn standpunt werd niet gedeeld door de meerderheid van zijn
coUega's die een voorkeur behielden voor het principe van 'non-exclusiviteit', maar hij heeft wel gelijk gekregen. Philips zag zich later zelfs
gedwongen, in eigen huis projectoren te gaan bouwen om in deze branche te kunnen overleven.
Er is nog een andere reden waarom Philips eind 1928 moeilijk kon
deelnemen aan het Internationale innovatieproces. Het concern beschikte over te weinig produktiecapaciteit om aan de wensen van Tobis
en Zeiss tegemoet te komen. De fabriek kon op dat ogenblik nauwelijks
genoeg electronenbuizen voor de eigen radio's maken.''
Het mag niet verbazen dat de betrekkingen met buitenlandse bedrijven als Zeiss Ikon en Tobis in een impasse raakten toen Philips in januari
1929 besloot om met Barnstijn verder te gaan. De relatie met Zeiss Ikon
werd verwaarloosd, hoezeer Ernemann ook bleef aandringen op betere
samenwerking. Het zou meer dan een jaar duren voordat men in Eindhoven hierin verandering bracht.
De relatie met Tobis was een zelfde lot beschoren. In februari 1929
ontdekte Philips dat Tobis met Klangfilm onderhandelingen voerde
over samenwerking, maar dat Tobis eigenlijk liever met Philips in zee
zou gaan.'' De directie stelde zich echter op het eerder ingenomen
standpunt 'dat wij in geen geval moeten deelnemen bij de Tobis [...],
doch uitsluitend moeten trachten als leveranciers van apparaten in aanmerking te komen.''* Philips deed wel een uiterste poging om Tobis
voor zich te winnen als opdrachtgever, maar deze poging faalde.'' Op
13 maart 1929 sloten Tobis en Klangfilm een monsterverbond dat hen
tot de hoofdrolspelers van het Europese innovatieproces maakte. Het
Eindhovense concern zou in de toekomst een krachtig kartel tegenover
zich vinden, een kartel waarvan het de oprichting niet meer had kunnen
voorkomen.
Philips' preoccupatie met de binnenlandse markt, zijn fixatie op de
techniek van het platensysteem'" en een tekortschietende produktiecapaciteit hebben in 1929 een internationale orientatie in de weg gestaan.
Weliswaar zou Philips in dat jaar een leidende rol gaan spelen bij de
introductie en verspreiding van de geluidsfilm in Nederland, maar het
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concern miste de aansluiting bij de industriele ontwikkeling in het
buitenland. D e Amerikaans-Europese strijd om de octrooien en de
wereldmarkt was al begonnen en die strijd ging waarachtig niet o m de
mechanische synchronisatie van grammofoonplaten in de bioscoop. In
September 1929 drong het tot de directie door dat de onderneming hier
op dood spoor zat en dat er dringend iets moest gebeuren aan het
buitenlandse beleid.^" Het was Hoist die zijn coUega's in de directie
voorhield 'dat wij op dit gebied op het ogenblik verschillende onderhandelingen hebben, o.m. met Ernemann, Lignose, Lorenz enz., maar
dat wij niets doen. Hij [Hoist] acht het gewenst definitief te beslissen,
wat wij willen doen, daar wij anders onherroepelijk te laat zuilen k o men.'^' T o e n Van Walsem hem vroeg, welke winstkansen hij zag voor
Philips bij de geluidsfilm, antwoordde Hoist dat de belangen van het
bedrijf op de lange termijn zwaarder moesten wegen dan die op de korte
termijn:
'Volgens Hoist zuilen wij bij de sprekende film geen winst kunnen
maken. Het is echter het begin van een geheel nieuw akoestisch
gebied, waar wij automatisch uitgeschakeld zuUen worden, indien
wij niet ook bij de sprekende film betrokken zijn. Wij moeten in
elk geval dus trachten contact met de fabrikanten van sprekende
films te houden.'^^
Pas in december 1929 nam Philips de beslissing een andere politick te
gaan voeren. 'Algemeen besluit: onmiddellijk actie beginnen', zo luidde
de conclusie van de directie na een intensieve bespreking van de internationale situatie.-'' Uit haar midden benoemde de directie een commissie die de opdracht kreeg het nieuwe beleid te gaan coordineren. Dit was
het 'Sprekende Film- en Grammofoon-Comite'. Het Comite diende
aan te geven welke plaats Philips in deze gebieden zou kunnen innemen,
en in welke richting het concern zich zou moeten ontwikkelen. Het was
een zware commissie, bestaande uit de directieleden Van Walsem
(voorzitter), Loupart, Otten en Hoist, en verder Brummer, Bruynes,
Hijmans, Van Lonkhuyzen (secretaris).^* Intemationaal gezien had
Philips een heel jaar verloren laten gaan. Het Comite met de lange naam
moest daarom in 1930 'onmiddellijk actie beginnen'.
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2 NIEUW BELEID
H e t Sprekende Film- en G r a m m o f o o n - C o m i t e , dat op 2 januari 1930
voor het eerst bijeenkwam, moest eerst orde op zaken stcUen in eigen
huis. In de voorbije periode had het beleid van Philips zich gekenmerkt
door ad hoc-beslissingen. D e directie had tegenover de innovatie van
de film steeds een afwachtende houding aangenomen. Het uitgangspunt
was daarbij geweest dat Philips geen enkel initiatief diende te n e m e n ,
maar als de komst van de geluidsfilm zou leiden tot een grotere vraag
naar bepaalde artikelen van Philips, dan stond het concern klaar o m die
artikelen te leveren. 'Toevallig' kwam het zo uit dat deze vraag in
Nederland het grootste was en hoofdzakelijk uitging naar die geluidsapparatuur die bij het platensysteem paste. Bijgevolg ontwikkelde de
belangstelling van Philips zich voornamelijk in die richting. Tegelijkertijd had de directie ervoor gewaakt dat het concern zich niet te ver begaf
op het terrein van de filmtechniek: Philips was geen fabriek van
camera's, projectoren of films.'' Verder dan een relatie met Barnstijn en
Loetafoon NV had de directie niet willen gaan, en de aard van die relatie
had men angstvallig geheim gehouden.
Het Comite maakte m e t e e n een einde aan dit ad hoc-beleid. Indien
Philips werkelijk een plaats op de internationale markt wilde bereiken,
dan diende m e n systematisch te werk te gaan. Er waren nog kansen. Het
Europese innovatieproces was in voile gang, maar nog niet voltooid.
M e t grote spoed liet het C o m i t e het hele internationale gebied in kaart
brengen. Er k w a m e n overzichten van de octrooisituatie, de afzetmarkten, de relaties met andere maatschappijen, de eigen capaciteiten. Het
bleek al snel dat Philips zich niet meer kon beperken tot het leveren van
versterkers, luidsprekers en andere onderdelen. Wilde men in deze
branche vooruitkomen, dan moest het concern een complete geluidsprojector gaan bouwen. Zelfs de ontwikkeling van een eigen geluidscamera mocht niet worden uitgesloten. O o k drong het tot het Comite
door dat de eenzijdige aandacht voor het platensysteem volkomen
misplaatst was geweest en dat alleen de optische geluidstechniek nog
een toekomst bood. Het laboratorium diende nieuwe apparaten te
ontwerpen of alternatieven te bedenken voor bestaande octrooien, wat
vaak op hetzelfde neerkwam.'"
Het Sprekende Film- en Grammofoon-Comite was zich ervan
bewust dat het Europese innovatieproces begin 1930 nog altijd werd
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beheerst door de machtsstrijd tussen de Amerikaanse en Europese
octrooigroepen.'' Deze verdeeldheid kwam Philips niet ongelegen. De
innovatie werd erdoor vertraagd, zodat Philips een achterstand kon
inhalen. O o k zag Philips liever dat deze groepen elkaar bestreden dan
dat ze elkaar vonden in een kartel waar Philips buiten stond. De instabiele situatie bood Philips de gelegenheid o m te manoeuvreren en het
internationale spel mee te spelen, zo lang het k o n . Het concern hoopte
op die manier een plaats te k u n n e n bemachtigen aan de tafel waar straks
onvermijdelijk de hele markt zou worden verdeeld. Want uiteindelijk
draaide aUes om deze ene vraag: zou Philips deel uitmaken van het
toekomstige kartel in deze branche of zou het concern gedoemd zijn om
vanaf de zijlijn te blijven opereren?
Het antwoord op deze vraag k w a m toch n o g onverwachts. Via Curt
Sobernheim, directeur van de Privat- und Commerzbank in Berlijn,
stond Philips in contact met Tobis. Sobernheim meldde dat de Amerikaanse en Europese octrooigroepen in juli 1930 te Parijs zouden
bijeenkomen om een einde te m a k e n aan het slepende octrooiconflict.
Philips wilde daar natuurlijk graag bij zijn, maar het concern werd niet
als belanghebbende partij erkend, omdat het nooit op de markt was
gekomen met eigen filmapparatuur en al helemaal niets had gepresteerd
op het gebied van de optische geluidstechniek, het onderwerp van deze
conferentie.'* Met aUe middelen heeft Philips toen geprobeerd zich
toch toegang te verschaffen. Z o zou O . M . E . Loupart, een van de
hoofddirecteuren, naar Parijs zijn gereisd waar hij zonder uitnodiging
de conferentiezaal binnenstapte en ongevraagd aan de internationale
onderhandelingstafel ging zitten.''^ Zijn optreden heeft echter niet het
beoogde effect gehad. N o c h de Amerikanen n o c h de Duitsers zagen
graag dat Philips zijn activiteiten uitbreidde naar nieuwe gebieden. In
juli werd het pact van Parijs gesloten en er ontstond een wereldomspannend kartel dat de octrooien van de geluidsfilm zou gaan beheersen.
Philips hoorde daar niet bij.
De teleurstelling moet groot zijn geweest bij het Sprekende Film- en
Grammofoon-Comite. De n i e u w e strategic had in eerste aanleg gefaald;
er was een nieuw kartel opgericht en Eindhoven had de aansluiting
gemist. Maar Philips gaf zijn ambities niet op, ook al zou de verwezenlijking ervan meer tijd en moeite kosten. Korte tijd na de Parijse
conferentie kwam het Comite bijeen om de nieuwe toestand te
bespreken. Ir. Hijmans, het hoofd van de octrooi-afdeling, constateerde
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bij die gelegenheid dat de octrooisituatie weliswaar noopte tot meer
bescheidenheid en voorzichtigheid in de toekomst, maar dat ze niet
hopeloos was. Duitsland en Oostenrijk waren voortaan verboden
terrein, maar Nederland, Belgie, Frankrijk, Z w e d e n en de meeste O o s t europese landen boden nog voldoende afzetmogelijkheden. D e o c trooisituatie veranderde trouwens voortdurend door nieuwe vindingen. Dr. Hoist, directeur van het laboratorium, g^ng nog verder. De
techniek van de geluidsfilm was volgens h e m n o g lang niet tot voile
ontplooiing gekomen. Hij pleitte ervoor o m het onderzoek op dit terrein uit te breiden teneinde 'aan de spits te blijven.' In twee jaar tijd kon
zijn laboratorium het hele filmgebied technisch ontwikkelen, betoogde
hij. Bovendien zou deze research ook ten goede k o m e n aan nevengebieden als grammofoon en televisie. Hoist kreeg van het C o m i t e
toestemming om in zijn laboratorium een aparte groep onderzoekers te
vormen die zich zouden gaan specialiseren in de
filmtechniek.'"
Philips' antwoord op het machtige kartel van Parijs is opmerkelijk. H e t
concern trok zich niet terug uit de filmbranche. D e produktie van eigen
apparatuur, waarmee men al was begonnen, werd niet stopgezet. D e
eerste apparaten die Philips onder eigen naam zou gaan verkopen,
kwamen al in augustus 1930 uit de fabriek. D e commerciele activiteiten
werden uitgebreid en de investeringen in research namen sterk toe. En
met succes, want de onderneming wist zich in deze branche te handhaven en groeide later zelfs uit tot een belangrijke producent van geluidsprojectoren. Dat neemt niet weg dat Philips de nodige hinder zou
ondervindcn van het internationale kartel en lange tijd beperkt bleef in
zijn mogelijkheden. Pas na 1933, toen de innovatie van de film industrie in het buitenland haar voltooiing begon te naderen en de vraag naar
optische geluidsapparatuur zich enigszins had gestabiliseerd, zag Philips
kans tot afspraken te k o m e n met de oprichters van dit kartel.

3 ONDERZOEK
In 1930 kon Philips nog geen complete projectoren fabriceren, maar
wel alle mechanische en elektrische hulpstukken voor de geluidsweergave. Die onderdelen werden los verkocht, in sommige landen ook in
combinatie met projectoren van Zeiss Ikon. Pas in 1933 bracht Philips
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zijn eerste, voUedige bioscoopprojector voor optisch geluid onder eigen
naam in de handel. Dat was de 'PhiliSonor Blockpost'. H e t geluidsgedeelte hiervan zat verwerkt in een compacte kast die als een zuil onder
de projector was geplaatst en daardoor veel bedieningsgemak bood.''
De projector zelf ^vas afkomstig van de firma Nitzsche in Leipzig, een
d o c h t e r o n d e m e m i n g van Zeiss Ikon.'' De elektrische en mechanische
onderdelen van de Blockpost werden in Eindhoven geassembleerd tot
een geheel. In 1933 kwam Philips ook met een transportabele geluidsprojector uit. H e t zou nog tot 1937 duren voordat Philips op de markt
verscheen met een nieuwe reeks bioscoopprojectoren die voUedig in
eigen huis werden gemaakt: de FP-serie.
De periode van 1930 tot 1933 is niet spectaculair, maar wel van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van Philips tot een internationale fabrikant van filmprojectoren. Hier ligt de kiem voor het latere
succes van het concern, dat met grote hardnekkigheid de nieuwe markt
bleef verkennen en bewerken. H o e het concern dit heeft klaarge speeld,
zal hieronder kort worden uiteengezet." Deze internationalisatie betekende tevens het einde van de vcrbintenis met Barnstijn.
In de eerste plaats is deze periode voor Philips een tijd geweest van
experimenteren met de filmtechniek, nodig om veranderingen bij te
kunnen houden, verbeteringen aan te brengen en eigen vindingen te
ontwikkelen. Dr. Hoist zette in zijn laboratorium een kleine researchgroep aan het werk o m het veld te exploreren. Voordien was er natuurlijk ook wel enig onderzoek verricht, maar dat had een incidenteel
karakter gehad. N u wilde Hoist systematischer te werk gaan. D e leiding
van deze groep vertrouwde hij toe aan ir. R . Vermeulen, een van de
coryfeeen van het laboratorium. Vermeulen had zich al intensief beziggehouden met het probleem van synchroniciteit tussen beeld en geluid.
De eerste synchroonapparaten voor projectoren die Philips in 1930 in
eigen huis fabriceerde, waren door hem ontworpen.'*
Ir. Vermeulen concentreerde zich aanvankelijk op het weergavegebied van de geluidsfilmtechniek. In 1931 zou hij ook uitgebreide p r o e ven gaan n e m e n met de opnametechniek, de optische registratie van
geluiden. Hij liet zich inspireren door een bezoek aan Epinay-surSeine, waar hij in de studio's van Tobis de post-synchronisatie van Joris
Ivens' film PHILIPS RADIO bijwoonde. Kort na zijn terugkeer liet hij een
kleine studio inrichten voor het maken van proefopnamen. Hier kon hij
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ook experimenteren m e t het nasynchroniseren van films." In deze
studio zijn in 1932 en 1933 diverse korte films van j o n g e Nederlandse
cineasten bij wijze van experiment van geluid voorzien. Films als ZEE
(1932) van O t t o van Neyenhoff en DE TREKSCHUIT (1933) van Mannus
Franken hebben hun geluidsband aan Philips te danken.
D e proeven van Vermeulen werden in 1933 stopgezet, niet omdat
Philips zich uit de opnametechniek wilde terugtrekken, maar omdat het
concern inmiddels de beschikking had gekregen over een nieuwe uitvinding die een heel ander perspectief leek te openen. D e ' o u d e ' optische methode, waarbij geluid eerst wordt omgezet in licht dat daarna
wordt geregistreerd op een gevoelige film, bleek goed beschermd door
octrooien die moeilijk te omzeilen waren, vooral als het ging o m
'noiseless recording'.'* In 1932 kreeg Philips bezoek van de Amerikaanse uitvinder James A. Miller, die hiervoor een altematief had b e d a c h t . "
De geluidsoptekening bij het procede van Miller geschiedde langs
mechanische weg: geluidstriUingen worden overgebracht op een heel
kleine, v-vormige 'beitel' die tegen een film met een speciale deklaag
aanligt en al trillend de zwarting uit de film schraapt. Er ontstaat zo een
doorzichtig spoor van wisselende breedte, dat veel overeenkomst vertoont met het transversale (optische) geluidsspoor op een filmpositief.
Het grote voordeel van deze methode is dat de film niet hoeft te w o r d e n
ontwikkeld in een laboratorium en dat het geluid meteen na opname
weer kan worden afgespeeld.
D e uitvinding van Miller bood in 1932 nieuwe perspectieven en
Philips aarzelde geen moment: nog hetzelfde jaar kon de Philips-Miller
NV worden opgericht met een kapitaal van een miljoen gulden.'" De
onderneming moest de vinding gaan exploiteren. Dat laatste vereiste
echter n o g veel extra onderzoek, want de nieuwe techniek bracht allerlei bijkomende problemen met zich mee die allemaal om een oplossing
vroegen. Behalve een nieuwe machine moest er bijvoorbeeld ook een
speciaal soort film w o r d e n gecreeerd. Dat werd de Philimil-band, een
produkt waaraan Philips samen met Gevaert in Belgie lange tijd heeft
gewerkt.'"' Het zou n o g vier jaar duren voordat het eerste apparaat kon
worden geleverd. Merkwaardig genoeg is het Philips-Miller-systeem
bij filmprodukties sindsdien zelden of nooit gebruikt. De filmstudio's
bleken niet meer los te kunnen k o m e n van de fotografische geluidsregistratie. D e beste klanten werden de geluidsstudio's van radiostations
en platenmaatschappijen. O o k de studio's van de Hilversumse o m r o e 205

Bij Philips in Eindhoven werden in 1933 ook
transporteerbare projectoren voor geluidsfilm gebouwd.
Foto: PhUips C o m p a n y Archives

Een Philips Blockpost
projector voor geluidsfilm
uit 193 I. Het elektrische
gedeelte zit in de voet van
de projector ingebouwd.
Foto: Philips Company
Archives
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pen beschikten vanaf 1937 tot in de jaren vijftig over een aantal PhilipsMiller-apparaten. Zij hebben hiervan intensief gebruik gemaakt totdat
de magnetische geluidsband werd ingevoerd.

4 CINESONOR
Behalve research is ook het commerciele beleid van belang geweest
voor de opkomst van Philips als fabrikant van apparatuur voor filmstudio's en bioscopen. Eind 1933 maakte de directie de balans op van de
gevoerde politick. M e n analyseerde de opgedane ervaringen en ook de
ondervonden moeilijkheden in de voorbije periode. Dit zelfonderzoek
geeft een beeld van de stand van zaken en zal hier kort worden samengevat.*" T e n overvloede zij er op gewezen dat de internationale e c o n o mie op dat m o m e n t in een ernstige crisis verkeerde en dat Philips de
grootste moeite had om het hoofd boven water te houden.
D e omzet van Philips in de filmsector was in 1933 met tien procent
gestegen tot 1,45 miljoen gulden. De onderneming maakte daarbij een
klein verlies van 71.136 gulden. In Europa was inmiddels de helft van
alle dertigduizend bioscopen ingericht voor geluidsfilm. In 820 van deze
bioscopen stond apparatuur van Philips, hetgeen een marktaandeel van
vijf procent betekende. Philips had in 1933 266 installaties verkocht,
meer dan ooit tevoren. Behalve in Nederland en Belgie bleek de afzet
zich gunstig te ontwikkelen in Frankrijk, Spanje, Tsjechoslowakije,
Z w e d e n en Oostenrijk. Philips streefde ernaar, een groter aandeel te
krijgen bij de inrichting van de andere helft van het Europese bioscooppark, maar ook daarbuiten. O m de wereld te laten zien dat het concern
vast besloten was op dit gebied een internationale positie te verwerven,
had men in augustus 1933 Philips CineSonor NV opgericht.*' CineSonor
fungeerde als een internationale verkooporganisatie die de buitenlandse
afzet van projectoren, versterkers, luidsprekers, lampen, gelijkrichters,
fotoceUen en dergelijke moest verzorgen.
D e genoemde omzetstijging had Philips kunnen realiseren ondanks
de zware concurrentie, de economische crisis en het wijdverbreide
protectionisme. Volgens het rapport hadden de Amerikanen geluidsapparatuur ontwikkeld die aanzienlijk goedkoper was dan de vroegere.
Bovendien zorgde het 35 procent lagere koersniveau van de dollar
ervoor, dat zij in sommige landen veel gunstiger in de markt lagen dan
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Philips. Gedurende 1933 had Philips de verkoopprijzen met gemiddeld
25 procent verminderd ten opzichte van 1932. Over het algemeen had
Philips veel last van de sterk verhoogde douanetarieven in de wereld.
Daar kwam nog bij dat Klangfilm een 'onderbiedingspolitiek' voerde en
met 'Sperrmarken' manipuleerde, aldus het rapport.
D e directie uitte in het rapport ook kritiek op de interne gang van
zaken in de onderneming. Leveranties liepen te vaak vertraging op. De
kwaliteit van de luidsprekers en microfoons bleek onvoldoende te zijn.
En de octrooipositie van het bedrijf was erg zwak; het bleek bijvoorbeeld niet mogelijk om films, waarvan het geluid met Philips-apparatuur was opgenomen, in Duitsland te vertonen.
Philips trok hieruit een aantal conclusies. M e n besloot in de k o m e n de drie jaar een nieuwe serie projectoren te ontwerpen met geheel
nieuwe, aan de praktijk aangepaste geluidsinstallaties en tegen een zo
laag mogelijke prijs. In dezelfde periode zou Phihps door onderhandelingen aansluiting moeten zoeken bij het geluidsfilmkartel dat in 1930
was opgericht. De ontwikkeling van een eigen geluidscamera werd
gestaakt, maar tegelij k zou er meer vaart worden gezet achter de Milleropnametechniek. Tenslotte werden alle filmactiviteiten van het concern gebundeld in een nieuwe Afdeling Cinema. Aan het hoofd hiervan
kwamen H . de J o n g en J. van Breukelen te staan. De eerste kreeg de
leiding over de techniek en de fabricage, de tweede over de verkoop.*^
D e beloofde projectoren zouden eind 1937 worden gepresenteerd
aan de internationale bioscoopbranche als de FP-serie. D e MiUermachine k w a m eveneens in 1937 op de markt. O o k de fricties met het
Parijse kartel werden grotendeels opgelost, nadat het Amerikaanse RCAconcern in 1936 een herziening van het Parijse akkoord ten gunste van
Philips had weten te bewerkstelligen.*' Daardoor kreeg de afzet van
projectoren meer mogelijkheden. In 1939 verdween CineSonor NV
weer als zelfstandige verkooporganisatie, maar deze activiteit werd
voortgezet door de Philips Exploitatiemaatschappij NV. D e naam van
Philips als fabrikant en leverancier van apparatuur voor bioscoop en
studio was toen gevestigd en zou na de oorlog nog worden versterkt.
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5 CONCLUSIE
In het voorgaande is uiteengezet welke internationale rol Philips'
Gloeilampenfabrieken NV heeft gespeeld bij de invoering van de geluids
film in 1928-193 3. Die rol is uiteindelijk heel klein gebleven in g e n o e m de periode, ofschoon het concern aanvankelijk wel mogelijkheden
heeft gehad om nauwer betrokken te raken bij het Europese innovatieproces en er invloed op uit te oefenen. Daarentegen heeft Philips wel
de vruchten geplukt van dit proces, vooral na 1933.
Het concern had een internationale rol kunnen spelen, als de directie
dit gewenst zou hebben. Philips fabriceerde bepaalde soorten apparatuur waaraan bij de invoering van de geluidsfilm— zeker in de beginperiode — grote behoefte bestond, in het bijzonder versterkers, luidsprekers, fotoceUen en dergelijke. Al in 1928 ontving Philips van verschillende kanten verzoeken mee te werken aan de innovatie van de E u r o pese filmindustrie, maar de onderneming wilde zich aan niemand b i n den. Bovendien was de beschikbare produktiecapaciteit op dat ogenblik
volledig bezet. Tot 1930 gaf Philips er de voorkeur aan, het innovatieproces van een afstand te volgen en buitenlandse avonturen te vermijden. Het Eindhovense bedrijf concentreerde zich in plaats daarvan op
de Nederlandse markt. D o o r deze opsteUing verloor het concern de
aansluiting bij de internationale ontwikkeling, een achterstand die later
moeilijk te herstellen bleek.
In zuiver technologisch opzicht heeft Philips in deze periode al
evenmin een bijdrage geleverd aan het innovatieproces. Een uitzondering vormt misschien de Philips-Miller-machine, die een optische
registratie van geluid k o n maken. Deze uitvinding stond echter op naam
van J. A. Miller en Philips bracht het apparaat pas in 1937 op de markt,
toen de innovatieperiode al lang voorbij was, met als gevolg dat deze
techniek nooit is toegepast in filmstudio's, maar aUeen bij omroepen en
platenmaatschappijen.
Philips is nooit een mediaconcern geworden, ook al leek het concern
zich in de jaren twintig even in die richting te ontwikkelen. De fabriek
bleef zich beperken tot de produktie van hardware en liet de software aan
anderen over. Voor zover Philips in eigen studio's opnamen heeft
gemaakt voor film, radio of televisie, was dit slechts voor binnenlands
gebruik of voor public relations.
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Welke betekenis heeft de komst van de geluidsfilmtechniek gehad voor
Philips als bedrijf? Ten eerste gaf dit een extra impuls aan onderzoek en
ontwikkeUng van nieuwe technieken door het concern. D e experimenten met de geluidsfilm dienden voornamelijk o m de technologische
kennis van het concern op peil te h o u d e n en om alternatieven te vinden
voor bestaande octrooien. Dr. Hoist hield de directie herhaaldelijk voor
dat dergelijk onderzoek noodzakelijk was voor het voortbestaan van de
onderneming op de lange termijn.
T e n tweede heeft de innovatie geleid tot een grotere diversificatie van
het concern. Beperkte Philips zich in de jaren twintig tot de fabricage
van lampen, buizen en radio's, door de komst van de geluidsfilm zette
het bedrijf in de jaren dertig ook een produktielijn op voor projectoren
en Philips-Miller-apparaten. Dit is niet ineens gebeurd, maar geleidelijk. Aanvankelijk leverde het concern alleen onderdelen aan derden
(Loetafoon). Vervolgens is men overgegaan tot het assembleren en verkopen van complete instaUaties onder eigen naam (PhiliSonor). T e n slotte is Philips begonnen met de integrale produktie van FP-projectoren. Film kreeg zelfs een eigen divisie in de onderneming.**
T e n derde vormde de geluidsfilm de aanleiding voor Philips om een
permanente servicedienst voor instaUatie en onderhoud van bedrijfsappar a t u u r o p te zetten.*'De montageploeg van Loetafoon, met Frits Prinsen
aan het hoofd, is de moeder van deze Philips' servicedienst geworden.
De economische hoogconjunctuur van 1926-1929 heeft ongetwijfeld stimulerend gewerkt op de belangstelling van Philips voor de
nieuwe media. Betekent dit ook dat de recessie vanaf 1930 hierop weer
een domper heeft gezet? Deze voor de hand liggende gevolgtrekking
gaat voorbij aan een specifiek kenmerk van het innovatieproces. D e
invoering van de geluidsfilm was in 1930 al het 'point of n o return'
gepasseerd en de vraag naar geluidsapparatuur zou in het bioscoopbedrijf onverminderd aanhouden totdat de hele bedrijfstak was voorzien. Dit verklaart mede waarom de onderneming zich juist voor deze
markt is blijven interesseren ten tijde van de economische crisis.
Philips heeft lang gewacht alvorens actief te worden op de internationale markt van de geluidsfilmtechniek. In de tussentijd gebruikte het
concern Nederland als een proeftuin. Dit laatste leidde tot het Loetafoon-avontuur dat in hoofdstuk 3 is behandeld. Het volgende hoofdstuk
zal laten zien dat Philips ook betrokken is geweest bij de produktie van
de eerste Nederlandse films met geluid.
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7
Nederlandse geluidsfilms

De invoering van de geluidsfilm heeft gezorgd voor een opleving van
de Nederlandse filmproduktie. Aan de vooravond van het innovatieproces, in 1928, hadden de activiteiten in de produktiesector een d i e p tepunt bereikt. D e bloeitijd van Filmfabriek HoUandia was al minstens
tien jaar voorbij. H e t Nederlandse filmjournaal, aangevuld met incidentele opdrachtfilms, vormde de kurk waar de hele sector op dreef. Er
bestond een spraakmakend groepje filmmakers in spe, maar voor h u n
artistieke strevingen was nauwelijks ruimte binnen de smalle marges van
de Nederlandse filmindustrie. Tekenend voor de armoede was dat in
1928 slechts een lange speelfilm is uitgebracht; in 1929 geen enkele. D e
Nederlandse filmproduktie was op sterven na dood. De geluidsfilm zou
hierin verandering brengen: aan het einde van het innovatieproces
bleek de produktie aanzienlijk te zijn uitgebreid.
D e bloei van de Nederlandse film in de jaren dertig is al vaker bestudeerd, maar een duidelijk inzicht in de oorzaken ontbreekt. Daarom zal
in dit hoofdstuk de nadruk worden gelegd op wat er aan deze opbloei
is voorafgegaan. H e t licht valt daardoor niet op de eerste films van de
nieuwe golf WILLEM VAN ORANJE en DE JANTJES uit 1934, maar op

vrijwel vergeten produkties als TERRA NOVA en STUWING uit 1932. N i e t

de grote studio's van Cinetone en Philips krijgen hier de meeste aandacht, maar juist het kleine, onbekende atelier van Electra en (in
hoofdstuk 9) de internationale produktiemaatschappij Eidophon. In dit
verband is ook de discussie van belang die men begin jaren dertig heeft
gevoerd over de toekomst van de Nederlandse film, een opmerkelijk
debat dat door de geluidsfilm is uitgelokt.
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Het hoofdstuk begint met een 'long shot' van de hele produktiesector waarin de hoofdlijnen van het omschakelingsproces tot 1933 zuUen
worden geschetst. In de tweede paragraaf volgt een 'close-up' van
PHILIPS RADIO, de eerste lange geluidsfilm die in Nederland is gemaakt,
en wel door Joris Ivens en Lou Lichtveld in 1931. De derde paragraaf
is een 'medium shot' en behandelt de oudste studio voor geluidsfilm,
Filmmaatschappij Electra NV. D e produktie van deze Rotterdamse
pionier wordt hier aan de vergetelheid ontrukt. Tenslotte komt de
discussie over de toekomst van de Nederlandse film aan de orde.

I HOOFDLIJNEN
D e produktie van geluidsfilms is in Nederland slechts langzaam op gang
gekomen. Er zijn ruwweg drie perioden te onderscheiden. D e eerste
periode begint al in mei 1928, als w e ook de films meetellen waarmee
hier te lande de optische geluidstechniek werd gedemonstreerd. H e t
zijn registraties van toespraken waarin enkele bekende Nederlanders de
nieuwe techniek bij het publiek introduceren.' D e opnamen vonden
weliswaar niet in Nederland plaats, maar ze waren onmiskenbaar voor
Nederlandse toeschouwers bestemd. Dat laatste geldt al minder voor het
Fox Movietone News, het Amerikaanse filmjournaal met geluid. Een
journaalploeg van Fox Movietone News bezocht in juli 1928 Amsterdam voor opnamen van de Olympische Spelen. Zij keerde in januari
1929 terug naar Nederland o m de jarige ex-keizer van Duitsland te
filmen.^ Deze geluidsopnamen konden niet eens worden vertoond in
een Nederlands theater omdat de benodigde apparatuur vooralsnog
ontbrak. Buitenlandse journaals zuUen hier verder buiten beschouwing
blijven.
Kenmerkend voor deze beginperiode die tot voorjaar 1931 heeft
geduurd, is dat er uitsluitend een-akters werden opgenomen, korte
geluidsfilms waarin bekende Nederlanders optraden met een toespraak,
een liedje of een sketch. In de zomer van 1929 heeft Hofstad Film een
hele serie van dit soort films laten maken met gevierde artiesten als Lou
Bandy, Willy Derby en Kees Pruis. Lou Bandy vertolkte bijvoorbeeld
de liedjes ICH KOSSE IHRE HAND MADAME en BLOEMEN.' Willy Derby

zong de populaire mars TURF IN JE RANSEL en liet zich daarbij begeleiden
door de Koninklijke Militaire Kapel.* Kees Pruis zocht aansluiting bij
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de actualiteit en zong DE GROOTSTAD MELODIE, ontleend aan de recente
geluidsfilm THE BROADWAY MELODY.' N a het succes van THE SINGING

FOOL bracht Kees Pruis o o k nog een Nederlandse versie van het filmlied
'Sunny Boy', JONGEN-MIJN, waarin het volgende refrein v o o r k o m t :
' Veel heb 'k geleden
God zo vaak gebeden
Dat 'k bij jou mocht zijn, jongen-mijn!
Daar in de Hemel
Boven 't aardse gewemel
Wil 'k bij je zijn, jongen-mijn!"'
Deze korte films w e r d e n geregisseerd door I. Louis C o h e n . H e n k Alsem
bediende de camera. D e techniek was primitief het geluid stond op ccn
plaat die synchroon meeliep met de film.' D e films hadden een maximale duur van 3,5 minuten, wat overeenkomt met de lengte van een 7 8 toerenplaat. Vermoedelijk bestonden de grammofoonplaten al voordat
de film werd o p g e n o m e n en zijn de beelden er later aan toegevoegd.
Dezelfde I.L. C o h e n had al in maart 1929 een reclamefilm m e t geluid
gemaakt voor Caminada, een Haagse winkel. O v e r de inhoud ervan is
alleen het volgende bekend:
' T w e e heren o n t m o e t e n elkaar in de Houtstraat en gaan samen bij
Caminada een radiotoestel kopen. Zij k o m e n daarna uit de winkel
met toestel en loudspeaker.'*
De combinatie van film en plaat maakte opnamen van langere duur vrijwel onmogelijk. Alleen de optische geluidstechniek had geen last van
deze beperking. T o t 1931 was er in Nederland echter geen apparaat
voorhanden o m films m e t optisch geluid op te nemen. Daarom is in
1929 de cabaretier Koos Speenhoff naar Engeland gereisd o m bij British
Talking Pictures o p n a m e n te laten maken van zijn gezelschap. Dit
resultccrde in DE EERSTE ORIGINEELE NEDERLANDSCHE SPREKENDE FILM:

SPEENHOFF, een film van twaalf minuten.' D e in de titel geclaimde prioriteit is nergens op gebaseerd, maar getuigt wel van het belang dat aan
de nieuwe vinding werd gehecht.
In 1930 zouden dergelijke korte nummers van Nederlandse artiesten
vooral worden verwerkt in buitenlandse muziekfilms: internationale
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filmproducenten
probeerden het Nederlandse publiek voor zich te
winnen met inlassen in de eigen taal. Z o zong Kees Pruis het liedje
'Waar w o o n ik?' in de Duitse film LAUBENKOLONIE ('n Fijne Familie).'"
H e t duo T h o l e n en Van Lier trad o p in HALLO HIER HILVERSUM H O L -

LAND, de Nederlandse versie van de Engelse revuefilm ELSTREE CAL-

LING." Louis Davids zong 'Tinus de verkeersagent' in PARAMOUNT O P
PARADE, de Nederlandse versie van een Amerikaanse produktie."' In dit
soort films vervulden Nederlanders slechts een gastrol.
In de aanloopperiode tot medio 1931 zijn in Nederland geen lange
geluidsfilms gemaakt. O f toch wel? H e n k Kleinman heeft in 1930 een
serieuze poging gedaan o m zijn speelfilm ZEEMANSVROUWEN met geluid
op te nemen: ' H e t begrip "klankfilm" beperkt zich hier tot het ten
gehore brengen van enige liedjes, zodat m e n geen voUedige dialoog
verwachten moet', waarschuwde de pers.'' Dat de aankondiging van
ZEEMANSVROUWEN als 'klankfilm' geen loze kreet was, blijkt ook wel
hieruit dat Kleinman met het oog o p de te vertolken liedjes twee p r o fessionele zangers voor de hoofdroUen had uitgekozen, Jos Schetzer en
Harry Boda. H e t geluid zou op grammofoonplaten worden opgenomen
en weergegeven. Kleinman heeft echter de problemen van de geluidstechniek grotelijks onderschat en hij moest zijn v o o m e m e n laten
varen.'* W a t de eerste lange geluidsfilm van Nederland had moeten
worden, werd uiteindelijk de laatste zwijgende speelfilm.''
D e periode tot 1931 overziende kan worden geconstateerd dat er in
Nederland slechts sporadisch geluidsfilms zijn gemaakt en dan aUeen
n o g maar films van korte duur. Van enige continui'teit in de produktie
was geen sprake. D e voornaamste handicap lijkt te zijn geweest het ontbreken van een optische geluidscamera. H e t wachten was op de komst
van dit apparaat.
• • •

De tweede periode, die twee jaar zou duren, brak in het voorjaar van
1931 aan. Plotseling doken op verschillende plaatsen optische geluidsrecorders o p . H e t omschakelingsproces in de produktiesector kwam
hierdoor in een versnelling. In deze periode zou vooral de produktie
van journaalfilms en documentaires m e t geluid opgang maken.
Een belangrijke impuls kwam van Loet C. Barnstijn, de Haagse filmdistributeur die eind april 1931 was teruggekeerd van een reis naar A m e 214

rika. Barnstijn had uit Amerika enkele optische geluidsrecorders m e t
bijbehorende camera's van het merk Akeley meegebracht en b o o d ze
terstond te koop a a n . " Deze lichte reportagecamera's vonden gretig aftrek en werden direct in gebruik genomen, onder meer door Polygoon.
Een andere impuls werd gegeven door Frits Prinsen, de uitvinder die
eerder de Loetafoon had ontwikkeld voor Barnstijn. Prinsen had een
eigen toestel voor optische geluidsregistraties ontworpen, waarmee hij
sinds eind 1930 experimenteerde. Hij nam samen met William Rienks
in februari 1931 het initiatief tot de oprichting van de eerste Nederlandse studio voor geluidsfilm: Electra NV. D e geschiedenis van studio
Electra zal in paragraaf 3 uitvoerig worden behandeld. Electra is de
bakermat van de Nederlandse geluidsfilm. Hier werd behalve STUWING
(1932) ook TERRA NOVA (1932) gemaakt, de eerste lange speelfilm met
synchroon geluid, die echter nooit de bioscopen heeft bereikt.
H e t Nederlandse filmjournaal heeft snel geprofiteerd van de aanwezigheid van optische apparatuur. Vanaf juli 1931 kon het publiek iedere
week twee geluidsjournalen van binnenlands fabrikaat in de bioscopen
zien, NEDERLAND IN KLANK EN BEELD van Orion-Profilti en HOLLANDS

NIEUWS van Polygoon. Beide producenten bleven daarnaast o o k een
zwijgende versie van hun journaal maken, maar Polygoon stopte hiermee al na zes maanden en Profilti begin 1933. H e t filmjournaal heeft
dankzij het geluid een tweede j e u g d mogen beleven, niet alleen omdat
de belangstelling ervoor sterk toenam vanwege de Nederlandse taal die
erin werd gesproken, maar ook omdat de verslaggeving meer mogelijkheden kreeg door de toevoeging van het gesproken w o o r d . "
H e t geluidsjournaal is juist op tijd op het toneel verschenen o m de
hoogtepunten van de economische crisis te kunnen vastleggen. Veel
goed nieuws was er dus niet te filmen, maar politieke en economische
verslaggeving hadden nooit tot de sterke kanten van het journaal b e hoord. M e n vertoonde liever beelden van sportwedstrijden, m o d e shows en het koninklijk huis. Eind 1931 debuteerde prinses Juliana in
het geluidsjournaal. Dat was goed nieuws. D e prinses bracht echter
slecht nieuws: zij riep de Nederlanders op een bijdrage te storten in het
nationale rampenfonds.'*
W i e geen geluidscamera had, was in deze periode aangewezen op
studiofaciliteiten in het buitenland. In 193 i waren vooral de Franse
215

De journaalploeg van Polygoon maakt een geluidsopname van
architect H.P. Berlage bij de opening van de Berlagebrug in
Amsterdam, 1932. Foto: Spaarnestad
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studio's van Tobis te Epinay-sur-Seine in trek. Hier zijn verscheidene
Nederlandse geluidsfilms opgenomen. Als eerste is het C o n c e r t g e bouTA^orkest in april 1931 naar Epinay gereisd. In de studio stond het n a gebouwde podiuin van het Concertgebouw klaar voor de repetitie.
O n d e r leiding van Willem Mengelberg heeft het orkest hier enkele
dagen gcmusiceerd voor de camera's en microfoons van T o b i s . ' ' Een
paar weken later, in mei 193 i , waren Joris Ivens en Lou Lichtveld in
Epinay om hun documentaire PHILIPS RADIO van geluid te voorzien. In
augustus volgde J a n Tcunissen, die er de muziek voor zijn film PIEREMENT heeft opgenomen.^" Nadien is de belangstelling voor Epinay
verminderd.
PHILIPS RADIO en PIEREMENT zijn de eerste pogingen van onafhanke-

lijke filmkunstenaars geweest o m naar eigen inzicht een film met geluid
te maken. Die kans hadden zij tot dan toe niet gekregen omdat de
apparatuur ontbrak en de kosten te hoog waren. Z e hadden echter ook
lang geaarzeld o m een dergelijke kans te creeren, want geluid was een
vreemd element waar ze geen raad mee wisten. H u n artistieke credo was
geent op de zwijgende filmkunst; hun hart ging uit naar virtuoze
visualiseringen en pure beweging. Geluid hoorde daar niet bij. De
nieuwe techniek vormde een probleem voor hen cn voor de filmavantgarde waarmee zij zich identificeerden. In 193 i heeft de Nederlandse
film m e t PHILIPS RADIO afscheid genomen van deze avant-garde; de
volgende paragraaf zal uitvoerig op deze produktie ingaan. Er zijn
daarna n o g wel enkele 'vrije' films gemaakt door onafhankelijke cineasten, maar de ruimte voor artistieke experimenten werd steeds kleiner."'
O o k de wetenschap heeft de nieuwe techniek al spoedig weten te
vinden. Een curieus voorbeeld is de STREEKTAAL-FILM die prof. dr. G.G.
Kloeke in 1932 heeft opgenomen in samenwerking m e t Polygoon. H e t
is een eerste poging Nederlandse volksdialecten te registreren met
behulp van de geluidsfilm, niet alleen om ze beter te kunnen bestuderen, maar ook o m ze vast te leggen voor het nageslacht. Door de sluiting
van de Zuiderzee vreesde men dat veel vissersdorpcn zouden verdwijnen en daarmee o o k h u n klcderdracht en streektaal. In de film spreken
enkele mensen het dialect van Spakenburg-Bunschoten. De ironie wil
dat dit dialect zestig jaar later n o g steeds wordt gesproken, maar dat de
film is verdwenen...'"'
Ernst Winar heeft in 1932-193 3 nog een serie korte smalfilms
gemaakt die synchroon met een grammofoonplaat konden worden
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vertoond. EEN HUISJE OP DE HEI is bijvoorbeeld een film bij een hedje
dat cabaretier Louis Noiret op de begeleidende plaat zingt. D e tekst van
het liedje verschijnt onder in h e t beeld en een klein mannetje huppelt
op de maat van de muziek van de ene lettergreep naar de andere. HET
LIED VAN DEN ARBEID (ook wcl MACHINES gcnocmd) is een visuele
'fantasie' bij de muziek van E d m u n d Meisel, de componist die filmmuziek voor Eisenstein schreef^' Winar maakte deze voor de huiskamer
bestemde filmpjcs in opdracht van Isaac Biedermann, die ze verkocht bij
een smalfilmprojector met geluid. Biedermann had voor deze handel in
1930 een onderneming opgericht, ' C i n e t o n e ' . In de jaren dertig zou
Cinetone als studio een begrip worden in de Nederlandse filmindustrie.
Zover was het echter n o g niet.
De voorlopige conclusie m a g luiden dat de filmproduktie, na lang te
hebben geaarzeld, in de periode 1931 -193 2 geleidelijk is overgeschakeld
van stomme naar geluidsfilm. Het Nederlandse filmjournaal heeft als
eerste deze overstap gemaakt en de opdrachtfilm heeft dit voorbeeld
later gevolgd. D e Nederlandse speelfilm ontbrak intussen nog steeds op
het programma van de bioscopen. Er zijn overigens w e l enkele p o g i n gen ondernomen o m in deze leemte te voorzien. D e eerste proeve hiervan, TERRA NOVA (1932), is echtcr nooit in roulade gebracht. STUWING
(1932), een propagandafilm van de VARA, bevatte wel een paar gespeelde
scenes, maar was niet bestemd voor het theatercircuit. Slechts een korte
speelfilm, ZIJN BELOONING (1932) van T h e o Frenkeljr., heeft het voorprogramma gehaald.^* In deze toestand zou evenwel spoedig verandering komen.
* • •

De derde periode heeft slechts een jaar geduurd, van begin 1933 tot
begin 1934. Kenmerkend v o o r dit tijdvak is dat hierin de produktie van
Nederlandse speelfilms m e t geluid doorbreekt. Er zij aan herinnerd dat
tussen 1929 en 1933 slechts een lange speelfilm is uitgebracht, ZEEMANSVROUWEN (1930). Het ging bijzonder slecht in deze sector. D e derde
periode begint evenwel met voorbereidingen voor n i e u w e produkties.
In j u n i 1933 waren ai drie grote filmstudio's in aanbouw. H e t tijdperk
eindigt begin 1934 wanneer de eerste t w e e lange speelfilms met geluid
in premiere gaan, WILLEM VAN ORANJE en DE JANTJES. O p het gebied van
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de journaalfilm en de documentaire film zijn in deze tijd eveneens
vorderingen gemaakt.^' De aandacht dient zich nu echter te concentreren op de doorbraak van de speelfilm, de grote afwezige in de voorafgaande perioden.
Het bruiste in 1933 van de plannen en initiatieven o m speelfilms te
maken. Hieraan heeft de pers bijzonder veel aandacht besteed. Veel
mooie voornemens zijn echter uitgelopen op een mislukking, soms in
een vroeg, soms in een (te) laat stadium. Zelfs het enige echte succes van
deze periode, DE JANTJES, dreigde aanvankelijk in een echec te eindigen.
Van de drie in 1933 opgerichte filmstudio's heeft er maar een deze
'Griinderzeit' overleefd. Dat was Cinetone in Duivendrecht bij A m sterdam, het studiocomplex waar in de jaren dertig en daarna een groot
aantal films is opgenomen. De nieuwe filmstudio die Philips in E i n d h o ven had laten b o u w e n , heeft slechts een speelfilm voortgebracht, W I L LEM VAN ORANJE, alvorens ter ziele te gaan. Met de Filco Film studio's,
die ten zuiden van D e n Haag in Ter Heijde aan Zee zouden verrijzen,
liep het niet veel beter af.
De geschiedenis van Filco is typerend voor de onbesuisde plannen
die in Nederland opgeld deden wanneer de geluidsfilm ermee te maken
had.'"'In maart 1933 ontving de burgemeester van Monster een brief van
Adhemar Rijckaert, een in Nederland geboren Belg en directeur van
Filco Film, Den H a a g . " Rijckaert wilde in Monster een filmstudio b o u wen en hij vroeg of de gemeente hiervoor geen lap grond te huur had.
Daar zag de burgemeester wel iets in. H e t ging immers slecht met de
tuinbouw en enige nieuwe nijverheid zou goed zijn voor de werkgelegenheid in Monster. In mei ging de gemeenteraad, na een gedegen discussie over het morele gevaar van de mondaine filmindustrie, akkoord
met de verhuur van 6500 m^ grond bij de duinen van Ter Heijde aan
Zee."' Rijckaert had intussen de pers ingelicht over zijn fantastische
plannen. Er zou in Monster een kleine filmstad verrijzen, de Filco Filmstudio's. O p korte termijn wilde hij er een studio voor geluidsfilms laten
neerzetten en een gebouw met laboratoria, kantoren, kleedkamers en
restaurant. Later kon het geheel worden uitgebreid met meer studio's
en bedrijfsruimten. Er was enige haast bij, want de produktie van de
eerste twaalf geluidsfilms mocht niet te lang worden uitgesteld."' In j u n i
begon aannemer Boel met de b o u w . In juli 1933, toen de aannemer al
halverwege gevorderd was, bleek echter dat Rijckaert zijn verplichtingen niet meer kon nakomen. Het project was hem boven het hoofd
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gegroeid en zijn financiers hadden hem laten zitten. D e b o u w van de
Filco Filmstudio's moest onverwijld worden stilgelegd. Even later was
de zaak failliet.
H e t is altijd onduidelijk gebleven wat er is misgegaan. W e r d Rijckaert opgelicht? Was hij zelf een oplichter? O f heeft iedereen elkaar voor
de gek gehouden? Dit laatste is niet uitgesloten. De innovatie van de
filmindustrie heeft indertijd menigeen het hoofd op hoi gebracht. Er
waren genoeg mensen die ernaar snakten o m mee te mogen doen aan
deze omwenteling, uit nai'viteit of uit speculatiezucht. H o e het ook zij,
Rijckaert bleef uiteindelijk met de zwartepiet zitten en de politic heeft
h e m in oktober 1933 als ongewenste vreemdeling over de grens gezet.
Daarmee eindigde de geschiedenis van Ter Heijde aan Zee in een tragedie. Het onvoltooide decor van het drama, de rui'ne van Filco, is spoedig
daarna gesloopt door de herfststormen en de jeugd van Monster.
Nooit eerder werden er in Nederland zo veel scenario's voor speelfilms geschreven als in 1933. De meeste daarvan zijn niet gerealiseerd.
De voorbereidingen voor de speelfilm ' D e O m w e g ' moesten in een
vergevorderd stadium worden afgeblazen.'" Een andere project, 'Ging
niet zojuist het geluk voorbij' van Ernst Winar, waarvoor de opnamen
al waren begonnen, is nooit voltooid.'' Mannus Franken kreeg geen
kans een scenario, gebaseerd op een noveUe van de dichter Hendrik
Marsman, ' D e Vliegende Hollander', te verfilmen.'^Jan Koelinga zocht
vergeefs steun voor zijn film 'Johnny 12 p k ' . " De eerste speelfilm die in
de nieuwe studio van Cinetone werd opgenomen, MEISJES IN VRIJHEID,
is wel voltooid, maar nooit uitgebracht.
Deze voorbeelden van onvoltooide studio's en nooit uitgevoerde
scenario's mogen volstaan o m te laten zien dat Nederland in 1933 overliep van de goede voornemens om speelfilms te gaan maken. De tijd leek
rijp voor een doorbraak in die richting. Die is er ook gekomen, ondanks
de vele mislukkingen. Deze doorbraak vormt tevens het begin van een
periode waarin de Nederlandse speelfilm een ongekende bloei heeft
doorgemaakt. Tussen 1934 en 1940 zijn niet minder dan 37 lange speelfilms in de bioscoop uitgebracht. In de vijf voorafgaande jaren hadden
slechts twee films een premiere beleefd. De vraag is nu welke factoren
deze doorbraak mogelijk hebben gemaakt.
In de eerste plaats is de oprichting van enkele nieuwe filmstudio's van
groot belang geweest. Studiofaciliteiten vormen een absolute voor220

waarde voor de produktie van speelfilms. D e b o u w van verschiUende,
grote studio's in 1933 betekende een fundamentele verbetering van de
infrastructuur. Weliswaar viel de studio van Philips na de eerste p r o d u k tie weer af, maar die van C i n e t o n e is in elk geval blijven bestaan en zou
er in 1935 nog een concurrent in Wassenaar bij krijgen: Filmstad, een
creatie van Loet Barnstijn. D e grondlegger van Cinetone is Isaac
Biedermann (1879-1942) geweest. Met zijn broer Julius (1883-1941)
dreef hij te Amsterdam een florerende zaak in radio's en elektrotechnische artikelen, de Technische Handel Maatschappij NV. In j u n i 1933
kocht hij een fabrieksgebouw aan de Duivendrechtsekade bij Amsterdam o m er een filmstudio in te vestigen.'* D e benodigde geluidsfilmapparatuur bestelde hij bij Tobis in Berlijn. Biedermann had al sinds
1930 voorzichtig pogingen gedaan o m een handel in smalfilmartikelen
op te bouwen. Hij liet Ernst W i n a r filmpjcs maken die bij de smalfilmprojector konden worden verkocht (zie boven), want zonder deze
software zal de hardware moeilijk te verkopen zijn geweest. Hij zag
zichzelf echter niet als filmproducent. Hij heeft de nieuwe studio aUeen
opgericht om deze te kunnen verhuren aan derden. D e eerste b i n n e n opnamen zijn al in September 1933 begonnen. De studio was afgehuurd
door een Belgische producent die hier een speelfilm in twee talen heeft
o p g e n o m e n , MEISJES IN VRIJHEID ofwel FILLES EN LIBERTY. In dezelfde

maand werden o o k de eerste buitenopnamen voor DE JANTJES gemaakt
onder regie van Jaap Speijer; de film zou in Cinetone worden voltooid.
N a DE JANTJES heeft deze studio nog een groot aantal andere produkties
voortgebracht.
In de tweede plaats kwam er geld beschikbaar voor de produktie van
lange speelfilms. H e t is niet helemaal duidelijk waar dit geld vandaan is
gekomen, maar enkele bronnen zijn wel te traceren. Subsidies van de
overheid ter ondersteuning van de filmcultuur bestonden n o g niet.
Bekend is dat Phihps de produktie van WILLEM VAN ORANJE sterk heeft
gesteund en dat Barnstijn gezorgd heeft voor de voltooiing van DE
JANTJES. Zowel voor Phihps als voor Barnstijn geldt dat zij de winst die
zij in een eerdere fase van h e t innovatieproces hadden gemaakt,
opnieuw hebben geinvesteerd in de eindfase van dit proces. Anders
gezegd: wat zij aanvankelijk hadden verdiend bij de omschakeling van
de bioscoopsector, hebben zij later weer geinvesteerd in de innovatie
van de produktiesector. Daarnaast moeten de bioscoopexploitanten een
rol hebben gespeeld. Zij zijn vrijwel altijd betrokken bij de voorfinan221

ciering van een produktie omdat zij een voorschot kunnen geven op de
te verwachten recettes van de film. Bij hen bestond ook een uitgesproken belangstelling voor speelfilms in de Nederlandse taal." De felle
concurrentiestrijd die in 1933 woedde, zal de bereidheid van de bioscoophouders tot deelname aan de eerste Nederlandse speelfilms zeker
hebben vergroot. In deze kring moet het succes van DE JANTJES van
grote betekenis zijn geweest: de exploitanten kregen h u n geld terug,
zodat herhaling mogelijk werd. Ten slotte moet worden geconstateerd
dat filmproducenten een deel van hun inkomsten uit het buitenland
hoopten te halen, wel w e t e n d e dat de binnenlandse markt te klein zou
zijn voor een sluitende begroting. O m die reden zijn DE JANTJES en
DOOD WATER in twee talen, Duits en Nederlands, opgenomen. M e n
dacht zo het risico af te wentelen op de export, maar uiteindelijk is dit
een ijdele hoop gebleken.'^
In de derde plaats hebben buitenlandse, meest Duitse vaklieden die
hun sporen hadden verdiend in de Berlijnse filmstudio's, een belangrijke bijdrage geleverd aan de produktie van Nederlandse speelfilms in
deze periode. Sommigen k w a m e n hier vrijwillig en op contract, anderen waren op de vlucht voor het regime van Hitler. H u n werk, h u n
motieven en hun betekenis zijn uitvoerig bestudeerd door Kathinka
Dittrich." Zij brachten de ervaring en deskundigheid m e e waaraan hier
grote behoefte bestond. D e lijst van medewerkers aan DE JANTJES laat dit
goed zien. De Duitser H e r m a n n Dankert verzorgde de geluidstechniek,
de Oostenrijker Hans Ledersteger ontwierp de 'typisch Amsterdamse'
decors, de Hongaar Akos Farkas deed het camerawerk, de Duitse Hanna
Kuijt monteerde de film. Farkas en Kuijt konden niet meer naar Duitsland terugkeren omdat ze er als j o o d ongewenst waren. Dankert en
Ledersteger zijn daarentegen gewoon in Duitsland blijven werken. D e
vier, die na DE JANTJES n o g aan verschillende andere Nederlandse
speelfilms hebben meegewerkt, vormden slechts de voorhoede van een
lange stoet filmspecialisten uit Duitsland die voor kortere of langere
duur emplooi hebben gevonden in de Nederlandse filmindustrie. Zij
kregen hier overigens te maken met de jaloezie van een aantal N e d e r landse filmmakers die zich gepasseerd voelden en protest aantekenden
tegen het aannemen van zo veel buitenlandse vakgenoten. Hierover is
tot diep in de jaren dertig n o g veel discussie geweest.
De vierde en beslissende factor heeft betrekking op de geluidsfilm.
Dat in 1933 een zeer gunstig klimaat kon ontstaan voor de produktie van
222

Nederlandse speelfilms, is vooral te danken geweest aan de nieuwe
techniek die ook een voorname stimulans is geweest voor de financiering van de filmproduktie. D e bereidheid om zo veel kapitaal te investeren in speelfilms zou zonder de geluidstechniek nooit zijn ontstaan.
De vier factoren zijn noodzakelijke voorwaarden geweest voor de
doorbraak van de Nederlandse speelfilm. De geluidsfilm was in menig
opzicht de voornaamste van de vier, maar zonder de financiele en personele factoren zou de nieuwe techniek weinig effect hebben gesorteerd.
Er is geen reden o m aan te n e m e n dat deze factoren uit zichzelf, afzonderlijk of in combinatie, een nieuw begin van de filmproduktie hadden
kunnen creeren. Indien ze daartoe wel in staat zouden zijn geweest, dan
rijst de vraag waarom de opbloei niet veel eerder of later is gekomen.
D e geluidsfilm was als katalysator onontbeerlijk. Dit toverwoord moest
eerst worden gesproken voordat de poort naar de speelfilm zich kon
openen.
D e stapsgewijze omschakeling van de Nederlandse
filmproduktie,
zoals die hierboven is beschreven, kan kort worden samengevat. Voor
193 I zijn alleen enkele korte filmpjcs met geluid gemaakt; van enige
continui'teit in de produktie was nog geen sprake. In 193 1-1932 breekt
de geluidsfilm door. De gevestigde produktiemaatschappijen gaan h u n
wekelijkse filmjournaals van geluid voorzien en ook de eerste d o c u mentaire geluidsfilms zien het licht. In 1933 begint de produktie van
lange speelfilms, de inleiding tot de bloei van de Nederlandse film.
Daarmee was het omschakelingsproces afgerond.
• • *

W a t is nu de eerste Nederlandse geluidsfilm geweest? Uit het b o v e n staande overzicht blijkt dat er verschillende kandidaten zijn, afhankelijk
van de criteria die worden aangelegd. Belangrijke criteria zijn de soort
film, de toegepaste geluidstechniek en de filmlengte. Beperkt men zich
tot de grote documentaire film van dertig minuten of langer, dan is
PHILIPS RADIO van Joris Ivens in 1931 de koploper. In deze film zit echter
nog geen seconde in Nederland opgenomen geluid verwerkt. V o o r
optisch geluid was men geheel op buitenlandse studio's aangewezen.
Deze techniek wordt pas in STUWING toegepast, de tweede lange
documentaire, die een jaar later uitkwam.
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Vraagt m e n echter naar de eerste lange, Nederlandse speelfilm,
bestemd voor het hoofdprogramma van de reguUere bioscoop, dan is
het antwoord evenmin eenvoudig. De produktie van dergelijke films
begon namelijk met een serie valse starts, ZEEMANSVROUWEN had in 1930
de eerste speelfilm met geluid willen w o r d e n , maar is stom gebleven. De
produktie van 'Finale' van Gerard R u t t e n is in 193 i vfcl begonnen,
maar nooit voltooid. TERRA NOVA is in 1932 wel voltooid als geluidsfilm,
maar nooit uitgebracht. ' D e O m w e g ' van Paul van der H u r k ging in
1933 niet door, MEISJES IN VRIJHEID werd in 1933 in C i n e t o n e in twee
talen o p g e n o m e n voor een Belgische producent, maar de film is eveneens nooit uitgebracht. WASCH GEMAKKELIJK ... WASCH VOORDEELIG,

een lange reclamefilm voor Persil, werd in Duitsland geproduceerd met
Nederlandse acteurs en heeft eind 1933 alleen gedraaid tijdens ochtendvoorstellingen.'* N a deze afvalrace blijft ten slotte WILLEM VAN ORANJE
over als de eerste lange, Nederlandse speelfilm met geluid; de premiere
vond plaats op 4 januari 1934. Maar ook aan dit predikaat kleeft een
smet, want waarschijnlijk was DE JANTJES het eerste klaar voor vertoning. O p dringend verzoek mocht WILLEM VAN ORANJE eerder in
premiere gaan."
Loet Barnstijn heeft zich in de produktiesector een even innoverende
kracht getoond als in de bioscoopsector. H e t waren de door h e m
geimporteerde geluidscamera's die hebben bijgedragen tot de doorbraak van het geluidsjournaal. Hij produceerde de eerste korte speelfilm
met geluid in Nederland, ZIJN BELOONING (193I). D o o r zijn toedoen
kon DE JANTJES worden voltooid. Hij was echter niet geinteresseerd in
het maken van een enkele speelfilm. Hij zag meer in een filmmaatschappij die systematisch werkte aan de uitvoering van een produktieprogramma dat een groot aantal films omvatte. Zijn plan voor een N e d e r landse studio die ten minste zes films perjaar moest afleveren, openbaarde hij pas nadat DE JANTJES een kassucces was geworden.*" Minder
bekend is dat hij dit voorstel al enkele maanden eerder had voorgelegd
aan Philips. Hij bezat toen een optie op het werk van Heinrich Mann,
Jakob Wassermann, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank en Ferenc
Molnar, schrijvers met een internationale reputatie die inmiddels naziDuitsland waren ontvlucht.*' Philips is er niet op ingegaan, maar
Barnstijn heeft het plan toch grotendeels uitgevoerd, zij het met minder
grote auteurs. D o o r in 1934 verschillende films tegelijk te laten produ-
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ceren, gaf hij de o p k o m e n d e speelfilm een stevige impuls. Daarna
opende hij een eigen studio in Wassenaar, 'Filmstad'.
M e n heeft Barnstijn onderschat door h e m af te schilderen als een
zakenman die alleen o p geld uit was. Barnstijn was inderdaad een zakenman, maar ook een filniman in hart en nieren. Hij wist dat zijn kracht
in het filmbedrijf lag. Hij deed hier goede zaken en hij investeerde zijn
winst steeds weer in nieuwe filmactiviteiten. In de jaren dertig heeft hij
veel bijgedragen aan de opbloei van de Nederlandse speelfilm, nadat hij
eerder de stoot tot de invoering van de geluidsfilm had gegeven. D e cruciale rol van Barnstijn als innovator kan niet genoeg worden onderstreept.
D o o r de komst van het geluid zijn de kosten van het filmmaken
schrikbarend gestegen. Grote investeringen in nieuwe, kostbare apparatuur waren onvermijdelijk. De techniek was bovendien zo omvangrijk en specialistisch geworden, dat filmen zonder extra technisch
personeel haast niet meer kon. Het beeld van de eenzame cineast met
een camera bestond voortaan alleen nog in de wereld van de filmamateurs; het heeft vele jaren geduurd voordat de geluidscamera met t o e behoren compact en draagbaar was geworden. Tegenover de t o e n e mende kosten stonden geen stijgende inkomsten, want de economische
crisis drukte zwaar op de filmindustrie. En naarmate de financiele risico's van het filmen groter werden, nam de ruimte voor artistieke vrijheden en experimenten verder af Dit bezegelde niet aUeen het lot van de
filmavant-garde en de onafhankelijke filmkunstenaars. Het legde ook
een hypotheek op de creatieve mogelijkheden van bedrijven als Polygoon die journaalfilms en documentaires in opdracht maakten.*^
D e produktiesector heeft tegelijkertijd een belangrijke impuls ontvangen van de geluidsfilm. O o k al waren de resultaten niet erg sprankelend en vernieuwend, toch blijft de wedergeboorte van de N e d e r landse speelfilm een verbazingwekkend fenomeen. Er bleken ineens
genoeg financiele mogelijkheden te bestaan om hiervoor enkele studio's te b o u w e n en in te richten en er werd bovendien geld gevonden
voor de realisatie van diverse scenario's. Men nam zelfs de moeite o m
de ontbrekende k n o w - h o w uit het buitenland te halen. Verschillende
factoren hebben bijgedragen tot deze unieke doorbraak, maar zonder de
invoering van de geluidsfilm zou het nooit zo ver zijn gekomen.*'
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2 PHILIPS RADIO
D e eerste Nederlandse geluidsfilm die langer dan een paar minuten
duurde, PHILIPS RADIO, is in 1931 gemaakt door Joris Ivens en Lou
Lichtveld in opdracht van Philips' R a d i o NV te Eindhoven.** De film
neemt een bijzondere plaats in de nationale filmgeschiedenis in omdat
hij twee werelden met elkaar verbindt: de avant-garde en de geluidsfilm. De avant-garde stond in die tijd uiterst w a n t r o u w e n d tegenover
de nieuwe geluidstechniek. PHILIPS RADIO heeft de fixatie op de
zwijgende filmkunst doorbroken zonder de hiermee verbonden idealen
geheel prijs te geven. In deze paragraaf zal aUereerst w o r d e n ingaan op
de stijl en de structuur van PHILIPS RADIO cn vervolgens op het ontstaan
en de ontvangst van de film. D e nadruk valt hierbij o p het geluidaspect
en meer in het bijzonder op de geluidseffecten waaraan de makers veel
aandacht hebben besteed.
PHILIPS RADIO is een bedrijfsfilm over de produktie van radio's bij
Philips.*' De film bestaat uit drie delen, die ieder weer zijn gesplitst in
twee segmenten. Z o ontstaan zes 'hoofdstukken', aangevuld met een
inleiding en een slot.*'' De twee eerste hoofdstukken tonen het maken
van radiobuizen: eerst de ontvanglampen, daarna de zendlampen. Het
derde, korte hoofdstuk is een visualisering van de radiocommunicatie.
Het vierde laat het werk op kantoor en in het laboratorium zien. De beide laatste hoofdstukken gaan over de montage van respectievelijk
radio's en luidsprekers. Tussentitels informeren de toeschouwers welk
onderdeel van het produktieproces zal worden getoond. Het geheel
duurt 36 minuten. Het hoofdstuk over de produktie van ontvanglampen is het langste (twaalf minuten), dat over radiocommunicatie het
kortste (35 seconden).*'
Eerst een opmerking over de montage en fotografie van PHILIPS
RADIO alvorens in te gaan op het geluid. Beide leveren in handen van
Joris Ivens een belangrijke bijdrage aan de markante stijl van de film. Ze
doen dat echter niet zozeer om het oog van de filmkenner te strelen. Ze
zijn afgestemd op de voornaamste functie die de film moet vervuUen:
public relations. De film moet het imago van Philips vormgeven en uitdragen. Philips wilde 'internationalisatie van naam en produkt', aldus
Ivens tijdens de opnamen.** ' H e t publiek moet geboeid worden door
hetgeen m e n ziet, het moet gei'mponeerd worden door het bedrijf,
zodat het de indruk meeneemt: het p r o d u k t van een zo ingericht bedrijf
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moet goed zijn.' Dit vermogen om met visuele middelen te verrassen
en te overtuigen is in de film en fotografie van de jaren twintig sterk tot
ontwikkeling gebracht. De N i e u w e Fotografie van die dagen legde zich
erop toe, iets gewoons op een ongewone wijze te laten zien. De t y p o graaf Piet Zwart is in Nederland de bekendste exponent van deze b e w e ging geworden.*' Tegelijkertijd werd de filmmontage door Russische
cineasten als Eisenstein en Vertov omgesmeed tot een instrument voor
ideologische propaganda: film moest de werkelijkheid niet afbeelden,
maar door een 'montage van begrippen' opnieuw construeren. Beide
scholen komen samen in het werk van Joris Ivens.
D e Nieuwe Fotografie en deze 'montage van begrippen' worden
beide in PHILIPS RADIO gebruikt o m het imago van Philips als 'high tech'
onderneming gestalte te geven. Die laatste term bestond toen n o g niet,
maar onmiskenbaar is dit wat Philips op het oog heeft gehad. 'High tech'
staat voor begrippen als geavanceerde technologic, innovatie, industrie,
wetenschap, massaproduktie, mechanisatie, internationalisering, vooruitgang, enzovoort. Dat was de wereld van Philips en PHILIPS RADIO
straalt deze begrippen uit.'° In Frankrijk beet de film daarom niet voor
niets 'Symphonic IndustrieUe'.
Philips van zijn kant wist echter ook h o c j e begrippen m o e t
combineren. D o o r Ivens uit te kiezen voor deze opdracht werd een verband gesuggereerd tussen Philips en de avant-garde, een meerwaarde
die in het public-relationsbeleid zal hebben gepast.'' Joris Ivens (i 8981989) stond op dat m o m e n t bekend als een getalenteerde cineast met
modernistische opvattingen. Zijn oeuvre was n o g klein. Behalve enkele
korte experimenten als DE BRUG (1928) en REGEN (1929, in samenwerking met Mannus Franken) had hij een lange opdrachtfilm gemaakt, wij
BOUWEN (1929). Deze films waren enthousiast ontvangen door de
avantgardistische filmbcwcging in binnen- cn buitenland. N u was de
avant-garde in die tijd verzot op high tech; met name de filmers en
fotografen van de Nieuwe Zakelijkheid lieten zich erdoor inspireren.
Philips zocht waarschijnlijk aansluiting bij deze ont^vikkeling. D e vraag
is echter of het imago van Philips als high tech-onderneming wel zo
gunstig was voor Philips zelf. Het antwoord op die vraag zou later bij
de premiere voor verrassingen zorgen.
* • •
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Joris Ivens heeft in PHILIPS RADIO (193 I) het imago van Philips als
high tech-onderneming gestalte gegeven door de N i e u w e
Fotografie. Rechtsonder een beeld uit de slotscene:
het luidsprekerballet. Foto: Peter van Prooijen
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Het geluid van PHILIPS RADIO is al even opmerkelijk als het beeld. Vier
aspecten van de geluidsband — muziek, geluidseffecten, gesproken
woord, stilte — zuilen hier in het kort worden besproken. M e n dient
zich daarbij te realiseren dat het geluid pas achteraf aan de film is toegevoegd, na voltooiing van de beeldmontage. Oorspronkelijk zou
PHILIPS RADIO een zwijgende film worden. Halverwege de produktie
werd echter besloten o m er een geluidsfilm van te maken. Deze werkwijze heeft een stempel gedrukt op het eindresultaat.
Allereerst de muziek. Die is gecomponeerd door Lou Lichtveld. De
composities zijn geschreven voor een klein orkest met de volgende
bezetting: behalve piano, viool, cello en klarinet o o k trompet, saxofoon
en kleine trom. Deze heterogene instrumenten maken een doorzichtig
klankbeeld mogelijk. De muziek vertoont invloeden van moderne
componisten als Honegger, Milhaud en Poulenc. Ze heeft een sterk
fragmentarisch karakter. Niet alleen onderbreken andere geluiden de
muziek regelmatig. O o k onderbreekt de muziek herhaaldelijk zichzelf,
bijvoorbeeld bij de tussentitels. Bovendien w o r d e n de melodieen zelden afgerond. Het gevolg is dat verwachtingen wel worden opgewekt,
maar zelden ingelost. De muziek blijft steeds zakelijk en wordt nergens
romantisch. Dit heldere, nuchtere karakter past bij het onderwerp van
de film: de koele zakelijkheid van een high tech-onderneming.
De muziek heeft vooral een dienende functie in PHILIPS RADIO. De
compositie en de orkestratie zijn zodanig dat de aandacht bij het beeld
blijft en niet wordt afgeleid door de muziek. ' D e invloed van de muziek
op de actie van de film is ongeveer nihil. [...] Ivens' camera vervult in
deze film de rol van de prima donna in een opera der oude Italianen.
Nergens wordt het orkest toegestaan een essentiele taak te vervuUen.''^
De moderne klankcombinaties mogen soms de aandacht trekken, toch
is het de camera die voorgaat en de muziek die volgt. Daarin zitten
nuances. De ene keer vlijt de muziek zich tegen het beeld aan, dan weer
verwijdert ze zich in contrapuntische richting o m vervolgens des te
intenser te kunnen opgaan in het beeld. ' D e frele, ijle glinstering van
dunne glasbuizen lost zich op in de parelende discant-arpeggio's van een
piano — de snelle, korte rukken van een ponsmachine worden gesteund
door cello -pizzicati.'" Slechts een maal krijgt de muziek een kans om
een eigen bijdrage te leveren. Dit gebeurt aan het slot.
Het slot van de film is ecu echte uitsmijter, een audiovisuele coda.
Voor een keer verschijnt de muziek hier als een zelfstandige grootheid
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en neemt zij de leiding over van het beeld. In de voorafgaande delen had
de film laten zien hoe een radio in elkaar werd gezet. Aan het eind van
de film was de radio klaar en nu moest blijken dat hij ook geluid gaf. Dit
gebeurt in een 'luidsprekerballet': grote, ronde luidsprekers wentelen
door het beeld op het ritme van de muziek — een stretto - die uit hun
conussen schalt. Hier danst het beeld naar het pijpen van de geluidsband.
Dit voorbeeld van absolute film vormt de afsluiting van PHILIPS RADIO.
Geluidseffecten zijn in de film op bescheiden wijze toegepast. Z e ontbreken in sommige scenes geheel en al. Daardoor vaUen ze des te meer
op wanneer ze wel worden gebruikt. Ze zijn dan overduidelijk aanwezig, vooral wanneer ook de muziek zwijgt. Rijdende karretjes ratelen
en piepen, een machine stampt en sist, een generator z o e m t , een
fabriekshal zit vol slijpgeluiden, glasblazers ademen zwaar. De klanken
creeren een suggestief geluidsbeeld dat het filmbeeld aanvult, al zijn ze
hiermee niet altijd synchroon. T o c h zijn de geluidseffecten er niet
slechts o m het beeld te illustreren. Ze zijn er vooral om naar te luisteren.
Uit de film spreekt een intense fascinatie voor alledaagse geluiden. Ze
spelen een minstens zo belangrijke rol als de muziek. Anders dan de laatste is dit terra incognita, tabula rasa. Hier wordt de geluidsfilm v o o r het
eerst ontdekt, beproefd en beluisterd. N e t als bij de N i e u w e Fotografie
wil PHILIPS RADIO de gewoonste geluiden op een opvallende wijze laten
horen. Ze klinken helder, zakelijk en van nabij. H u n timbre en ritme
vragen om aandacht. In PHILIPS RADIO worden de geluiden van de
fabriek geselecteerd en gerangschikt tot een typisch klankbeeld. In die
zin levert de effectenband een geheel eigen bijdrage aan de 'symphonic
industrielle'.
W o o r d e n zijn in PHILIPS RADIO nauwelijks te horen. De film opent
niet met de gebruikelijke titels en credits. In plaats daarvan zegt een
stem: ' N u de Philips-film.' Verder zijn de gesproken w o o r d e n in deze
film even schaars als op een kerkhof In de lift steekt iemand twee
vingers op en zegt duidelijk hoorbaar: ' T w e e . ' Dat is de enige keer dat
iemand synchroon in beeld en geluid een woord spreekt. H e t is een
terloopse gebeurtenis zonder verdere betekenis, even weinig zeggend
als een piepende pers. In twee andere scenes is een stem hoorbaar, maar
de woorden iUustreren slechts de handeling. Er worden bijvoorbeeld
handtekeningen gezet onder brieven in verschillende talen, terwijl een
stem dreunt: 'Very truly yours. Agreez messieurs. Hoogachtend. H o c h 230

achtungsvoU.''* Dergelijke woorden hebben geen vertaling nodig voor
een intemationaal publiek. Bijzonder is dat bij deze stemmen steeds
muziek weerklinkt. De combinatie van woorden en muziek kwam in
193 I nauwelijks voor. Lichtveld behandelde beide soorten geluid als
gelijkwaardige elementen in zijn compositie.
D e schaarste aan gesproken woorden steekt schril af bij het gebruik
van de geschreven woorden in de tussentitels. Een verschil tussen beide
is dat de stemmen diegetisch zijn en de titels non-diegetisch. Daarmee
w o r d t bedoeld dat de eerste wel en de laatste niet behoren tot de ruimte
die wordt getoond." De tussentitels lijken te k o m e n van buiten de film
en onderbreken de handeling. Z e zijn een duidelijke erfenis van de
zwijgende film. Indien de film enkele jaren later was gemaakt, zouden
ze waarschijnlijk zijn vervangen door een commentaarstem, een vorm
van geluid die in deze film nadrukkelijk ontbreekt.
O o k de stilte moest opnieuw worden uitgevonden. D e schaarse
buitenopnamen van het fabrieksterrein worden meestal zonder geluid
getoond, alsof ze van binnenuit door een glazen raam zijn gefilmd.
Proefnemingen in het laboratorium gaan gepaard met hevige geluidseffecten en muziek, afgewisseld door plotselinge stiltes. Stilte blijkt in
deze film vrijwel steeds synchroon en diegetisch te zijn, dat wil zeggen:
de stilte maakt deel uit van de getoonde handeling. PHILIPS RADIO
gebruikt stilte als een bouwsteen voor de constructie van het geluidsbeeld, net zoals de stemmen en de klanken.
Samenvattend kan over het geluid van PHILIPS RADIO het volgende
w o r d e n gezegd. De geluidsband van de film is sterk verbrokkeld en
nogal complex. De muziek heeft een fragmentarisch karakter en de
overige geluiden lijken vaak op zichzelf te staan. Lichtveld heeft m u ziek, stem en geluidseffecten als volkomen gelijkwaardige elementen in
zijn compositie opgenomen. Dit maakt het luisteren naar deze film niet
gemakkelijk, te meer daar het visuele betoog van PHILIPS RADIO o o k al
geen hechte opbouw vertoont. De losse structuur van de geluidsband
heeft echter een bijzondere achtergrond. D e film is een ontdekkingstocht door de wereld der geluiden. Een voor een worden de klanken
van de fabriek ten gehore gebracht en geproefd. Z o ontstaat een ode aan
de fabrieksgeluiden. Die fascinatie voor geluiden wordt aanschouwelijk
voorgesteld in de scene die het testen van de luidsprekers laat zien. Hier
w o r d t het luisteren in beeld gebracht en tot onderwerp van de film
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gemaakt. Een technicus controleert de luidsprekers met d e hand aan zijn
oor. Hij draait aan de volumeknop, zet de muziek uit, kucht de stilte
weg, zet de muziek weer aan, enzovoort. Z o zit ook de film in elkaar:
het is een oefening in het luisteren. D e film veronderstelt bij de t o e schouwer wel een grote nieuwsgierigheid, een passie v o o r geluiden die
even onstuimig is als die van Lou Lichtveld.
* * •

H o e is de geluidsband van PHILIPS RADIO tot stand gekomen? Omdat
oorspronkelijk PHILIPS RADIO een zwijgende film zou w o r d e n , is pas in
een heel laat stadium, toen de meeste opnamen al achter de rug waren,
besloten om er toch geluid aan toe te voegen. Er zijn o o k t w e e verschillende contracten opgesteld: een voor de beeldband en een voor de
geluidsband. Het eerste contract is op i September 1930 getekend, toen
Ivens met de opnamen begon.''' Voor het geluid is een n i e u w e overeenkomst gemaakt in februari 1931, maar die is pas in mei ondertekend.'''
Ivens had aanvankelijk bedenkingen tegen het gebruik van geluid,
zoals zo veel van zijn coUega's in die tijd. 'Ik ben geen onverdeeld
voorstander van de geluidsfilm,' bekende hij, 'maar bij deze radiofilm
ligt het geluid er eigenlijk dik bovenop.''* In geen geval wilde hij een
'sprekende film' maken. Hij zag meer in een montage van geluiden. In
december 1930 blijkt voor het eerst dat Ivens over de mogelijkheid van
een geluidsfilm nadenkt. Bij het filmen in de glasblazerij van Philips
maakte hij als volgt een verslaggever attent op de rijkdom aan geluiden
in deze ruimte: 'Prachtig materiaal voor een klankfilm. Onmenselijke
symfoniegn van rinkelende glasstaafjes in allerlei v r e e m d e , cariUonachtige akkoorden. Zachte doffe explosiegeluiden als verre paukeslagen, en daartussendoor: de stem van een magazijnmeester, die door de
luidspreker loeit om m e e r ' . " Zulke geluiden zouden later o o k in PHILIPS
RADIO te horen zijn.
Ivens had echter geen enkele ervaring met het m a k e n van een
geluidsfilm. Hij liet zich op dit gebied bijstaan door de vijf jaar jongere
Lou Lichtveld, componist en 'muzikaal adviseur' van de Filmliga, maar
vooral bekend onder zijn nom de plume Albert Helman. Lichtveld had
evenmin ervaring met de produktie van geluidsfilms, maar hij had er
tenminste over nagedacht. Hij was een van de weinigen, zo niet de
enige in Nederland die een uitgesproken belangsteUing had voor de
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relatie tussen beeld en geluid (zie hoofdstuk 9). O p advies van Ivens is
Lichtveld in januari 1931 naar Berlijn gereisd. Daar bezocht hij niet
aUeen de nieuwe geluidsfilmstudio's, maar hij sprak o o k met kunstenaars als Oskar Fischinger, een cineast die abstracte films met muziek
maakte. Lichtveld logeerde bij zijn zwager, Karel Mengelberg, c o m p o nist en dirigent, die juist was benoemd tot 'Tonmeister' bij de Duitse
radio en die eveneens gefascineerd was door de wereld der aUedaagse
geluiden.''"
Terwijl Lou Lichtveld zich orienteerde in Berlijn, trok Joris Ivens
naar Parijs o m de geluidstechniek te bestuderen in de Franse studio's van
Tobis. Ivens heeft daar langdurig met R e n e Clair gesproken, op dat
m o m e n t de belangrijkste regisseur van Tobis. R e n e Clair genoot in de
kring van de kritische filmbeweging een groot aanzien. Hij had in 1930
zijn eerste geluidsfilm gemaakt, s o u s LES TOITS DE PARIS, en werkte nu
aan de volgende, LE MILLION (193 I ) . ' W e hebben zijn nieuwe film en
de mijne langdurig doorgepraat', vertelde Ivens na zijn terugkeer, 'en
daar heb ik veel aan gehad.''"
H e t geluid van PHILIPS RADIO is van 18 tot 22 mei 193 i o p g e n o m e n in

de Franse studio's van Films Sonores Tobis te Epinay, waar ook R e n e
Clair aan het werk was. Er zijn bij Philips in Nederland geen geluidsopnamen op locatie gemaakt. ' D e grote moeilijkheid zat in het o p n e men van de fabrieksgeluiden', schreefLichtveld. 'Oorspronkelijk dachten wij erover o m deze tegelijk bij de film in de fabriek op te n e m e n ,
maar daar bleek het onmogelijk o m de geluiden die wij moesten h e b ben, te isoleren. Wij hadden van Philips alle mogelijke faciliteiten, maar
wij mochten nu eenmaal niets stop zetten o m het geluid van een bepaalde machine te kunnen krijgen.'"^ D e fabrieksgeluiden moesten daarom
later in de studio worden nagebootst.
In Epinay was het een k o m e n en gaan van journalisten uit Nederland.
Alle grote kranten en diverse weekbladen stuurden een verslaggever
naar Frankrijk voor een uitvoerige reportage als ging het o m een
gebeurtenis van nationaal belang. Deze voorpubliciteit, waar opdrachtgever en filmmaker tevreden mee konden zijn, heeft ook een schaduwzijde gehad. Alle aandacht richtte zich uitsluitend op het geluidaspect
van de film. Deze overaccentuering van de geluidsband was niet in
overeenstemming met de ondergeschikte functie van het geluid in de
film. Z o k o n de indruk ontstaan dat de makers op dit gebied nogal wat
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D e muziekpartituur van PHILIPS RADIO, in het handschrift van Lou

Lichtveld. O p de notenbalk getiteld 'bruit' (geluidseffecten) staat
ook de stem genoteerd: 'HaUo-hallo, machine twee B, vijfhonderd
stuks'. Deze woorden worden begeleid met pianospel.
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pretenties hadden. H e t zou later moeilijk zijn om aan de opgeschroefde
verwachtingen te voldoen. D e kleurrijke verslagen in de pers bevatten
voor de historicus evenwel een schat aan informatie over de nasynchronisatie van

PHILIPS RADIO.

De geluidsstudio was ingericht als een kleine projectiezaal. Aan de
wanden hingen zware, geluid dempende gordijnen. H e t orkest, dat in
de zaal had plaatsgenomen, stond onder leiding van de Franse dirigent
Armand Bernard, dezelfde die de muziek voor LE MILLION van R e n e
Clair had geschreven. Voor het maken van de fabrieksgeluiden lag een
bonte verzameling werktuigen klaar, voorwerpen die normaal niet in
een studio worden aangetroffen, zoals een slijpsteen, een zuurstoffles,
een zaagmachine, een windas, rolschaatsen en kettingen. O o k had m e n
de beschikking over grammofoonplaten waarop de klanken van bijvoorbeeld een rumoerige fabriekshal stonden. Voor de menselijke stem
stond de Nederlandse radio-omroeper Eddie Startz paraat, bekend o m
zijn grote talenkennis en zijn geluidimitaties. Wie enigszins bekend is
met de techniek van de nasynchronisatie zoals die sinds de jaren dertig
algemeen wordt toegepast, zal veel overeenkomsten herkennen met de
wijze waarop men bij PHILIPS RADIO te werk is gegaan.
De Duitse 'Tonmeister' Kretsch had de technische leiding. Hij werd
bijgestaan door de Franse geluidmixer Leblond, die door een groot raam
de projectie van de film in de zaal kon volgen. 'In elke studio [...] is het
centrale punt de cabine van de mixer, die voor een dashboard het
legertje der door de zaal verspreide microfonen beheerst en tijdens de
gcduldige repetities [...] de geluiden door een loudspeaker in zijn cabine
controleert.''*' De mixer kon alleen het geluid van de verschillende
microfoons regelen. D e techniek was in die tijd nog niet zo ver
gevorderd dat verschillende, eerder gemaakte geluidsbanden met elkaar
konden worden gemengd tot een geheel. Alle geluiden - muziek, stem,
effecten — moesten tegelijkertijd worden opgenomen en vastgelegd op
dezelfde optische geluidsband.
Aan iedere opname gingen daarom de nodige voorbereidingen vooraf De film was in stukken van enkele minuten gesneden en ieder stuk
moest afzonderlijk worden opgenomen. Eerst werd bepaald hoe de
fabrieksgeluiden moesten klinken. Vervolgens nam het orkest de
muziek een keer door zonder de film erbij, daarna met de film.
Onderwijl kon de mixer in zijn cabine de verschiUende microfoons
inregelen. Ten slotte vond de geluidsopname plaats. Als de dirigent, de
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In de Franse studio van Tobis werden de fabrieksgeluiden voor
PHILIPS RADIO opgenomen met behulp van koolzuurflessen,
dynamo's, kettingen en andere werktuigen. Joris Ivens, geheel links,
bespeelt de slijpsteen. Op de voorgrond rechts zit zijn assistent Mark
Kolthoff. In het midden staat de Duitse geluidsingenieur Kretsch en
naast hem, in witte jas, de Franse geluidmixer Leblond.
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'geruismaker' of de spreker niet genoeg op de synchroniciteit had gelet,
moest de opname overnieuw. Het eindresultaat kreeg men pas de
volgende dag te horen, nadat de film met het optische geluidsspoor was
ontwikkeld. Indien het resultaat heel erg tegenviel, kon men besluiten
de o p n a m e alsnog over te doen:
' D e meeste tijd en inspanning vragen de gecombineerde opnamen,
die waarin de fabrieksgeluiden cn de muziek gelijktijdig en elkander
aanvuUend moeten klinken. De dirigent kijkt ietwat schichtig o m
naar al die sissende en stampende rustverstoorders achter hem, en
een beetje verwijtend naar de componist die het zo maar goed vindt
dat zijn muziek door de ergste kakofonie van gedruisen wordt
verstoord. Maar de regie lacht gelaten. Het effect valt mee, daar de
m i x e r de twee soorten van begeleiding uitstekend weet te doseren.'"*
Lou Lichtveld besteedde aan de reconstructie van fabrieksgeluiden veel
zorg. Hij had bij Philips de vreemdste geluiden gehoord, maar het bleek
een hele opgave om dcrgehjke indrukken en herinneringen in een
studio opnieuw tot leven te wekken. 'Wij hebben bijvoorbeeld lang
gezocht naar het geluid van een bepaalde machine tot een der arbeiders
het ineens vond, door een stuk ijzer over een kokosmat te halen.''*' Leo
Jordaan heeft aan dit obsessionele zoeken van het juiste geluid een
reportage gewijd in De Groene Amsterdammer van 30 mei 1931:
' W o e . . . woe... woe... woe... - Pssssst! - Loeah... loeah... loeah...
loeah! - Tjonk-bang... tjonk-bang... tjonk-bang! — FfHft-tsching!'
' A b e r nein — horen Sie doch: es ist nicht foe-oe-oe-oet! aber
vielmchr: foeah — foeah — foeah!' 'C'est-^a, j e comprends, mais c'est
impossible de producer... foe-oe-oe-oet! 9a va —mais: foeah —foeah
— foeah... pas possible!' 'Maar meneer Ivens, als we het eens zo
probeerden...' [...] Het licht gaat uit en op het projectiedoek trilt
v r e e m d en onwezenlijk het beeld van een arbeider, kennelijk een
glasblazer. Voor het apparaat waarmede hij zijn broze glinsterende
grondstof bewerkt, staat iets als een Bunsense brander... de brede
vlam traag flakkerend. En ziedaar de question briilante in dubbele
zin. H e t is dit geluid, dat wij zoeken.'
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Lichtveld en Ivens deden weliswaar veel moeite o m h e t juiste geluid te
vinden, maar ze waren niet altijd uit op een realistische, anekdotische
iUustratie van het beeld. Leo Jordaan beschrijft dit in de volgende scene,
die zich afspeelde bij de nasynchronisatie van het glasblazen:
'Meneer Startz, wilt u bij de microfoon gaan staan? Opgepast nu —
wij projecteren nog eenmaal de glasblazerij. Bij het beeld van de
glasblazer begint u te hijgen — langzaam en moeilijk, alsof u aan
zwaar werk bezig is. Maar denk erom - het gaat hier niet om een
naturalistische verduidelijking... wij willen hier aUeen een versterking der sensatie: moeizame arbeid. U behoeft dus niet volstrekt
synchroon te hijgen met de arbeider op het dock.'
Synchroniciteit was, anders dan dit citaat doet v e r m o e d e n , een n o o d zaak. 'Het w o o r d synchroon is in de dagen dat hier gewerkt wordt niet
van de lucht. W a n t dat is de grootste moeilijkheid die te overwinnen
valt: te maken dat de diverse geluiden nauwkeurig samenvaUen met die
plaatsen op de film, waar ze gewenst zijn.'"'' Lichtveld, die deze woorden
in De Telegraaf schreef, liet het orkest herhaaldelijk o p n i e u w beginnen
als de synchroniciteit niet naar zijn zin was. Het orkest bleek met een
scene bijzondere moeite te hebben: het luidsprekerballet. Lichtveld had
bij deze wervelende beelden fugatische muziek gecomponeerd:
'Maar de korte duur van het optische beeld maakte het de heren musici
niet gemakkelijk. Het bleek dat men met het beeld veel vlugger klaar
was dan met de muziek. "Vlugger" werd er na de eerste proef geroepen. Van voren af aan dus. " N o g vlugger," was het resultaat. "Nog te
langzaam," en zo nog verschiUende malen, totdat men er eindelijk in
slaagde, door een razend tempo der fuga, het geheel synchroon te
maken en de cineast zowel als de componist met voldoening de
reaUsatie hunner bedoeUngen konden constateren.'*^
Vanwaar die problemen bij de synchronisatie van de muziek? Nasynchronisatie is nooit eenvoudig, maar hier was toch iets meer aan de
hand. Joris Ivens had PHILIPS RADIO opgenomen als een stomme film m e t
een snelheid van 18 tot 20 beelden per seconde. Als geluidsfilm moet de
film echter worden geprojecteerd met een snelheid van 24 beelden per
seconde. Een dergelijke verandering van snelheid heeft niet alleen
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houterige bewegingen tot gevolg, maar verstoort ook het ritme van de
montage. Hoogstwaarschijnlijk heeft Lichtveld zijn composities geschreven op basis van de stomme versie. H e t tempo van de geschreven
muziek was daardoor veel te laag voor de nasynchronisatie van de geluidsversie. Dit zou verklaren waarom het orkest in de studio steeds
sneller moest spelen, niet alleen in de slotscene, maar vermoedelijk ook
in alle andere scenes. Deze discrepantie tussen o p n a m e - en projectiesnelheid is tekenend voor het hybride karakter van PHILIPS RADIO, een
film op de grens van twee tijdperken.
• • •

O p 28 September 193 i is PHILIPS RADIO in premiere gegaan, samen met
EUROPA RADIO van Hans Richter, in het Tuschinski Theater te Amsterdam. De film is in de pers vrij slecht ontvangen. De negatieve kritiek
werd echter positief gebracht. Afgaande op de vele artikelen en de grote
koppen - een groot aantal dag- en weekbladen heeft een uitvoerige
recensie geplaatst — zou men de indruk kunnen krijgen dat de film gunstig is beoordeeld, maar dat is slechts schijn. De pers heeft een welwillende houding aangenomen tegenover de eersteling van Ivens en Lichtveld. O o k in de kritische commentaren wordt veel positiefs gezegd,
maar de bezwaren zijn er niet minder om.
De positieve kritiek betreft vooral de fotografie en de muziek, h o e wel inenigeen verklaart op muzikaal gebied niet competent te zijn. Veel
waardering is er voor het spectaculaire werk in de glasblazerij, het testen
van de luidsprekers en voor het luidsprekerbaUct aan het slot. D e bezwaren richten zich in de eerste plaats tegen de structuur van de film. D e
film is geen ecnheid, schrijft de NRC; hij is 'te lang van stof te verbrokkeld van bouw'.''* In de tweede plaats zijn er bedenkingen tegen de
hoofdrol die de machines vervuUen. De film heeft geen 'oog voor de
mensen achter deze machines', vindt Het Volk; het is 'een lofzang op de
machine' geworden, een 'document inhumain'.'"' In de derde plaats
vertoont de film een gebrek aan fantasie en speelsheid. 'Flitsende b e w e ging, een dartele verbeelding die de motieven met bevalligheid hanteert
en combineert, deze missen wij te zeer', aldus De Tijd.''" Deze laatste
tekortkoming viel des te meer op, daar PHILIPS RADIO werd voorafgegaan door het lichtvoetige en humoristische filmpje van Hans Richter,
EUROPA RADIO. W a t vond de pers echter van het geluid?
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Over het filmgeluid hebben slechts enkele critici zich uitgelaten. De
meesten maakten zich ervan af met opmerkingen als deze: ' D e sonorisatie van Lou Lichtveld is vooral wat het muzikale gedeelte betreft, over
het algemeen voortreffelijk. Slechts het natuurlijke geluidseffect wordt
o.i. soms wat te willekeurig aangewend.'^' D e weekbladen zijn n o g het
uitvoerigst ingegaan op het geluidaspect. Leojordaan prijst in De Groene
Amsterdammer de film uitbundig omdat hij 'rekening heeft gehouden
met het grondprincipe der klankfilm: de onafhankelijkheid van beeld en
geluid.''^ D e Haagsche Post schrijft precies het tegenovergestelde: 'In
wezen is de muziek van de j o n g e HoUandse componist een simpele
begeleiding van ccn cinematografische handeling. De camera gaat voor,
de muziek volgt.'" Terwijl Jordaan staat te juichen bij staaltjes van
muzikale geluidimitatie ('de snelle, korte rukken van een ponsmachine
worden gesteund door cello-pizzicati'), keurt de recensent van de
Haagsche Post ze af als ouderwetse voorbeelden van 'muziek-bij-defilm', die in een modern jasje zijn gestoken. Lou Lichtveld zal het wel
eens zijn geweest met de Haagsche Post. Hij liet herhaaldelijk w e t e n dat
zijn muziek een ondergeschikte, begeleidende functie vervulde in de
film.'* Een vernieuwing hoefde men op dit punt niet van h e m te
verwachten.
De grote volgzaamheid van de muziek is ook door Meyer Sluyser in
Het Volk bekritiscerd, maar oin een andere reden. Sluyser wijst er eerst
op dat de film een lofzang op de machine is en vervolgt dan:
'Lou Lichtveld heeft deze tendens met zijn begeleidende muziek
ondersteund. Het razende tumult van de grote machines is in de
begeleiding verwerkt, maar wanneer dan de camera de apparatenwerkplaats indwaalt, waar de ontvangtoestellen aan de lopende
band worden vervaardigd, wordt de begeleiding bepaald r o m a n tisch. Niets van het gejakker en gejaag van deze, door een vernuftig
premie- en groepenstelsel tegen elkander zwoegende mensen, heeft
Lichtveld gezien of gehoord. H o o g in de lucht hangt aan een haak
het glanzende apparaat en de muziek wiegt mee in dezelfde cadans
als het toestel. Maar de mensen beneden ontbreken, zoals zij in deze
gehele film gemist worden en slechts nu en dan, wanneer m e n
blijkbaar niet anders kon, als klein deel van het vlak verschijnen.'''
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AUe recensenten zijn het met elkaar eens: PHILIPS RADIO is een ode aan
de machine, een 'symphonic industrieUe'. Z o gezien heeft Joris Ivens
bereikt wat hij wilde: gestalte geven aan het imago van Philips als 'high
tech' onderneming. T o c h kan m e n zich afvragen of dit high tech-imago
wel zo gunstig was voor Philips. Philips wilde met het oog op de beeldvorming liever geen handenarbeid laten zien, wel machines. De reacties
zijn precies omgekeerd: er zijn te veel apparaten, te weinig mensen in
beeld. AUe kranten loven het fragment met de glasblazers die zware,
lichamelijke arbeid verrichten. Dit is echter het fragment dat Philips het
meest heeft gestoord en dat de onderneming, ondanks de gunstige
kritieken, later zelfs uit de film heeft willen verwijderen."* Geconcludeerd mag w o r d e n dat Philips van Ivens heeft gekregen waar het concern om had gevraagd. Dat dit in de publiciteit en bij veel toeschouwers
een andere uitwerking heeft gehad dan de bedoeling was, moet een
misrekening van de kant van Philips zijn geweest." D e voorkeur voor
poppenfilms die Philips sindsdien heeft laten maken door Georg Pal en
anderen, zou hiermee wel eens in verband k u n n e n staan.
PHILIPS RADIO is de eerste bedrijfsfilm met geluid geweest. H e t is ook de
eerste geluidsfilm van een Nederlandse avantgardist. Deze filmavantgarde stond in 1931 op het punt te verdwijnen, enerzijds doordat de
beweging uitgeput raakte, anderzijds doordat de nieuwe geluidstechniek een ernstige hindernis vormde voor een vrije ontplooiing. PHILIPS
RADIO staat op de grens van twee werelden. D e film kan daarom ook
worden gezien als het einde van de avant-garde, het afscheid van een
tijdperk. Er zijn nadien nog wel enkele kleine experimenten gedaan in
deze richting, maar PHILIPS RADIO vormt het keerpunt dat ook een eindpunt is geworden. D e film draagt hiervan de sporen.
De toevoeging van het geluid heeft PHILIPS RADIO gemaakt tot een
hybride, o m niet te zeggen amfibische film, die zowel bij het tijdperk
van de stomme film hoort als bij dat van de geluidsfilm. Dit amfibische
karakter kleeft n o g altijd aan de film doordat het filmbeeld met een
snelheid van 18 beelden per seconden is opgenomen, het geluid echter
met 24 beelden per seconde. H e t gevolg is dat de film nooit op de juiste
wijze kan w o r d e n vertoond: ofwel het beeld gaat te snel ofwel het geluid
loopt te langzaam. Dit euvel deelt PHILIPS RADIO met andere films van
de Nederlandse avant-garde die achteraf van geluid zijn voorzien, zoals
PIEREMENT, ZEE, DE STEEG en ook

REGEN.
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Lou Lichtveld zag PHILIPS RADIO in de eerste plaats als een experiment
en in die zin heeft de film zeker aan zijn doel beantwoord. ' H e t was de
noodzakelijke verkenning van het gehele geluidsterrein van de documentaire film', meende hij:
'In de PHILIPS RADio-film [...] werd gepoogd de half-muzikale
geluidsindruk van een fabrieksbedrijf te geven in een complex
gehoorbeeld dat van absolute muziek naar het zuiver-documentaire
natuurgeluid liep. Men vindt in deze film alle tussenliggende stadia:
die waarin de machinebeweging wordt vertolkt door de muziek,
die waarin de machinegeluiden domineren over de muzikale
ondergrond, die waarin de muziek zelf documentair is, en die
waarin het naakte machinegeluid alleen optreedt.''*
PHILIPS RADIO sluit in dit opzicht nauw aan bij MELODIE DER WELT, de
documentaire geluidsfilm die Walter R u t t m a n n in 1929 heeft gemaakt
en die in 1930 in Nederlandse theaters heeft gerouleerd.™ R u t t m a n n
experimenteerde hierin met de relatie tussen beeld en geluid. Hij
monteerde de geluidsband van MELODIE DER WELT tot een collage van
muziek, stemmen, klanken en stiltes. ' Z o is MELODIE DER WELT de eerste
belangrijke geluidsdocumentaire geworden, de eerste waarin muzikale
en onmuzikale geluiden tot een geheel w e r d e n gecomponeerd en
waarin beeld en geluid werden beheerst door een en dezelfde ritmische
impuls', schreef Lou Lichtveld.*" Hij heeft zich onmiskenbaar door
Ruttmanns film laten inspireren. Het is evenwel niet juist o m Lichtveld
af te schilderen als een epigoon van R u t t m a n n . Beide kunstenaars waren
veeleer geestverwanten die een gelijke belangstelling toonden voor de
nieuwe geluidskunst van hun tijd. Lichtveld heeft geprobeerd de
fabrieksgeluiden o m te zetten in een veredelde vorm van ketelmuziek,
een 'compositie van gewone en ongewone geluiden — een melodie der
machines'.*' D o o r zijn toedoen is de geluidsband van PHILIPS RADIO een
klinkend m o n u m e n t van de N i e u w e Zakelijkheid geworden, een
waardige partner van de filmbeelden.
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3 STUDIO ELECTRA
Filmmaatschappij 'Electra' NV is de eerste studio voor geluidsfilm in
Nederland geweest.*- Electra maakte niet alleen het eerste filmjournaal
met geluid, maar produceerde in 1931-1932 ook twee lange films, TERRA
NOVA en STUWING. Bovendien werkte Electra met een geluidscamera
van eigen makelij. De prestaties van deze pionier zijn in vergetelheid
geraakt, overschaduwd door de successen die anderen later hebben
behaald. De studio heeft ook maar kort bestaan. Electra werd begin 193 i
opgericht, maar was eind 1932 alweer verdwenen. Deze paragraaf bevat
een beknopte geschiedenis van Electra als filmstudio en bespreekt de
belangrijkste verdiensten op filmgebied.*'
Een nieuwe studio
D e geschiedenis van Electra bestaat uit een b o u w - en een filmfase. De
eerste fase begint in juni 1930 met de oprichting van Bouwmaatschappij
'Electra' NV.** De tweede neemt een aanvang in februari 193 i wanneer
Filmmaatschappij 'Electra' NV tot stand komt.*' Beide NV'S zijn o p g e richt door Frits Prinsen en William Rienks. Zowel Prinsen als Rienks
hadden hun sporen al verdiend bij de invoering van de geluidsfilm in
Nederland. Zij waren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van
de Loetafoon. Rienks maakte deze toestellen in zijn werkplaats en
Prinsen installcerde ze in de bioscopen nadat Loet Barnstijn ze had
verkocht. In 1930 raakte het duo geinteresseerd in de opnametechniek
van de geluidsfilm, een techniek die nog niemand in Nederland b e heerste. Het geld dat zij verdiend hadden met de Loetafoon, wilden zij
gaan investeren in de ontwikkeling van een nieuwe geluidscamera.
Het plan om de opnametechniek te gaan verkennen kwam in een
stroomversnelling toen een derde persoon zich bij Prinsen en Rienks
had gevoegd. Dat was de Haagse cameraman Kees Tuijn. Tuijn had veel
ervaring met het maken van films en hij kon zorgen voor opdrachtgevers. Bovendien bezat hij een professionele camera-uitrusting. Al spoedig tekende zich een taakverdeling af. Prinsen en Rienks zouden zorgdragen voor de geluidstechniek en de eerste investeringen, terwijl Tuijn
het camerawerk en de werving van opdrachten voor zijn rekening zou
nemen.*''
Bouwmaatschappij 'Electra' NV is opgericht o m twee verdiepingen
te kunnen plaatsen op de fabriek voor elektromotoren van William
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Rienks in de Schoonderloostraat 85 te Rotterdam. De ene verdieping
moest dienst doen als technisch laboratorium, de andere als filmstudio.*'
Tijdens de b o u w , die tot februari 1931 zou duren, heeft het driemanschap gewerkt in de kelder van Rienks huis in Hillegersberg. Daar zijn
talloze proeven genomen o m de techniek van de geluidsopname onder
de knie te krijgen.
Prinsen en Rienks hebben kosten noch moeite gespaard o m eigenhandig een geluidsfilmcamera te b o u w e n . In de techniek lag hun
grootste uitdaging, niet in het maken van films. Als ze er alleen op uit
waren geweest o m films te produceren, hadden ze een dergelijke camera
misschien beter in het buitenland kunnen kopen. Waarschijnlijk h o o p ten ze met h u n eigen creatie niet aUeen licentiekosten uit te sparen, maar
ook nieuwe octrooien te ontwikkelen. H u n eerste experimenten waren
als vanzelfsprekend gericht op registraties met behulp van grammofoonplaten, omdat veel geluidsfilms in die tijd n o g volgens het Loetafoonsysteem werkten. D e eerste, geslaagde geluidsfilm volgens deze m e t h o de hebben ze op 9 augustus 1930 gemaakt. H e t was een o p n a m e van
Evert van Dijk, de vliegenier die enige dagen eerder voor een sensatie
had gezorgd door met een Fokker van N e w York naar Amsterdam te
vliegen. Van Dijk hield voor de camera een korte toespraak over zijn
avontuur, terwijl zijn stem werd vastgelegd op een grammofoonplaat.**
O p zichzelf was dit niets bijzonders. Er waren wel meer van dergelijke
opnamen in Nederland gemaakt. De moeilijkheid van deze m e t h o d e zat
niet zozeer in de opname alswel in het maken van matrijzen en het
persen van duplicaten. O o k het Electra-trio was daartoe n o g niet in
staat. D e experimenten moesten daarom worden voortgezet. H e t bleek
echter een doodlopende weg te zijn. Tegen de tijd dat men de techniek
eindelijk beheerste, was de combinatie van grammofoon en film al niet
meer in gebruik. Electra heeft n o g wel gewone grammofoonplaten geperst - 'Electro Star' was een der eerste platenlabels in Nederland - ,
maar dit aspect is hier van minder belang. Interessanter is de vraag hoe
de proeven met de optische geluidstechniek zijn verlopen.
Het is Frits Prinsen op 6 februari 1931 gelukt een eerste o p n a m e te
maken volgens het optische procede.*' Prinsen had zelf een optische
geluidsrecorder gebouwd, weliswaar niet helemaal origineel, maar wel
met eigen instrumenten. Hij liet Kees Tuijn voor de filmcamera enkele
zinnen spreken en hij registreerde diens woorden met behulp van de
nieuwe geluidsrecorder. Met deze geslaagde proef liep ook de periode
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van experimenteren in Hillegersberg ten einde. D e verbouwing in
R o t t e r d a m naderde haar voltooiing. O p 24 februari 1931 werd de Filmmaatschappij 'Electra' NV gesticht.'" Een nieuwe fase was begonnen.
De n i e u w e studio bestond zoals gezegd uit een verdieping die bovenop h e t Rotterdamse fabriekje van Rienks was geplaatst." Aan de achterkant was de studio twee etages hoog, zodat hier de decors k o n d e n w o r den opgetrokken. Boven in het atelier bevonden zich twee cabines. D e
grootste was bestemd voor de geluidstechniek en had een schuine wand
van glas die een goed uitzicht bood op de studiovloer. In de andere stond
een projector waarmee een film kon worden vertoond op de achterwand van de studio. Voor de inrichting werd in Schiedam de inventaris
opgekocht van de voormalige Eureka Filmstudio. Booglampen, decorstukken en camera's verhuisden naar de Schoonderloostraat. O m vanuit
de geluidscabine aanwijzingen te kunnen geven aan de acteurs op de
studiovloer, werd een soort scheepstelegraaf ontworpen met oplichtende teksten als 'harder', 'zachter' en 'sneller'. D e studio beschikte over
een optische geluidsrecorder, maar kon ook grammofoonopnamen
maken. Meestal gebruikte m e n bij filmopnamen zowel het een als het
ander.
O p 15 april 1931 is in het nieuwe atelier van Electra de eerste filmopname met geluid gemaakt. Albert Vogel, een bekende voordrachtkunstenaar, verleende hieraan zijn medewerking.'^ Andere opnamen
volgden. Electra had inmiddels enkele advertenties geplaatst o m iedereen te laten weten dat er een studio was die aan de weg t i m m e r d e . " H e t
duurde niet lang of nieuwsgierige coUega's en journalisten stroomden
van alle kanten toe. De opnamen van Coba Kinsbergen werden op 22
april verstoord door de vele persfotografen en verslaggevers in de studio,
zodat de actrice de volgende dag moest terugkomen. Coba Kinsbergen
zong v o o r de camera van Electra twee liedjes: ' D e d o m m e j o n g e n e n het
slimme meisje' en 'Mens, vind jezelf niet zo belangrijk'.'* Kort daarna
is Electra van start gegaan m e t enkele grote filinprojecten. D e voornaamste activiteiten van de studio worden hier besproken: het filmjournaal, de speelfilm TERRA NOVA en de documentaire film STUWING.

Nederland in Klank en Beeld
Electra heeft als eerste geprobeerd een Nederlands filmjournaal met
geluid uit te brengen. O n d e r de titel NU EN DAN - HIER EN DAAR beleefde
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Coba Kinsbergen zingt in de Rotterdamse studio
van Electra een lied, april 1931

Frits Prinsen (rechts) en William Rienks (links) ontvangen bestuursleden van de Centrale Filmkeuring in de studio van Electra, april
1931. In het midden (met snor) David van Staveren en Unks naast
h e m pater Hyacinth Hermans. Foto: Nederlands Filmuseum
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deze 'sprekende filmcourant' op 23 mei 1931 zijn premiere in twee
Rotterdamse bioscopen, het WB-Theater en R o x y . " H e t journalistieke
gehalte van deze editie was niet veel groter dan de titel al aangaf; de
premiere had als gebeurtenis meer nieuwswaarde dan het journaal zelf.
Het korte programma bestond geheel uit studio-opnamen. De acteur
Anton R o e m e r opende het journaal met een toespraak op film. Vervolgens zong de Haagse kampeerclub een lied bij het kampvuur. Dit beeld
maakte na enkele minuten plaats voor David van Staveren, de voorzitter
van de Centrale Filmkeuring, die vricndelijke woorden sprak. T e n
slotte verscheen de opname van vliegenier Evert van Dijk, de film die
al in 1930 door Electra was gemaakt."'
Een tweede editie van NU EN DAN — HIER EN DAAR is nooit verschenen,
hoewel Kees Tuijn en Gerard R u t t e n vaak onderweg waren om nieuwe
opnamen te maken. Dit roept de vraag op of NU EN DAN — HIER EN DAAR
wel een 'filmjournaal' mag worden genoemd. Een actuele gebeurtenis
filmen is niet hetzelfde als een journaal maken. Zonder een frequente
verschijning en een goede distributie kan een filmjournaal niet bestaan.
Aan die eisen kon Electra niet voldoen. D e eerste, serieuze poging o m
een Nederlands filmjournaal met geluid te maken, moest daarom
voortijdig worden opgegeven. Electra heeft het echter niet bij een
poging gelaten.
In j u n i 1931 is Electra gaan samenwerken met Orion-Profilti, een
Haagse filmcombinatie. O r i o n bracht al sinds 1925 een eigen journaal
uit, de ORION REVUE. Orion-Profilti wilde nu een nieuw geluidsjournaal
lanceren onder de naam NEDERLAND IN KLANK EN BEELD. Electra w e r d
verantwoordelijk voor de filmopnamen en Orion-Profilti voor de
distributie. NEDERLAND IN KLANK EN BEELD is op 3 juli 1931 in premiere

gegaan en werd sindsdien vertoond in een groot aantal theaters. D e
eerste editie van het nieuwe geluidsjournaal had slechts een onderwerp:
'In de Rotterdamse dierentuin.'" D e daarop volgende edities bevatten
er gemiddeld vier.
O m buiten de deur geluidsopnamen te kunnen maken voor NEDERLAND IN KLANK EN BEELD, hebben Prinsen en Rienks een eigen

reportagewagen ontworpen en ingericht, de eerste van zijn soort in
Nederland.'* Hiertoe werd de grote Nash-personenauto van Rienks
omgebouwd. D e motor van de auto leverde de stroom voor de optische
geluidsrecorder en de camera. Verder zaten in de auto accu's, verster247

De zelfgebouwde reportagewagen van Filmmaatschappij
Electra staat klaar voor vertrek, 1931. V.l.n.r. A. van Wely,
Kees Tuijn, Frits Prinsen, W . P . Schefer.

Electra was gevestigd
boven Electro Kino
in de Schoonderloostraat 85,
Rotterdam.

kers, microfoons en grote kabelhaspels. Toch was er n o g plaats voor vier
personen. O p het dak van de auto kon worden gefilmd. De joumaalauto
reed in de zomer van 1931 bijna dagelijks uit met Prinsen en Tuijn van
Electra en verder W . P . Schefer en A. van Wely namens Orion-Profilti.
Prinsen heeft beschreven hoe zij te werk gingen op een buitenlokatie.
T u i j n stond dan achter de camera en Prinsen bleef in de auto:
' W a n n e e r Tuijn een geluidsopname wilde maken, kon hij door
afstandsbesturing de dynamo in de auto tijdig aanzetten. Prinsen
wist dan dat hij zich gereed moest maken. Was het m o m e n t
g e k o m e n , gaf Tuijn langs de kabel een lichtsignaal dat de
geluids[recorder] aangezet moest worden. W a n n e e r deze op gelijkmatige snelheid was, ging er een groen lampje branden op de
beeldcamera van Tuijn, die deze camera dan aanzette en synchroon
m e e [liet lopen] met de geluidscamera. Dan k o n Prinsen synchroontekens maken tegelijk in de geluids- en beeldcamera op de
rand van de film, door 2 in serie geschakelde lichtsignalen die door
e e n - of meermaal drukken onderscheiden w a r e n . ' "
Van juni tot September 193 i heeft Electra in het hele land opnamen
gemaakt. De produktie van deze periode is echter verdwenen; de
kwaliteit valt niet meer te beoordelen. D e onderwerpen zocht m e n
vooral buiten in de open lucht. Ze varieerden van sportwedstrijden,
begrafenissen en kennissen tot fanfares, jaarbeurzen en optochten. D e
Electra-ploeg heeft voor het laatst gefilmd bij dc opening van de Staten
Generaal. O p de derde dinsdag van September kwam een einde aan de
vcrbintenis tussen beide ondernemingen. Orion-Profilti had zelf een
geluidscamera aangeschaft en verbrak het contract met Electra. Sindsdien heeft Orion-Profilti NEDERLAND IN KLANK EN BEELD geheel op

eigen kracht gemaakt.'"" Electra is niet meer aan een eigen journaal
begonnen.
W e l k e betekenis hebben Eleclra's joumaalactiviteiten gehad? Het
belang hiervan ligt niet zozeer in de gefilmde onderwerpen, hoewel niet
m o e t worden onderschat welke indruk deze opnamen gemaakt kunnen
h e b b e n op het publiek. Hctjournaal gaf immers de eerste documentaire
beelden met geluid van het Nederlandse openbare leven te zien.
Daarvoor bestond misschien wel net zo veel belangstelling als voor de
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eerste filmvoorsteUingen zonder geluid, 35 jaar eerder. Electra was
echter niet de enige die dit kon.'"' O p 10 juli 1931, een week na
NEDERLAND IN KLANK EN BEELD, is ook Polygoon u i t g e k o m e n met e e n

eigen geluidsjournaal, een geluidsversie van HOLLANDS NIEUWS.
Electra heeft gefungeerd als de uitdager van Polygoon e n aanvankelijk ook van Orion-Profilti, de twee gevestigde journaalfabrieken d i e
beide lange tijd hadden gewacht alvorens een stap in de richting van de
geluidsfilm te wagen. Orion-Profilti voegde zich al snel bij Electra,
zodat zij gezamenlijk de concurrentiestrijd tegen Polygoon konden
voeren. Die strijd is niet zachtzinnig geweest. D e advertentie-oorlog in
het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie getuigt daarvan. Dat Electra
deze strijd niet heeft overleefd, doet weinig af aan h e t innoverende
belang van de onderneming.
Terra Nova
Het besluit van Electra o m een speelfilm te gaan m a k e n , is al vroeg
genomen. O p 28 maart 1931 plaatste de studio een advertentie in de
Haagsche Post waarin scenario's werden gevraagd voor e e n Nederlandse
speelfilm met geluid. Het is niet bekend welke schrijvers deze oproep
hebben beantwoord of welke scenario's er zijn ingestuurd. Wel liep
Gerard R u t t e n vanaf dat m o m e n t bij Electra de deur plat. Rutten was
een Haagse kunstenaar met enige ervaring in Berlijnse filmstudio's. Hij
zou later bekendheid krijgen als regisseur van DOOD WATER (1934) en
RUBBER (1936), maar in 1931 kende vrijwel niemand h e m . Hij was z o juist begonnen met de opnamen van zijn eerste speelfilm, 'Finale', die
tevens de eerste Nederlandse speelfilm met geluid zou moeten w o r den.'"^ Terwijl R u t t e n aan deze korte film werkte, probeerde hij de
pioniers van Electra ervan te overtuigen dat ze hem bij zijn volgende
project moesten helpen: een lange speelfilm.
Alleen William Rienks had belangstelling voor het plan van Rutten.
Zijn beide compagnons Prinsen en Tuijn v o n d e n het e e n veel te riskant
idee; ze hadden het bovendien te druk met de journaalopnamen.
Rienks wilde het echter groots aanpakken. Volgens h e m moest Electra
op alle fronten tegelijk opereren: niet alleen filmjournaals maken, maar
ook speelfilms en documentaires. Eind april 1931 hakte hij de knoop
door: hij bood aan o m de produktie uit eigen middelen te financieren.'"'
Ben van Eysselsteijn, niet de minste onder de Nederlandse toneelschrijvers en scenarist van Ruttens onvoltooide 'Finale', kreeg opdracht e e n
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scenario uit te werken. Andor von Barsy, die als cameraman van
ZEEMANSVROUWEN (1930) cen opvaUcndc prestatie had geleverd, werd
gevraagd voor het camerawerk. Adolphe Engers, een bekende acteur,
zou de hoofdrol spelen samen met Piet Rienks, de acterende neef van
William Rienks. Gerard R u t t e n werd regisseur. In de zomer van datjaar
hebben ze de film opgenomen. Het geluid is achteraf toegevoegd.'"*
Het thema van TERRA NOVA is ontleend aan de actualiteit. De drooglegging van de Zuiderzee was op dat moment in voile gang en in 1932
zou de bouw van de Afsluitdijk worden voltooid. De Zuiderzee zou dan
veranderen in een zoetwatermeer. De afsluiting zou grote gevolgen
hebben voor de visscrsdorpen die voor hun bestaan altijd afhankelijk
waren geweest van deze binnenzee. De toekomst van de visserij werd
in gevaar gebracht door de strijd tegen het water. Hierin zat voldoende
stof voor een drama van epische dimensies. Scenarioschrijver Ben van
Eysselsteijn koos Volendam als de plaats des onheils waar het conflict
tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe dijk tot een uitbarsting zou
moeten komen. Hij spitste het drama toe op de tegensteUing tussen een
oude visser en zijn jonge knecht. Hij voegde bovendien een complicatic
toe door de jongen verliefd te laten worden op de jeugdige vrouw van
de schipper. De ontknoping komt wanneer de halsstarrige schipper
sterft (nadat hij vergeefs heeft geprobeerd zijn v r o u w en zijn knecht te
vermoorden) en de vissers hun toekomst op het nieuwe land gaan
zoeken.
De episch-lyrische verbeelding van het vissersdrama geeft TERRA
NOVA trekken van een ballade: de ballade van de Zuiderzee. De stijl van
de film wordt in hoge mate gedragen door het camerawerk van Andor
v o n Barsy. Hij heeft de omgeving zodanig in beeld gebracht dat de
personages een ondergeschikte plaats lijken in te nemen in de uitgestrekte vlakten van water en land. Het weidse landschap en de wind
spelen een belangrijke, determinerende rol in deze wereld en de
fotografie onderstreept dit zwijgend maar veelzeggend. De grote t o taalshots, met hun lage horizon en immense luchten, bepalen het tempo
en de sfeer van TERRA NOVA. De film neemt ruim de tijd om de plaats
van handeling te schilderen, terwijl de handehng zelf in korte scenes
wordt aangeduid. Tussen de ontplooiing van het drama en de lyrische
beschrijving van de omgeving bestaat daarom een precair evenwicht,
ccn spanning die niet overal even goed wordt verwerkt. De buitenscenes overtuigen beter dan de binnenscenes.
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Opmerkelijk is de scene waarin voor het eerst in de geschiedenis van de
Nederlandse speelfilm een stem valt te beluisteren. W e zien enige vissers
aan de kade die een stem m e n e n te horen roepen en de zee afturen op
zoek naar de bron van dit geluid: 'Hoor!... Hoor!...' Dan k o m t de boot
van de oude schipper (Adolphe Engers) in zicht en ten slotte de schipper
zelf. Hij zet in close-up de handen aan de m o n d en schreeuwt. Hij
schreeuwt de eerste, synchroon gesproken woorden van de Nederlandse speelfilm: 'De dijk is dicht!' De vissers aan de kade zijn als de N e d e r landse bioscoopbezoekers die met spanning hebben uitgezien naar deze
stem, die h u n het grote nieuws zal komen verteUen. ' D e dijk is dicht!'
roept Adolphe Engers en de toeschouwers kunnen begrijpen dat een
andere tijd is aangebroken: die van de geluidsfilm.'"' D e afsluiting van
de Zuiderzee en de doorbraak van de geluidsfilm worden in TERRA NOVA
als historische mijlpalen met elkaar verbonden.
De film bevat slechts drie scenes waarin wordt gesproken. Meestal is
het alleen de schipper die aan het woord is in monologen vol oud-testamentische beeldspraak. Hij wordt eenmaal in de rede gevaUen d o o r zijn
knecht (Piet Rienks), die hem tegenspreekt.'"'' De stemmen zijn synchroon in beeld gebracht. Het valt echter op dat vaak alleen de toehoorders te zien zijn en dat de spreker bij voorkeur op de rug wordt getoond.
Deze praktijk is ook in andere, vroege geluidsfilms waar te nemen.
Deels gebeurt dit o m het probleem van de synchroniciteit te oinzeilen;
de suggestie van gelijktijdigheid is voldoende. Deels is het een bewust
verzet tegen de verleiding van de geluidstechniek: niet ieder woord
hoeft lipsynchroon in beeld te zijn, vonden veel filmmakers in die tijd.
In TERRA NOVA komt een scene voor waarin een verbale uiteenzetting
tot twee maal toe wordt onderbroken door een visualisering van wat de
spreker wil zeggen. De vissers zijn bijeengekomen om over hun
toekomst te praten. De oude schipper 'schildert' het visserslcven, eerst
in w o o r d e n , dan in beelden. Zijn knecht valt hem vervolgens in de rede
en houdt een pleidooi ten gunste van de landbouw, eerst verhaal,
spoedig echter met visuele middelen. In beide gevaUen neemt het beeld
de functie van het woord over, terwijl de muziek in de plaats k o m t van
de stem.'"'Dit procede is bekend van de zwijgende film, waar dergelijke
visualiseringen veel voorkwamen. O o k wordt in TERRA NOVA gebruik
gemaakt van tussentitels die commentaar en uitleg geven. Later zou men
in de geluidsfilm hiervoor een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld
door een voice-over te gebruiken.
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D e geluidsband bestaat voor het grootste deel uit begeleidingsmuziek.
D e z e staat op naam van Joseph Engleman en Paul Mulder, maar over de
herkomst van de composities is weinig bekend.'"* Joseph Engleman
(i 882-1949) was in de jaren twintig een populaire, Britse componist die
veel incidental music voor de bioscoop heeft geschreven.'"' H e t kan zijn
dat Paul Mulder bestaande composities van Engleman heeft gebruikt
v o o r TERRA NOVA.
H e t is vakkundige, effectieve muziek, geschreven in een behoudend,
laat negentiende-eeuws idioom a la Brahms of Bruch."° Het kleine
orkest heeft een gemengde bezetting. Aan het begin van de film, terwijl
de camera langzaam vanuit de zee doordringt in dc straten van het
vissersdorp, zijn de klanken van een harmonika te horen. Dan k o m t de
eerste menselijke figuur in beeld: het is een harmonikaspeler, en de
suggestie ontstaat dat de toeschouwer heeft zitten luisteren naar deze
m u z i k a n t . ' " Vervolgens neemt het orkest het werk over en illustreert
de rest van de film. De slotscene wordt gezongen door een v r o u w e n k o o r dat een Nederlands lied ten gehore brengt: 'Kent gij het land der
zee ontrukt'. Zang is weliswaar een bekend gegeven in de nieuwe geluidsfilms, vooral in de vele musicals van die tijd, maar plechtige koorzang, zoals in TERRA NOVA, kwam nauwelijks voor. Hier brengt het koor
een ode aan het nieuwe land. Het geeft een lyrisch commentaar op de
beelden: een gezongen voice-over.
D e muziek vervult in deze film twee belangrijke functies. T e n eerste
geeft ze een interpretatie van de stemming die bij de scene past. D o o r
een effectief gebruik van de instrumenten kunnen daarbij bijzondere
accenten worden gelegd. O p het juiste m o m e n t zwelt het orkest aan, op
een gevoelig ogenblik begint de klarinet een solo. Dit komt duidelijk
naar voren in de sequentie waarin de oude schipper sterft en aan land
w o r d t gebracht. Anders dan gebruikelijk spelen de instrumenten hier de
melodie in het lage register, terwijl ze deze melodie in het hoge register
slechts begeleiden en ondersteunen. Deze omkering, die aan het drama
een onheilspellende en sombere klank toevoegt, wordt aan het slot van
de film weer ongedaan gemaakt: de hoge registers jubelen, de sopranen
zingen. O p die manier ondersteunt de muziek de strekking van de film.
In de tweede plaats heeft de muziek hier een sterk bindende functie:
zij kan de ecnheid van een sequentie benadrukken. Daardoor wordt de
o p b o u w van de film doorzichtiger. De muziek van TERRA NOVA is
zodanig gecomponeerd dat het orkest geruime tijd in dezelfde kleur kan
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*

Adolphe Engers schreeuwt in TERRA NOVA (1932) de eerste woorden
van de Nederlandse speelfilm: ' D e dijk is dicht!' Z o verbindt hij de
afsluiting van de Zuiderzee met de doorbraak van de geluidsfilm.
Foto: Nederlands Filmmuseum

Voor STUWING (1932) moest het VARA-orkest onder leiding van
H u g o de Groot (vooraan in het midden, met bril) o p n a m e n maken
in de studio van Electra. Foto: Nederlands Filmmuseum
254

blijven spelen zonder m o n o t o o n te worden. Een voorbeeld levert de
zojuist genoemde sequentie die uit een reeks van scenes bestaat. De blazers spelen hierbij een langzame treurmars die langdurig wordt volgehouden. T o c h brengen enkele solo's de nodige differentiatie aan in
de muziek. Ze accentueren daarmee ook de verschiUende delen van de
sequentie zonder dat de grondtoon van de treurmars wordt losgelaten.
De componist heeft geen broddelwerk geleverd. H e t is goed doordachte en professioneel uitgevoerde muziek die uitstekend past bij het
episch-lyrische karakter van de film.
Voor zover valt na te gaan, ontbreken geluidseffecten in de film.
Stiltes eveneens. Dit heeft men indertijd als een gemis ervaren. Een criticus vond dat de film maar 'half geluid' is omdat j e nooit het klotsen van
de golven hoort, maar alleen muziek en woorden."^ Een vermenging
van stemmen en background muziek komt daarentegen wel voor. In de
eerder aangehaalde scene waarin Adolphe Engers 'de dijk is dicht' roept,
is op de achtergrond muziek te horen. In een andere scene begint de
muziek al te spelen wanneer de schipper of de knecht zijn laatste zin
uitspreekt. Deze vorm van geluidmixage is betrekkelijk nieuw en kan
zeker niet 'primitief worden genoemd. Vrijwel geen enkele A m e r i kaanse film van 1932 heeft background muzieh bij een dialoog."' O o k in
de meeste Nederlandse speelfilms van 1934, waaronder WILLEM VAN
ORANJE en DE JANTJES, zal men een dergelijke combinatie nog niet aantreffen. Electra beschikte blijkbaar wel over de technische mogelijkheden daartoe. Dat er slechts in bescheiden mate gebruik van is gemaakt,
komt niet zozeer doordat m e n de techniek onvoldoende beheerste,
maar doordat men weinig behoefte had aan een grotere virtuositeit op
dit gebied. Deze terughoudendheid is karakteristiek voor de film.
Het weinige dat over de postproduktie van TERRA NOVA bekend is, kan
kort worden samengevat. In oktober 1931 werd de film in de studio van
Electra nagesynchroniseerd. Aanvankelijk had men de Haagse c o m p o nist Hans Brandts Buijs hiervoor de muziek laten schrijven. Zijn
composities zouden door het grote orkest van het Asta Theater onder
leiding van Jos Silbermann worden uitgevoerd. Tijdens de nasynchronisatie ontstonden echter steeds grotere spanningen: niet aUeen tussen
de heren van Electra onderling, maar ook tussen Electra en de filmploeg
van TERRA NOVA. Met als resultaat dat eind oktober, toen alle muziek was
opgenomen en de nasynchronisatie vrijwel was voltooid, de hele
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onderneming uit elkaar spatte. Gerard R u t t e n verUet het pand o m er
nooit meer terug te keren. Kees Tuijn had al eerder met Rienks g e b r o ken. Prinsen trok zich terug o m zich aan andere uitvindingen te wijden.
William Rienks bleef aUeen achter met een onvoltooide film en een
stapel onbctaalde rekeningen."*
Rienks heeft het er echter niet bij laten zitten. Terwijl hij v o o r de
VARA aan de produkfie van STUWING werkte, heeft hij kans gezien o m
TERRA NOVA opnicuw te laten nasynchroniseren. Daartoe liet hij de film
door Paul Mulder enjoseph Engleman van andere muziek voorzien. Er
ontstond een geheel nieuwe geluidsversie waarin de muziek van
Brandts Buijs ontbrak. Een kopie van deze tweede versie bevindt zich
in het Nederlands Filmmuseum. Deze versie is omstreeks oktober 1932
voltooid, een jaar na de voortijdige beeindiging van de eerste poging tot
nasynchronisatie.
Dit was n o g niet het einde van de lijdensweg. Rienks wilde de film
in december 1932 uitbrengen in de Nederlandse bioscopen. Weliswaar
had hij een vertraging van een jaar opgelopen, maar TERRA NOVA zou
nog steeds de eerste Nederlandse speelfilm met geluid kunnen w o r d e n .
D e filmkeuring bracht een nieuwe tegenslag. Zij achtte de film slechts
toelaatbaar voor personen boven achttien jaar 'wegens overspelige
v r o u w en ruwe vechtpartijen aan boord van het s c h i p . ' " ' Rienks b e sloot de film niettemin op i december 1932 aan de pers te laten zien.
O p n i e u w wachtte hem een onprettige verrassing. Gerard R u t t e n en de
andere leden van de filmploeg, onder wie Brandts Buijs, publiceerden
op die dag een scherp protest tegen deze nieuwe versie van de film. Zij
schreven dat ze 'in geen enkel opzicht enige verantwoordelijkheid w i l len en kunnen dragen voor TERRA NOVA*.'"* Dit protest moet een bittere
pil voor Rienks zijn geweest. Gerard R u t t e n had aan Electra veel te d a n ken. Hij had van WiUiam Rienks de kans gekregen zijn eerste grote
geluidsfilm te maken, hoewel hij nauwelijks of geen ervaring als regisseur bezat. Electra was een leerschool voor R u t t e n , waar de studio d u u r
voor heeft m o e t e n betalen. In plaats van te debuteren met TERRA NOVA
besloot R u t t e n de film te boycotten.
Rienks probeerde de aantijgingen die in de pers breed werden u i t gemeten, te weerleggen. Behalve de muziek zou er volgens hem niets
aan de film zijn veranderd. Hij spande zelfs een kort geding aan tegen
de protesterende filmmakers."' Het haalde weinig uit, te meer daar
Rienks ook n o g eens werd geboycot door de Nederlandse
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ders, die zijn film niet wensten uit te brengen. De achtergrond van deze
onofficiele uitsluiting is niet bekend, maar heeft weinig of niets te
maken met het protest van Gerard Rutten. Eerder bestaat er een verband met het conflict dat Rienks had met Phihps en Loet C. Barnstijn
over Loetafoon."* Met dergelijke vijanden kon j e in het Nederlandse
bioscoopbedrijf niet overleven.
H e t eind van het liedje is geweest dat TERRA NOVA nimmer in premiere
is gegaan. De film is geruisloos van het toneel verdwenen. Behalve d e genen die bij de persvoorsteUing aanwezig zijn geweest, heeft vrijwel
niemand de film gezien, toen niet en later ook niet. Enkele kranten
hebben wel over deze voorstelling geschreven.''' Volgens de filmrecensenten was de film in 1932 al verouderd: het geluid zou de vergelijking
met de virtuoze techniek van buitenlandse films niet kunnen doorstaan.
Dc critici hebben weinig oog gehad voor de originele aspecten van de
film. De muziek vonden ze middelmatig. Het spel en het scenario
kraakten ze af. V o o r het eigenzinnige, trage tempo van de film konden
ze geen enkele waardering opbrengen. De spanning tussen de d o c u mentaire en gespeelde scenes heeft hen koud gelaten. De verrassende
mixage van dialogen en background muziek is hun ontgaan. Alleen de
kwaliteit van het camerawerk werd geprezen.
Deze vernietigende ontvangst heeft de film een slechte naam bezorgd
bij al diegenen die h e m nooit hebben kunnen zien. De latere meningsvorming is er sterk door beinvloed, zo niet verhinderd. Zestig jaar lang
heeft TERRA NOVA een verborgen bestaan geleid in kasten en kluizen. Pas
in 1991 is de film weer tevoorschijn gekomen uit de archieven van het
Filmmuseum.
Nederland zou tot 1934 moeten wachten voordat een nieuwe
speelfilm met geluid het licht zou zien. O n d e r de zeven Nederlandse
films die in 1934 in premiere zijn gegaan, bevond zich ook DOOD WATER
van Gerard R u t t e n . Het was een nieuwe versie van TERRA NOVA, een
'remake'. Simon Koster had het scenario enigszins aangepast, maar het
thema, de lokatie en de stijl waren hetzelfde gebleven. Z o debuteerde
Gerard R u t t e n voor de tweede maal met dezelfde film. Electra was
vergeten en R u t t e n had geen behoefte daaraan te worden herinnerd.
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Stuwing
De tweede, lange geluidsfilm van Electra is in 1931-1932 tot stand
gekomen in opdracht van de VARA, de omroepvereniging van de
sociaal-democraten. De VARA had een film n o d i g die kon worden ingezet bij de werving van nieuwe leden voor de omroep. Hij moest bovendien kunnen wedijveren met die van de drie andere omroepen (NCRV,
AVRO, KRo), die ieder in 1931 een zwijgende film wilden laten maken
voor hun eigen wervingscampagne. In dat geval zou een geluidsversie
voor de VARA een grotere propagandistische waarde kunnen hebben, te
meer daar het een van de eerste, volledig in Nederland geproduceerde
geluidsfilms van enige omvang zou w o r d e n .
De omroep leverde zelf het scenario van STUWING. Dit werd geschreven door Meyer Sluyser, publicist en bestuurslid van de VARA. Het
camerawerk is toevertrouwd aan J.Th. A. van der Wal.JacJansen c o m poneerde de muziek. Wie de regie heeft gedaan, is niet precies bekend.
Van der Wal heeft zich ermee bemoeid, maar aangenomen mag worden
dat ook Sluyser hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd samen
met A.C.P. Seyffert, de Rotterdamse muziekredacteur van Voorwaarts.'^" Electra heeft nauwelijks enige artistieke inbreng gehad. M e vrouw Rienks, die voor de geluidsmontage tekent, heeft slechts technische assistentie verleend. De VARA hield de touwtjes strak in handen.
Bij het verlenen van de opdracht ontstond in 1931 veel verwarring.'"'
Eerst kwam de opdracht bij Electra terecht, vervolgens bij Polygoon.
Beide filmmaatschappijen waren in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld en de VARA hoopte daarvan te profiteren. T e n slotte bood
Electra aan de film voor eigen risico te zuilen maken. Dit gaf de doorslag
bij de VARA: de omroep kreeg het recht o m de film te weigeren als deze
niet beviel. Bij aanvaarding moest 19.000 gulden w o r d e n betaald.
Bovendien verplichtte de omroep zich, de kosten van het orkest en de
artiesten te zuilen dragen. O p 16 oktober 193 I besloot de VARA definitief
met Electra in zee te gaan.'" Kort daarna is een begin gemaakt met de
produktie van STUWING.

De meeste opnamen waren in januari 1932 achter de rug. Behalve
acteurs hebben ook verscheidene sociaal-democratische kopstukken
voor de geluidscamera hun debuut gemaakt. Er zijn die winter zelfs
enkele massascenes opgenomen waarin duizenden Rotterdamse VARAleden figureren. De filmmuziek moest vervolgens worden nagesynchroniseerd in de nieuwe studio van de vARA-radio, maar die studio
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bleek op dat m o m e n t nog in aanbouw te zijn.'"' In juli 1932 kon
eindelijk de muziek worden opgenomen. De film is toen snel voltooid.
STUWING is een propagandafilm geworden waarin gespeelde en d o c u mentaire scenes elkaar steeds afwisselen.'"* Dc film behandelt achtereenvolgens het ontstaan, de groei en de bloei van de VARA. Die ontwikkeling is niet vanzelf gegaan, zo betoogt de film. D e omroep heeft
heel wat politieke en ideologische tegenstand m o e t e n overwinnen. De
VARA groeide echter tegen de verdrukking in, onstuitbaar. D e emancipatie van de arbeidersklasse is de stuwende kracht van deze o n t w i k k e ling. De omroep wordt in de film voorgesteld als een strijdbare organisatie in dienst van de arbeidersbeweging. STUWING waarschuwt dat
politieke onderdrukking in de vorm van censuur n o g steeds aan de orde
van de dag is. De film geeft hiervan een gedramatiseerd voorbeeld,
gebaseerd op een actuele gebeurtenis. De scene heeft betrekking op het
antimilitaristische hoorspel 'Frank van Wezels roemruchte jaren', naar
de gelijknamige roman van A.M. de Jong.'"' Dit VARA-hoorspel werd
op 17 april 193 I door dc minister uit de ether gehaald. W a n n e e r de
censuur toeslaat, gaat de film even op zwart als een televisieprogramma
dat plotseling wordt afgebroken.
In de eerste, voorlopige versie eindigde de film met een scene waarin
de socialistische massa's minutenlang met gebalde vuist voorbij de
camera paraderen onder het zingen van strijdliederen als 'Voorwaarts en
niet vergeten', geheel in de traditie van die tijd.""" Omdat dit einde voor
het VARA-bestuur onverteerbaar bleek, zette Electra er zonder veel
scrupules de schaar in en knipte de laatste minuten eraf. In die vorm is
STUWING op zondagochtend 18 September 193 2 in D e n Haag en R o t t e r dam in premiere gegaan.'"'
Deze bekorte versie, die ruim een half uur duurde, is enkele maanden
later echter weer uitgebreid met cen aanvulling van een kwartier. De
makers waren steeds uitgegaan van de gedachte dat de film meer moest
zijn dan een serie opnamen van het radiobedrijf. Dat bleek een
misrekening. Juist in dit opzicht heeft de film niet aan de verwachtingen
van het VARA-publiek voldaan en miste hij zijn propagandistische
werking. De leden wilden namelijk niets liever zien dan de coryfeeen
van hun eigen radio-omroep, die zij anders alleen maar via de luidspreker konden horen. Het VARA-bestuur haastte zich o m aan deze wens
tegemoet te komen en liet Van der Wal een reeks filmopnamen maken
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van de meest bekende VARA-programma's. Deze aanvuUing kwam nu in
de plaats van het oorspronkelijke filmeinde. Waar STUWING eerst uitliep
op een militant vertoon van klassebewustzijn, eindigde de film nu m e t
een obligate reeks van populaire radionummers, een bonte show in d e
trant van HALLO HIER HILVERSUM HOLLAND, een simultaanproduktie uit

1930. D e worsteling met de eigen identiteit is bij de VARA al vroeg
begonnen.'"*
Het scenario moet hoge eisen hebben gesteld aan de vindingrijkheid van
de uitvoerders. H e t hield geen enkele rekening m e t de stand van d e
geluidstechniek in de filmstudio. Z o schreef het scenario vaak een c o m binatie van muziek en dialogen voor, een mixage die ook in de A m e r i kaanse studio's vrijwel niet voorkwam, zoals hierboven al is opgemerkt
naar aanleiding van TERRA NOVA. Electra heeft dit probleem opgelost
door dialogen en muziek gescheiden op te nemen. Eerst werd het g e sproken w o o r d vastgelegd op een grammofoonplaat. Deze plaat werd
vervolgens tijdens de opname van het orkest gemengd met de muziek
en het resultaat hiervan werd met een optische recorder geregistreerd.
De montage van de dialoogscenes bezorgde de makers overigens grijze
haren. In het plaatgeluid kon immers moeilijk worden geknipt, terwijl
toch h e t beeld voortdurend van instelling moest veranderen. In e e n
aantal scenes volgt de beeldmontage daarom de geluidsband in plaats van
andersom.'"'
De geluidsband van STUWING is veel complexer en virtuozer dan die
van TERR.^ NOVA of PHILIPS RADIO. Behalve muziek en dialogen, al of niet

gelijktijdig weergegeven, bevat de film o o k veel geluidseffecten. Er is
bijvoorbeeld een scene van drie minuten waarin aUeen het gepiep en
geknars van een zelfgebouwde radio is te horen.''" Acteurs spreken lipsynchroon in beeld. O p andere plaatsen weerklinkt soms ook een stem
buiten beeld, een voice-over. De kwaliteit van de opname mag wel eens
haperen, maar de film veroorlooft zich betrekkelijk veel vrijheid in d e
toepassing van de geluidstechniek.
Het geluid speelt een zeer centrale rol in STUWING. Een groot deel
van de film is zonder geluid zelfs niet te begrijpen. Hier is de nabijheid
van de radio te bespeuren. Niet alleen gaat de film over radio. N i e t
alleen zien en horen we radio's. O o k de omgang met muziek, stemmen
en andere geluiden is die van de radio. D e mogelijkheden van de radio
worden creatief verbonden met die van het beeld. H e t lijkt wel of hier
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een radioprogramma model heeft gestaan voor een film: het geluid was
er eerst, de visuele bewerking volgde later.'''
Deze omkering van de gangbare werkwijze heeft een heilzame
werking gehad. D e geluidstechniek van de radiostudio is de filmstudio
binnengedrongen, terwijl de beeldregie werd verlost van een preoccupatie met de zwijgende film. Z o is het nadrukkelijke gebruik van visuele
symboliek, die wijkplaats voor woordloze mededelingen, in deze film
sterk verminderd. Daarvoor in de plaats zijn andere uitdrukkingsmiddelen gekomen. D e taal van de radio heeft zich verbonden met de taal
van de film. D i t was in PHILIPS RADIO n o g niet gelukt. M e t STUWING

begint de Nederlandse geluidsfilm aan een nieuw hoofdstuk, zowel in
technische als in artistieke zin.
D e dynamiek van STUWING zit vooral in de documentaire delen. Daar
heeft de montage van beelden en geluiden de meeste kansen gekregen.
D c openingsscene probeert al terstond een overtuigende indruk te
vestigen. De film wordt als het ware op gang getrokken door een flitsende montagesequentie waarin roterende scheepsschroeven, draaie n d e propeUers en stampende zuigerstangen stuwkracht verbeelden.""
D e muziek interpreteert deze start op een geheel eigen wijze. D e instrum e n t e n worden gestemd en uit de kakofonie van klanken ontstaan
geleidelijk melodieen en harmonieen. De gespeelde scenes zijn daarentegen minder beweeglijk en fantasierijk. Een uitzondering is de sequentie waarin een winkelier een radio demonstreert aan een klant. D o o r aan
de knop van de ontvanger te draaien hoort de klant hetzelfde lied op
verschiUende zenders en in verschiUende talen zingen.'" In beeld zien
w e achtereenvolgens een Duitse, een Franse en een Italiaanse radiostudio verschijnen die telkens een karikaturale voorsteUing biedt van de
betreffende natie. Dergelijke scenes zouden al spoedig tot de cUches van
de geluidsfilm b e h o r e n , maar hier is de toepassing n o g fris.
D e muziek van Jac Jansen wordt uitgevoerd door het VARA-orkest
o n d e r leiding van H u g o de Groot, de voormalige kapelmeester van
Cinema Royal in Amsterdam. In de composities zijn passages van
socialistische strijdliederen verwerkt. O p de frappante muzikale o p e n i n g is zojuist al gewezen.
STUWING heeft een welwillend onthaal gekregen in de pers, op een
enkele uitzondering na.''* Over het geluid had de filmkritiek echter
weinig te melden. D e muziek vond m e n goed, maar enige dialogen
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waren nauwelijks te verstaan. Verschillende recensenten w e z e n erop dat
de VARA de Nederlandse filmcultuur een belangrijke dienst had bewezen door deze geluidsfilm in eigen land te laten maken. Verder dan deze
observaties is men niet g e k o m e n . ' "
De bladen van de rode zuil brachten opbouwende kritiek naar voren.
Daar zag m e n de combinatie van kunst en propaganda als een onoplosbaar probleem. De film moest een groot publiek kunnen bereiken en dat
sloot artistieke experimenten vrijwel uit. In De Socialistische Gids sprak
H . G . Cannegieter zijn teleurstelling hierover uit: 'Kennelijk heeft het
propagandistisch doel de voorrang gehad b o v e n de artistieke beginselen.'''*^ Het ging evenwel niet zozeer om een keuze tussen propaganda
en kunst alswel om een keuze tussen ideologische propaganda en amusement. M e t beide kon de VARA nieuwe leden winnen, maar met
amusement bereikte de omroep de meeste mensen. De VARA begreep dit
pas toen de film een door het Instituut v o o r Arbeiders-OntwikkeUng
georganiseerde tournee maakte langs vierhonderd gemeenten in het
land. De plaatselijke VARA-leden zuUen ongetwijfeld respect hebben
gehad voor de geschiedenis en de idealen van de omroep, maar van de
radio hadden ze toch een ander beeld. O m hieraan tegemoet te komen
heeft de VARA de 'aanvulling' op STUWING laten maken.
* •

•

Electra is de bakermat van de Nederlandse geluidsfilm. H e t •was de eerste
en enige studio die in 1931 beschikte over mogelijkheden voor het
opnemen, monteren, nasynchroniseren en mixen van geluidsfilms. De
opnamen konden even gemakkelijk in de studio worden gemaakt als op
lokatie met een eigen reportagewagen.'" Alle apparatuur was eigenhandig gebouwd. Verantwoordelijk voor de prestaties van deze pionierstudio zijn de beide oprichters geweest, Prinsen en R i e n k s . Prinsen
ontwierp de technische installaties. Rienks voerde ze uit en trad op als
producent. Hij is degene die TERRA NOVA heeft gefinancierd en die de
opdracht voor STUWING heeft verworven. Hij is ook m e t de meeste
schulden blijven zitten.
Electra heeft een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt en in korte
tijd een veelzijdige ervaring opgebouwd zowel in technisch als in
artistiek opzicht. Hclaas heeft de studio de aanloopfase niet overleefd.
Eind 1932 was Electra niet meer in bedrijf. De ondergang heeft
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verschillende oorzaken gehad. D e belangrijkste is wel dat de studio
werd geleid door mensen die gefascineerd waren door de techniek.
Films produceren kwam voor hen slechts op de tweede plaats. Deze
houding verklaart niet alleen het begin, maar ook het einde van Electra.
T o e n de technische uitdaging verdween, kwam het aan op commerciele
en filmische vaardigheden. Daaraan schortte het echter. De financien
raakten in 193 i al snel uitgeput. Er kwamen onvoldoende opdrachten
binnen om de studio rendabel te maken. Bovendien ontstonden er
conflicten tussen de oprichters onderiing, waardoor de onderneming
uiteenviel. T e n slotte ondervond Electra veel tegenwerking bij de
distributie van zijn grote speelfilm TERRA NOVA. H e t mag verbazen dat
Electra onder deze omstandigheden nog twee interessante films heeft
kunnen produceren.
De twee grote produkties van Electra, TERRA NOVA en STUWING, zijn
de eerste geluidsfilms van langere duur geweest die geheel in Nederland
werden opgenomen en afgewerkt. H e t zijn vakkundig en met smaak
gemaakte films, niet onverdienstelijk als debuutfilms noch als technische experimenten. Beide films zijn zeer verschiUend, uiterlijk bijna
elkaars tegenpool, maar er bestaat ten minste een belangrijke overeenkomst. Wat hen bindt, is vooral een uitgesproken belangstelling voor
sociale thema's die verankerd liggen in de Nederlandse actualiteit van
193 I: de ondergang van de visserij, de opkomst van de arbeidersbeweging. Beide films geven een visie op problemen van h u n tijd. Ze zijn niet
aUcen als films, maar ook als tijdsdocumenten interessant.

4 DE ONTDEKKING VAN DE NEDERLANDSE FILM
Over de toekomst van de Nederlandse film is in 1930 veel geschreven
in de pers. Plotseling drong het tot een breed publiek door dat een
nationale cinema ontbrak. Het was voor het eerst dat dit tekort als een
nationaal probleem werd ervaren. Over het belang en de noodzaak van
een eigen filmkunst werd voordien zelden of nooit gesproken. Een
uitzondering is misschien de periode van de Eerste Wereldoorlog
geweest, toen de invoer van buitenlandse films stagneerde en er binnen
het filmbedrijf even werd gezinspeeld op het voordeel dat men bij een
produktie van eigen bodem zou kunnen hebben.''* In die tijd is ook een
respectabel aantal films gemaakt door Filmfabriek HoUandia en andere
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studio's. Dergelijke aanzetten werden al spoedig weer vergeten. H e t is
in de jaren twintig eenvoudig nooit bij iemand opgekomen om een
principieel pleidooi te h o u d e n voor een Nederlandse filmproduktie die
zich kon meten met de buitenlandse films in de b i o s c o o p . ' " De drie
tussen 1927 en 1930 gemaakte speelfilms hadden volgens veel critici o o k
achterwege kunnen blijven. Deze houding zou in 1930 veranderen.
De Nederlandse film is eigenlijk langs twee wegen tegelijk 'ontdekt'.
De ene route, die hier de meeste aandacht zal krijgen, liep via het geluid
en leidde naar de speelfilm. De andere route liep via de avant-garde en
eindigde bij de documentaire film: de eerste, artistieke experimenten
van Joris Ivens, Mannus Franken, J . C . M o l en andere avantgardisten
werden in het buitenland gezien als Nederlandse produkties. D e N e d e r landse 'school' van documentaristen die zich hieruit ontwikkelde,
draagt eveneens een etiket dat er in het buitenland is opgeplakt,'*"en
intemationaal veel grotere bekendheid heeft gekregen dan de N e d e r landse speelfilms, die zelden of nooit buiten de grenzen zijn vertoond.
In eigen land heeft men de Nederlandse film pas ontdekt, toen er een
discussie ontstond over de gevolgen die de geluidsfilm zou k u n n e n
hebben. W a t had het geluid te maken met de toekomst van dc nationale
film? W a t was het belang van een eigen filmproduktie? Welke kansen
zag men hiervoor in het verschiet? D e verschiUende standpunten en
visies die hierover naar voren zijn gebracht, zuUen in deze paragraaf
worden besproken.
De geluidsfilm werkt mee ' o m het vraagstuk van de nationale filmindustrie op de voorgrond te brengen', meldde het Nieuw Weekblad voor
de Cinematografie in 1930.'*' Aan de wortel van dit vraagstuk lag de taalbarriere die door de geluidsfilm was opgeworpen. In hoofdstuk 4 is al
uiteengezet welke reacties deze culturele drempel heeft losgemaakt bij
de betrokken tijdgenoten. Allereerst stoorden de toeschouwers zich aan
de vreemde talen. De bioscoopexploitanten zagen daardoor hun inkomsten in gevaar komen. Verder waren er taal- en letterkundigen die
vreesden dat de Nederlandse cultuur schade zou kunnen lijden indien
de Nederlandse taal in de bioscoop werd verdrongen door een buitenlandse. Een andere categoric personen van wie men zou verwachten dat
zij al in een vroeg stadium het probleem hadden onderkend, hulde zich
echter in stilzwijgen. Dat waren de filmcritici en filmmakers die zich
min of meer met de avant-garde en de Nederlandsche Filmliga identi264

ficeerden. Voor deze intellectuelen en kunstenaars gold misschien dat
zij de vreemde talen wel konden verstaan of, nog waarschijnlijker, dat
zij principieel gekant waren tegen het gesproken w o o r d in de film, in
welke taal dan ook. '*" De weinigen onder hen die zich toch over de consequenties van de taalkloof hebben uitgelaten, komen nog ter sprake.
D e overheersende aanwezigheid van vreemde talen in de bioscoop
heeft Nederland in 1930 attent gemaakt op het belang en de noodzaak
van films in de eigen taal. Deze ontdekking leidde terstond tot een
tweede: het ontbreken van een eigen filmproduktie. Het een is niet
hetzelfde als het ander. Er bestaan immers verschiUende methoden om
films in de eigen taal aan te bieden. Produktie in eigen land is er een van,
simultaanversies maken en nasynchroniseren zijn twee andere m e t h o den, o m nog maar te zwijgen van ondertitelen, de minst gewenste
oplossing in die dagen. De keuze voor een van deze alternatieven was
in 1930 nog niet gemaakt en zou zich pas in de volgende jaren uitkristallisercn. De urgentie van het taalprobleem verdween dus geleidelijk, maar het verlangen naar een eigen, Nederlandse
filmproduktie
bleef bestaan. De geest was uit de fles.
W a a r o m vond men films in de eigen taal belangrijk? Onze taal werd
volgens sommigen bedreigd door de vertoning van buitenlandse geluidsfilms en de produktie van Nederlandstalige films moest een tegenwicht vormen tegen dit gevaar.'*' Henri van Wermeskerken — de eerste
letterkundige die de kwestie aansneed, maar die overigens niets moest
hebben van geluidsfilms — is in deze studie al eens eerder geciteerd, maar
het kan geen kwaad zijn woorden hier nogmaals aan te halen. Volgens
hem was de taal 'de ziel van een volk en de ruggegraat van het nationale
bewustzijn.''** Hij kende een bijzondere plaats toe aan de spreektaal.
Door de toevloed van buitenlandse geluidsfilms dreigde het gesproken
woord hier 'te verstommen, verdrukt te worden door het buitenlandse'.
Daarom wilde hij overheidssteun voor het toneel: ' H e t is vooral het
gesproken w o o r d op het toneel, dat sterk meewerkt tot het behoud en
de verrijking van onze taal.' H e t kwam niet bij h e m op, dat hij met zijn
betoog ook steun voor Nederlandstalige films had kunnen rechtvaardigen. Dat hebben anderen na h e m gedaan.
H e t argument van de bedreigde taal gold niet aUeen voor het N e d e r landse grondgebied, maar kon worden uitgebreid tot de hele taalgemeenschap. Aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte wezen
erop dat het publiek in Vlaanderen vrijwel uitsluitend Frans-sprekende
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filmversies kon zien. O o k in Zuid-Afrika en 'onze kolonien' k o n m e n
in de bioscoop geen Nederlands horen spreken.'*' C o e n Graadt van
R o g g e n , filmredacteur van de NRC en een van degenen die vonden dat
de bioscopen meer films in de Nederlandse taal moesten vertonen,
waarschuwde echter:
'Die eis stellen we niet uit chauvinisme, maar uit de innerlijke d r a n g
tot bescherming van de Nederlandse taal. W e m o g e n er niet aan
denken, het voorbeeld na te volgen van Mussolini, die de grenzen
van zijn land eenvoudig voor films in vreemde talen sloot.''**
D e pleidooien voor films in de eigen taal zijn in 1930 al snel uitgelopen
op pleidooien voor een filmproduktie in eigen land. D e Dietsche B o n d
zond een petitie aan de regering waarin maatregelen werden gevraagd
die de nationale produktie konden bevorderen.'*' Er zijn echter ook
andere argumenten dan de 'aanslag op de taal' naar v o r e n gebracht. De
nadruk kwam mede te liggen op het belang dat een eigen filmproduktie
zou hebben voor de gehele nationale cultuur. Luc Willink, de filmrecensent van Het Vaderland, is een exponent van deze opvatting geweest.
Hij wees op de ervaringen van het verleden en schilderde het volgende
schrikbeeld van een land zonder filmindustrie:
'Ongeveer vijftien jaren lang werd uitsluitend in beeld buitenlandse
propaganda gemaakt, werden buitenlandse ideeen verspreid, is b u i tenlands kwaad gesticht en buitenlandse schoonheid getoond, zonder
dat daar iets nationaals tegenover stond. In tweehonderdvijftig bioscopen is jaar in, jaar uit het buitenlandse beeld over het projectiedoek
geflitst en heeft het een enorme invloed gekregen, heeft het aUe lagen
van het Nederlandse volk bereikt. Men steUe zich eens voor, dat
Nederland slechts buitenlandse radiostations zou w e t e n te bereiken,
dat het Nederlandse volk slechts buitenlandse kranten lezen zou! [...]
Wij zijn eenvoudig overgeleverd. Het is een chez vous, sur vous, sans
vous. En thans in een vreemde taal bovendien!''**
Graadt van R o g g e n was het met h e m eens, maar zijn analyse ging
verder. Hij laakte in de NRC al die beschaafde burgers die zich in het
verleden afzijdig hadden gehouden van de film en m e t minachting
hadden neergekeken op dit populaire medium:
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'Wie toch droegen de schuld, dat niet hun ideeen, maar die van
anderen hun uiting vonden in de filmkunst? W i e anders, dan juist
zijzelve, die niet te rechter tijd de waarde en de eigenschappen van
deze nieuwe kunst als drager van ideeen begrepen hadden. Zij
waren het, die door hun geringe belangstelling de film in WestEuropa hadden doen afzakken tot een dikwerf voor de goede zeden
gevaarlijk vermaak, in plaats van haar de rijkdom te geven van hun
eigen wereldbeschouwing, haar tot voertuig te maken van hun
ideeen en gevoelens.''*'
H e t culturele motief werd ook een argument voor een minder defensieve, meer expansieve opsteUing: de geluidsfilm zou goede diensten
k u n n e n bewijzen bij de verspreiding van de Nederlandse cultuur in het
buitenland. Dat was nog eens andere taal.''"
Na 1930 zijn er niet veel nieuwe argumenten te berde gebracht voor het
belang en de wenselijkheid van een eigen filmproduktie. Een e c o n o misch argument is voor het eerst in 1933 te horen geweest, ingegeven
door de crisis. Diende de overheid de bedrijven niet door middel van
invoermaatregelen te beschermen tegen buitenlandse concurrentie?
'Moeten wij buitenlandse films weren, indien en voor zover ons eigen
land [...] in de eigen behoefte zou kunnen voorzien?', zo werd in het
Algemeen Handelsblad van 8 mei 1933 gevraagd. De schrijver gaf ook zelf
het antwoord. Nederland bezit aUereerst geen filmindustrie die groot
genoeg is om de filmimport te kunnen vervangen. Maar ook als die
industrie er wel zou zijn geweest, dan nog zou een invoerbeperking niet
gewenst zijn, 'zo min als het ooit in een redelijk mens zal opkomen, de
Icuze van Nederlands Fabrikaat ['Koopt HoUandse waar'] zo ver uit te
strekken dat men nu ook maar geen Engelse boeken meer moet lezen,
geen Franse schilderijen kopen, geen Duitse muziek meer uitvoeren.
[...] Als denkende mensen [hebben wij] het recht en de plicht op de
hoogte te blijven.'
Niet iedereen zal deze liberale opvatting hebben gedeeld, maar
niemand heeft de schrijver tegengesproken. De Nederlandse filmindustrie heeft voor de oorlog geen enkele steun van de overheid ontvangen,
passief noch actief Sommigen zuUen wel hebben gedacht dat er van de
zo gewenste export van Nederlandse films weinig terecht zou k o m e n
indien tegelijkertijd een rem werd gezet op de import van buitenlandse
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films. De ervaring in Tsjechoslowakije en Hongarije leert anders. Daar
heeft de filmproduktie veel profijt gehad van een actieve bescherming
door de overheid.'''
In 1933 vond bioscoopdirecteur Jacques Veerman n o g steeds dat het
Nederlandse publiek 'een grote behoefte' had aan geluidsfilms in de
eigen taal en dat het die films met vreugde zou begroeten. En hij kon
het weten, want zijn theaters stonden in de volksbuurten:
'Inderdaad bestaat bij vele bioscoopbezoekers thans een afkeer van
aUes wat uit Duitsland komt. En wat de Engelssprekende films
betreft: men is genoodzaakt deze van ingekopieerde titels te voorzien, met het gevolg dat het publiek moet luisteren, kijken en lezen
tegelijkertijd, hetgeen vermoeiend werkt. Slechts van films met
Nederlandse tekst zal iedere bioscoopbezoeker weer even gemakkelijk en voUedig kunnen kennisnemen als in de dagen van de
'stomme' film. [...] Niet alleen om de taalkwestie trouwens, maar
omdat het zeer zeker belangsteUing wekt, een filmverhaal zich in
ons eigen milieu te zien afspelen.'''"
Dit laatste, een Nederlandse film naar een eigen gegeven en met een
eigen behandeling daarvan, werd ook door intellectuelen belangrijk
gevonden, in 1933 meer nog dan in 1930. M e n waardeerde het als het
Nederlandse publiek via de film in aanraking kon k o m e n met Nederlandse problemen en Nederlandse oplossingen. Dit bevorderde de
innerlijke samenhang van de maatschappij en het onderlinge begrip van
de maatschappelijke groeperingen. O o k zou het de nationale identiteit
kunnen versterken. ' M e n hoeft geen chauvinist te zijn o m dit toe te
juichen', schreef de NRC in 1934. 'In een wereld die nationaal onderscheiden is, dankt de internationale geest [...] zijn verdieping niet het
minst aan de uitwisseling van nationale w a a r d e n . ' ' "
Deze open, liberale geest kenmerkt de filmjournalistiek van begin
jaren dertig. Het is een erfenis van de Filmliga met zijn sterk internationale orientatie. Deze houding verklaart mede de betrekkelijke
gematigdheid waarmee de discussie over het belang en de noodzaak van
een Nederlandse filmproduktie is gevoerd. H e t aanvankelijke argument
dat de nationale cultuur werd bedreigd, is na 1930 weinig meer
gebruikt. Luc Willink was vrijwel de enige filmcriticus die dit stokpaardje bleef berijden.''* De behoefte aan een dergelijke legitimering
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verdween ook geleidelijk. D e militante verdediging van een nationale
filmproduktie
en de voortdurende rechtvaardiging van het bestaan
ervan verloren h u n urgentie. Klaarblijkelijk veronderstelde m e n dat
hierover consensus bestond.'"
Van de andere kant had Nederland ook niet zo veel om te verdedigen, want anders dan in het buitenland bestond hier geen grote filmindustrie die gevaar liep. De aandacht kwam daardoor steeds meer te
liggen bij de middelen en m e t h o d e n om een filmproduktie in eigen land
te realiseren. Een nationale produktie was wenselijk, maar was zij ook
mogelijk?
• • •

Sceptische geluiden over de mogelijkheid van een nationale filmproduktie hadden niet outbroken in de prille discussie over de wenselijkheid ervan. De Haagsche Post gaf in 1930 tal van redenen waarom zo'n
produktie niet haalbaar was.' '*• Geconstateerd werd dat er een grote achterstand bestond op het gebied van techniek, kennis en ervaring; het
publiek hield niet van prutswerk maar verlangde professionele p r o d u k ten van topkwaliteit, gewend als het was aan het werk van Amerikaanse
en Duitse studio's. O o k het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie
geloofde er niet in. Het blad waarschuwde bovendien tegen 'overprikkelde nationaliteitsbevliegingen'.'" Een fundamentele moeilijkheid
was immers dat dezelfde taaldrempels die het verlangen naar een eigen
filmproduktie hadden wakker geroepen, tegelijkertijd een ernstige h i n dernis vormden bij de export van Nederlandse films. Een echte filmindustrie kon nooit rendabel worden door de beperkte omvang van ons
taalgebied. Daar kwam nog bij dat de overheid geen steun wilde geven
aan deze bedrijfstak.
Deze harde feiten probeerde men echter zo gunstig mogelijk te
interpreteren. Aan dc basis van dit optimisme lagen immers twee andere
ervaringsfeiten. T e n eerste had het publiek grote behoefte aan verstaanbare geluidsfilms. En ten tweede verkeerde de internationale filmindustrie omstreeks 1930 in een bijzonder chaotische toestand. D o o r de
nieuwe techniek was er een andere situatie ontstaan; de grens tussen wat
wenselijk en wat mogelijk was, viel nu niet goed meer te onderscheiden.
Niemand wist precies waar de droom ophield en de toekomst begon.
In die onzekere, verwarde periode heeft de utopie van een nationale
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filmproduktie post gevat. M e n durfde luchtkastelen te b o u w e n , risico's
te nemen, over de toekomst te speculeren.
De meest verrassende visie o p de toekomst is verwoord door mr.
Coen J. Graadt van Roggen. Graadt van R o g g e n redigeerde de befaamde filmpagina van de NRC en stond in n a u w contact met M e n n o ter
Braak, Henrik Scholte, Simon Koster, Johan Huijts en andere j o u r n a listieke coryfeeen uit die dagen, die ook in de Filmliga actief waren.
Eind 1930 publiceerde hij in de NRC een reeks programmatische
artikelen met sprekende titels als 'De kentering van het getij' en 'Het
verzetten van de bakens', die al aangeven dat het roer o m moest. Hij
trok radicale conclusies uit de doorbraak van de geluidsfilm. Conclusies
waar het gros van de Filmliga-leden nog niet aan toe zal zijn geweest.
Het bewustwordingsproces dat de geluidsfilm in 1930 op gang heeft
gebracht en dat heeft geleid tot de erkenning van het belang van een
eigen, Nederlandse filmproduktie, verliep sneller bij de taalpuristen en
het gewone publiek dan bij de kritische
filmbeweging.''*
Graadt van Roggen betoogde dat de taak die de Filmliga zich bij haar
oprichting had gesteld, namelijk de organisatie en voorlichting van het
pubhek, inmiddels was volbracht. D e filmbeweging kon nu zoeken naar
nieuwe wegen om haar ideaal te verwezenlijken. Volgens h e m zou haar
nieuwe taak voortaan m o e t e n zijn: 'het mogelijk maken van een
onafhankelijke kunstfilmproduktie'.'" Daarmee doelde hij echter niet
op de documentaire film, het paradepaardje van de Filmliga:
'Het nieuwe parool [...] zal m o e t e n luiden: een speelfilmproduktie van
eigen bodem. Een school van eigen bodem. Een school van N e d e r landse filmkunstenaars moet worden gekweekt. H e t publiek is
gereed o m hun werk te ontvangen.'
De toekomst van de Nederlandse film lag in de produktie van speelfilms,
niet van documentaires. Een eigen school was nodig in plaats van een
vaag intemationalisme. Z o n d e r eigen speelfilms en een eigen school van
cineasten zou de Nederlandse film de aansluiting missen bij de internationale ontwikkeUng die door de geluidsfilm op gang was gebracht.
D e w o o r d e n van Graadt van R o g g e n m o e t e n bij veel t r o u w e leden
van de Filmliga als een klap in het gezicht zijn aangekomen. Dit was niet
een 'nieuw parool', maar een n i e u w manifest en een radicale breuk met
het verleden van de Filmliga. H e t pubUek van de Filmliga was nog lang
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niet rijp voor een dergelijke doorbraak. Het was opgevoed met een
heilig ontzag voor de betere film, maar tevens met een grote achterdocht voor de speelfilm en een diep wantrouwen jegens de geluidsfilm.
De geluidsfilm met dialogen — daar ging het hier immers om — was voor
hen n o g veel moeilijker verteerbaar. Graadt van R o g g e n is met Willink
de enige aanhanger van de Filmliga geweest die ronduit durfde te steUen
dat alleen de speelfilm werkelijk van belang was en dat in de toekomst
de produktie van documentaire films weliswaar interessant, maar toch
slechts bijzaak kon zijn.
Graadt van R o g g e n ging echter nog een stap verder."'" Hij lanceerde
een fantastisch plan voor een intemationaal produktiecentrum dat in
Nederlands-Indie zou moeten verrijzen. Nederlands-Indic was volgens
h e m een ideale plaats voor het opnemen van films omdat daar het licht
en het klimaat veel gunstiger waren dan in Europa. 'Insulinde' zou het
centrum van de internationale kwaliteitsfilm moeten worden. Dit zou
niet aUeen goed zijn voor de Nederlandse film, maar ook voor de
'bevordering van de Indische filmkunst'.
O v e r deze utopie van Graadt van Roggen is nooit meer iets v e r n o men. Ze heeft evenmin als zijn 'nieuwe parool' enige weerklank gevonden i n d e Filmliga. D e beweging was erin I 9 3 0 n o g n i e t aan toe. Graadt
van Roggen stierf in 1933, slechts 29 jaar oud. Zijn 'nieuwe parool' is
later evenwel stilzwijgend geaccepteerd. In 1934 publiceerden Mannus
Franken en andere filmmakers een manifest waarin zij eveneens de
produktie van speelfilms bepleitten, maar toen was de Filmliga als vereniging al opgeheven."" Misschien is het toeval, maar Mannus Franken vertrok datzelfde jaar nog naar Nederlands-Indie o m er zijn carriere
als cineast voort te zetten.
Het bewustwordingsproces dat door de geluidsfilm in beweging is gezet
en dat tot de erkenning van een nationale filmproduktie zou voeren, is
ten slotte uitgemond in een renaissance van de Nederlandse speelfilm.
In 1933 liep het land over van de plannen voor het maken van speelfilms.
Deze hausse werd in de pers begeleid door een vloed van berichten,
commentaren en speculaties over de toekomst van de nationale film.
Het ging daarin al lang niet meer over de wenselijkheid, maar over de
kansen van een eigen filmproduktie. Bedrijfskundige argumenten
namen nu de plaats in van culturele argumenten. Z o publiceerde bet
Algemeen Handelsblad in mei 1933 een serie van tien artikelen waarin
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Voor DE JANTJES werden in September 1933 in de Amsterdamse
Jordaan buitenopnamen gemaakt. Foto: Spaarnestad

r-

Louis Davids treedt op in een revue-scene in
Foto: Nederlands Filmmuseum
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DE JANTJES.

verschillende deskundigen antwoord gaven op de vraag of er mogelijkheden voor een nationale speelfilmindustrie bestonden: 'En zo ja, is dan
thans het ogenblik gekomen, die mogelijkheden uit te buiten?''''"
Niemand twijfelde er meer aan. D e kogel was door de kerk. D e i n gebruikneming van de filmstudio's van Cinetone en Philips, in juli van
datjaar, is gepaard gegaan m e t een golf van publiciteit. D e daarop volgende opnamen van WILLEM VAN ORANJE en DE JANTJES in deze studio's

hebben opnieuw veel aandacht gekregen in de pers. O m maar te
zwijgen van al die filinprojecten en -voornemens die nooit zijn gerealiseerd, maar waarover in datjaar wel veel is geschreven.
D c 'ontdekking' van de Nederlandse film in 1930 heeft geleid tot de
doorbraak van de Nederlandse speelfilmproduktie in 1933. D e geluidsfilm is daarbij de beslissende factor geweest, die zowel de ontdekking als
de doorbraak heeft mogelijk gemaakt. Andere factoren als de investeringen in filmstudio's, de filmfinanciering en de komst van filmspecialisten uit Duitsland vormden bijkomende voorwaarden voor deze
ontwikkeling. D e geluidsfilm verschafte echter de sleutel die voor de
Nederlandse speelfilm de deur naar dc toekomst zou openen.

5 CONCLUSIE
De opbloei van de Nederlandse speelfilm in 1934 is primair veroorzaakt
door de komst van de geluidsfilm, zo mag de conclusie van dit hoofdstuk
luiden. Deze conclusie lijkt haaks te staan op de stelling van Kathinka
Dittrich dat 'de emigranten en enige niet-emigranten uit het Duitse
taalgebied' verantwoordelijk zijn geweest voor deze opbloei."*' U i t de
voorgaande uiteenzetting is gebleken dat deze 'emigranten en enige
niet-emigranten' in Nederland niet helemaal in een vacuum zijn
terechtgekomen. Zij troffen hier een filmindustrie aan die klaar stond
o m de grote sprong naar de speelfilm te maken. WILLEM VAN ORANJE en
DE JANTJES zouden in 1933 o o k zonder hun hulp wel zijn gemaakt. T o c h
heeft hun komst grote invloed gehad. De emigranten hebben de
opkomst van de Nederlandse speelfilmindustrie van begin af aan o n d e r steund. Het is vooral aan h u n aanwezigheid en medewerking te danken
dat de filmproduktie in 1934 k o n worden voortgezet. Zonder geluidsfilm was er nooit een begin geweest, maar zonder emigranten zou er
nooit een vervolg zijn gekomen.
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Tijdens de produktie van WILLEM VAN ORANJE in 1933 werden in de
buurt van Eindhoven waarschuwingen tegen lawaai opgehangen.

Een luchtfoto van de filmstudio van Philips bij Eindhoven.
De buitendecors voor WILLEM VAN ORANJE zijn n o g zichtbaar.
Foto: KLM Luchtfotografie
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Aan de opbloei van de speelfilm is de 'ontdekking' van de N e d e r landse film voorafgegaan. Vanaf 1930 leefde in Nederland de gedachte
dat er een nationale filmproduktie moest k o m e n . Daarvoor bestond die
gedachte niet en ontbrak het begrip 'Nederlandse filmproduktie' in het
vocabulaire. De ontdekking of gewaarwording dat films in de eigen taal
wenselijk zijn, is aUereerst een reactie geweest op de komst van de
geluidsfilm en de daardoor opgeworpen taalgrenzen. De taal, die aanvankelijk een belemmering betekende voor de verspreiding van de
nieuwe techniek, blijkt de eerste argumenten te hebben verschaft voor
dc opleving van de Nederlandse speelfilm.
De roep o m ccn eigen filmproduktie stond evenwel niet los van
ontwikkelingen elders in dc maatschappij. Hij sloot aan bij intellectuele
en politieke discussies over het karakter van de natie en de toekomst van
het land, discussies die typerend zijn voor het geestelijk klimaat in
Nederland aan het begin van de jaren dertig. De geestdrift voor het
nationale produkt was aanvankelijk nog vrij onschuldig en bevorderde
de oprichting van studio's en de produktie van geluidsfilms. Filmmaatschappij Electra, de bakermat van de Nederlandse geluidsfilm, adverteerde in 1931 met trots dat de nieuwe studio 'in Nederland Nederlandse opnamen door Nederlanders met Nederlandse apparaten' k o n
maken.'"* Zulke uitlatingen zijn een echo van de leuze 'koop HoUandse
waar' die door voorstanders van een protectionistische politick werd
verbreid. In 1934 begon deze geestdrift echter onaangename vormen
aan tc nemen tegenover 'buitenlanders' die in Nederlandse filmstudio's
aan het werk waren.''"' Het intemationalisme —voorheen een stokpaardje van liberale economen, socialistische politici en avantgardistische kunstenaars — was steeds meer naar de achtergrond verdwenen.
Het Oranjehuis groeide uit tot het symbool van nationale ecnheid. D e
Nederlandse taal werd gezien als een bedreigde cultuurschat. In het
vaderlandse verleden zocht men naar helden en roem.
Tegen deze achtergrond lijkt het haast vanzelfsprekend dat de roep
om een nationale filmproduktie uiteindelijk moest uitmonden in een
film over de Vader des Vaderlands. Zeker, WILLEM VAN ORANJE is een
produkt van zijn tijd. In 1933 herdacht de natie dat de prins 400 jaar
geleden was geboren. De viering hiervan wcrd op grootse wijze aangepakt en leidde tot tal van publikaties, toneelstukken, optochten en
plechtige bijeenkomsten ter ere van de nationale held."''' Een aantal
Oranjegezinde burgers k w a m op het idee o m een speelfilm te laten
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B i n n e n o p n a m e n van WILLEM VAN ORANJE in Eindhoven.

Foto: Nederlands Filmmuseum

O p een buitenlokatie van WILLEM VAN ORANJE wordt filmapparatuur
uitgeladen, terwijl enkele figuranten toekijken.Foto: Spaarnestad
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maken over het leven van de prins. Zij brachten het kapitaal hiervoor
bijeen en gaven de regie in h a n d e n van Jan Teunissen. O p 4januari 1934
ging WILLEM VAN ORANJE in premiere.

T o c h valt te betwijfelen of de initiatiefnemers van deze kostuumfilm
de tekenen des tijds wel goed hebben begrepen. DE JANTJES bijvoorbeeld, die op 9 februari 1934 uitkwam, is niet minder doordrongen van
nationale sentimenten, maar laat toch een heel ander geluid horen dat
o o k veel beter w e r d verstaan d o o r de tijdgenoten. DE JANTJES borduurt
voort op een bekend volksthema vol saamhorigheid en nostalgic. D e
Amsterdamse Jordaan fungeert daarin als model van de natie, Fien de la
Mar als koningin van de Jordaan, Louis Davids als hofnar. H e t duet
' O m d a t ik zoveel van j e h o u ' maakte in 1934 meer los dan de laatste
w o o r d e n van WiUem de Zwijger. Dit lag waarlijk niet alleen aan het
stuntelige scenario van de laatste film, maar meer aan de gebrekkige
traditie in het uitbeelden van nationale grandeur. Daarin blijkt WILLEM
VAN ORANJE n o g h e t meest een kind van zijn tijd te zijn geweest.
D e tijdgeest is n o g veel sterker aanwezig in de geluidsfilms die voor
193 3 zijn gemaakt en die in dit hoofdstuk uitgebreid zijn besproken. H e t
is misschien toeval, maar het blijft tekenend dat de twee eerste, lange
geluidsfilms beide zijn gewijd aan de radio, dat andere produkt van technologische innovatie dat bezig was de wereld te veranderen. N o g
opvallender is echter, hoezeer deze twee films van elkaar verschillen: in
techniek, in stijl, in doel. Z e lijken in alles elkaars tegendeel. Stelt
PHILIPS RADIO (1931) het beeld boven het geluid, dan plaatst STUWING
(1932) het geluid boven het beeld. Benadrukt de eerste film de hardware,
de tweede legt het accent op de software. Staat de een in dienst van het
kapitaal, de ander staat in dienst van de arbeid. Werft de een klanten, de
ander werft leden. Richt PHILIPS RADIO zich tot een intemationaal
publiek en vermijdt de film o o k maar iets te laten zien dat aan Nederland
doet denken, STUWING wendt zich tot een publiek van Nederlandse
arbeiders en zit vol verwijzingen naar politieke en culturele verschijnselen uit de Nederlandse samenleving. Het mag uniek heten dat in korte
tijd twee films over dezelfde innovatie zijn gemaakt, die zozeer elkaars
tegenpool konden worden.
Vijfjaar nadat in Nederland de eerste Amerikaanse geluidsfilms in de
bioscoop waren vertoond, beleefden de eerste Nederlandse speelfilms
met geluid hun premiere. D e achterstand van de Nederlandse p r o d u k 277

tiesector is schrijnend, maar w e l enigszins te begrijpen: het had weinig
zin o m in dit kleine land geluidsfilms te gaan maken zolang de meeste
bioscopen deze films nog niet konden vertonen. Bovendien kreeg het
filmbedrijf geen enkele steun van de kant van de overheid, in tegenstelling tot wat in sommige andere landen het geval was. In 1931 werd een
voorzichtig begin gemaakt m e t de produktie van geluidsjournaals en
documentaire films. Eind 1933 was de omschakeling zowel in de p r o duktie- als in de vertoningssector voltooid en vanaf dat m o m e n t stonden de producenten klaar o m de bioscopen naar vermogen te bedienen.
Kortom, er is weliswaar sprake van een ongelijke ontwikkeling tussen
de verschillende sectoren, maar in 1933 liep het innovatieproces in alle
sectoren tegelijk ten einde.
Behalve deze discrepantie bestaat er o o k een opmerkelijke overeenkomst: de pioniers van de bioscoopsector zijn dezelfden als die van de
produktiesector. WILLEM VAN ORANJE en PHILIPS RADIO zouden nooit tot

stand zijn gekomen als Philips in Eindhoven geen filmstudio en geen
kredieten ter beschikking had gesteld. DE JANTJES ZOU nooit zijn voltooid als Loet Barnstijn niet o p het beslissende m o m e n t had gezorgd
voor een flinke financiele injectie. TERRA NOVA en STUWING, niet te vergeten, werden al in 1931-1932 gemaakt d o o r Filmmaatschappij Electra,
de studio van Frits Prinsen en WiUiam R i e n k s . Philips, Barnstijn, Prinsen en Rienks: het zijn precies dezelfde namen die enkele jaren eerder
in een adem werden genoemd met Loetafoon NV, de onderneming die
in 1929 de aanzet heeft gegeven tot de invoering van de geluidsfilm in
het bioscoopbedrijf. Zij h e b b e n de winst die zij gemaakt hadden bij de
omschakeling van de theaters, goed k u n n e n gebruiken bij de omschakeling van de produktiesector: niet een keer, niet twee keer, maar drie
keer...'"'
De verzuiling heeft geen invloed uitgeoefend op de produktie van
geluidsfilms in Nederland. Evenmin heeft de nieuwe techniek geleid tot
een andere houding van de zuilen tegenover de filmproduktie. Voor
zover er binnen de zuUen al belangstelling bestond voor een eigen p r o duktie, paste m e n zich aan h e t innovatieproces aan. D e enige belangrijke uitzondering is een p o g i n g van katholieke zijde o m een internationale studio voor geluidsfilms op te richten: de Internationale E i d o phon NV. Daarover gaat het volgende hoofdstuk.
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8
Een katholiek geluid
Eidophon doet van zich spreken

In 1932 gaf pans Pius xi zijn zegen aan een onderneming die de greep
van de kerk op de internationale filmindustrie moest gaan versterken.
Deze maatschappij, de Internationale Eidophon NV in Amsterdam, zou
zich gaan toeleggen op de produktie van katholieke geluidsfilms voor
de bioscoop. T o t dan toe had de kerk zich alleen ingelaten met de distributie en vertoning van films. Eidophon beloofde de meest ambitieuze
poging te worden om een op internationale leest geschoeide produktie
van katholieke speelfilms van de grond te krijgen. H e t initiatief ging uit
van enkele Nederlandse katholieken die in de nieuwe geluidsfilm een
'prachtkans voor een katholiek filmkartel' meenden te zien. Zij presenteerden een gedurfd plan en gingen op zoek naar financiering. Zij benaderden de Nederlandse bisschoppen, die op hun beurt weer het Vaticaan inschakelden. Tenslotte raakte de hele kerkelijke hierarchic betrok
ken bij de financiering van het project. Succes bleef echter uit en de
onderneming eindigde in een debacle.
Nadat Eidophon ten grave was gedragen, is het stil geworden rond
deze zaak. Het lijkt wel of men Eidophon uit het geheugen heeft willen
wissen. De schaarse bronnen die in de archieven van bisdommen,
katholieke organisaties en particulieren worden bewaard, bevestigen
echter hoezeer de geluidsfilm de hoofden op hoi heeft gebracht. Sommige katholieken lieten zich meeslepen door overspannen verwachtingen en verkeerde inschattingen. Bij enkelen nam het geloof in de nieuwe techniek haast chiliastische vormen aan. Zij raakten ervan overtuigd
dat het heil van de wereld dichterbij werd gebracht door deze uitvinding. Toen de gelovigen weer met beide voeten op de aarde stonden,
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was de kerk een illusie armer. Van een katholieke filmproduktie op
grote schaal is daarna nooit meer iets vernomen.
De geschiedenis van Eidophon is de geschiedenis van een idee-fixe.
In een studie naar de ontvangst van innovaties dient hieraan zorgvuldig
aandacht te worden besteed. Eidophon is een duidelijk en extreem
voorbeeld van een op drift geraakte poging o m greep te krijgen op de
nieuwe techniek. Dit hoofdstuk wil laten zien, hoe deze idee-fixe is
ontstaan en welke consequenties zij heeft gehad.'

I EEN GESCHENK VAN GOD
Aan de oprichting van Eidophon gaat een korte geschiedenis vooraf die
in 1926 begint. In die tijd werd in Duitsland op verschillende plaatsen
tegelijk gewerkt aan de geluidsfilmtechniek. De voornaamste uitvindersgroep van die dagen, TriErgon, had al eerder de basis gelegd voor
een systeem dat het mogelijk maakte geluid langs optische weg te registreren en weer te geven. Een van de velen die het spoor van TriEr-gon
volgden in een poging deze techniek te verbeteren, was een Duitse
priester en natuurkundige, dr. Heinrich Konemann, in 1883 geboren te
Epe in Westfalen. Konemann werd financieel gesteund door de katholieke, Nederlandse multimiljonair B.J. Brenninkmeyer, eveneens in
Westfalen geboren in 1871, en mede-eigenaar van het Nederlandse
kledingconcern c& A. De familie Brenninkmeyer trad vaker op als m e c e nas van katholieke projecten in Nederland. De katholieke media
genoten de speciale belangstelling van de familie; in 1925 maakte zij bijvoorbeeld de oprichting van de KRO mogelijk door een royale gift." B.J.
Brenninkmeyer zorgde ervoor dat Konemann zich vanaf 1926 voUedig
kon concentreren o p zijn experimenten en investeerde daartoe jaarlijks
ongeveer 50.000 gulden in diens laboratorium.'
K o n e m a n n stelde Brenninkmeyer niet teleur. Hij slaagde erin een
eigen o p n a m e - en weergavesysteem voor geluidsfilms te ontwerpen en
te octrooieren. Het belang van zijn vinding was voornamelijk gelegen
in een nieuwe methode van geluidsversterking waarbij het gebruik van
hoogspanning kon worden vermeden. Een nadeel was dat de uitvinding
alleen kon werken in combinatie met andere octrooien.*
Welke plannen had Brenninkmeyer met de vinding van Konemann?
T o e n in 1928 de houders van de belangrijkste geluidsfilmoctrooien in
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Europa met elkaar gingen samenwerken in Tobis AG, wilde ook
Brenninkmeyer wel van de partij zijn. Hij bood de octrooien van
K o n e m a n n aan in ruil voor een pakket Tobis-aandelen ter waarde van
800.000 mark nominaal, bijna een half miljoen gulden. Bovendien verlangde hij een zetel in de raad van commissarissen van Tobis. D e transactie ging echter niet door en Brenninkmeyer trad niet toe tot Tobis.'
Vervolgens miste Brenninkmeyer ook de aansluiting bij de EuropeesAmerikaanse octrooibesprekingen die eindigden met de bekende kartelovereenkomst in Parijs, juli 1930, en hij bleef dien ten gevolge ook
buiten dit internationale kartel voor geluidsfilms staan. Wie echter had
gedacht dat door deze ontwikkeling het spel van Brenninkmeyer en
K o n e m a n n definitief was uitgespeeld, had buiten de waard gerekend.
• • •

' N u of nooit meer ... een prachtkans voor een katholiek filmkartel':
o n d e r deze titel schreef de dominicaner pater Hyacinth Hermans een
alarmerend artikel in De Maasbode van i februari 1931. Hij constateerde
hierin dat de film een geweldige vlucht had genomen en bezig was
' b o v e n de betekenis van pers en radio uit te groeien.' Helaas hebben de
katholieken zich veel te lang afzijdig gehouden van de film: 'Ziet naar
Rusland!' Daar besteedt m e n zijn beste krachten aan 'de film, die
schijnbaar vreedzaam en zonder oorlogsgedruis de grenzen van landen
en volken overschrijdt om heel een nieuwe mensheid voor haar ideeen
te winnen en daaraan leenplichtig te maken. [...] En de vraag rijst: is
o n z e achterstand op het gebied der cinematografie n o g wel in te halen;
k u n n e n wij katholieken, ook als wereldmacht, ons op dit gebied nog
laten gelden?' N u dit gevaar zo groot geworden is, aldus pater Hermans,
is de redding gelukkig nabij. Een priester, dr. Konemann, heeft een
n i e u w e techniek voor geluidsfilm uitgevonden. Dankzij deze uitvinding, dit 'Godsgeschenk', krijgt de kerk een laatste kans om zich een
positie te verwerven in de internationale filmindustrie. Het is nu of
nooit. 'Moeten en mogen wij de cinematografie der toekomst vrij spel
geven om haar tot wapen te laten omsmeden tegen de kerk, het geloof
e n de goede zeden van ons christelijk volk, of zuilen wij nu in deze
gewichtige en allesbeslissende ure in gebreke blijve o m van dit Godsgeschenk gebruik te maken tot heil van mensheid en Christendom?'
vroeg de pater zich af
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Pater Hermans zou in 1931 nog vele malen zijn o p r o e p tot de
katholieken laten horen. Steeds hamerde hij op dezelfde boodschap: er
diende terstond te worden begonnen met de opbouw van een katholieke filmindustrie, de uitvinding van Konemann bood daarvoor de
materiele grondslag. Pater Hermans was een autoriteit - hij zat namens
het katholieke volksdeel onder meer in de Centrale Commissie voor de
Filmkeuring — en hij Uet niet na zijn invloed ook bij de bisschoppen aan
te wenden. Verder zocht hij voor zijn boodschap het internafionale
forum. Dat vond hij in Zurich, waar het Internationale c o m i t e voor de
katholieke film ( o c i c . Office Catholique International du Cinematographe) in de zomer van 1931 een conferentie hield. In Z u r i c h zijn de
mogelijkheden van een eigen r.k. filmindustrie uitgebreid besproken.
H o e wcrd de campagne van pater Hermans in Nederland ontvangen?
Zijn pleidooi heeft hier veel katholiek stof doen opwaaien. Naast bijval
waren er ook kritische geluiden te horen. Er bestond ernstige twijfel
over de octrooien van Konemann. Die waren volgens sommigen van
geen enkel belang voor een katholieke filmindustrie. Niet de octrooien
maar de financiering vormde het knelpunt. ' Z o kan het nooit!' schreef
een zekere P.J.G. Stuiver aan pater Hermans." De r.k. pers en de KRO
hadden voor hun rotatiepersen en radiozenders toch o o k geen octrooien nodig? Bovendien, de hele r.k. industrie zou ineenstorten als
deze octrooien over enkele jaren verouderd waren.
D e scheiding der geesten voltrok zich evenwel niet naar aanleiding
van de octrooien. Iemand kon de uitvinding van Konemann bagateUiseren en toch een warm voorstander zijn van een katholieke filmproduktie. De meningen liepen pas werkelijk uiteen bij de vraag h o e men deze
produktie dacht te realiseren. De hierboven aangehaalde Stuiver had
een uitgesproken voorkeur voor een marktgerichte aanpak. E e n katholieke filmproduktie op internationale schaal was immers onderworpen
aan de eisen van het kapitalistische produktieproces en zou winst
moeten maken om te kunnen voortbestaan. D e vergelijking met R u s land ging volgens Stuiver niet op, omdat het economische systeem
daarginds toeliet dat de kunstenaar werkte zonder al te veel acht te slaan
op de kosten, zolang zijn werk maar dienstbaar kon worden gemaakt aan
de propaganda voor het ideaal.
Pater Hermans had affiniteit met de commerciele benadering en zag
het liefst kerk en kapitaal samenwerken in een gemeenschappelijk
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streven naar economische en morele rendabiliteit. Maar hij kreeg te
maken met een generatie katholieke jongeren die niet veel zagen in
kerkelijke ondernemingen en verzelfstandiging van de filmkunst nastreefden. Janus van D o m b u r g , die in verscheidene r.k. bladen over film
schreef en daarin de jonge garde van katholieke cineasten door dik en
dun steunde, reageerde fel en afwijzend op de voorsteUen van pater
Hermans. Natuurlijk zag hij graag dat katholieke filmmakers opdrachten kregen, maar de voorgestane verbinding van kerk en kapitaal maakte
h e m uiterst achterdochtig. 'Welke katholieke instelling heeft tot dusver
een eerlijke kans gegeven aan cineasten met enig talent? [...] Zal deze
uitvinding iets veranderen aan de situatie? Zuilen we daardoor betere
films krijgen? Laat het zich aanzien dat de uitvinding in handen zal
k o m e n van hen die eisen dat een kathoUeke film behalve katholiek ook
film zal zijn?' Retorische vragen vloeiden bij Van D o m b u r g even
makkelijk uit de pen als bij pater Hermans. ' H e t internationale kapitaal
zal zich weinig om Nederland bekommeren. Zie slechts het Kiichenmeister-concern. [...] Waar is de Nederlandse geluidsfilm van dit
concern?''
Terwijl deze discussie zich in het openbaar afspeelde, gingen de
voorstanders van het plan met vastberadenheid achter de schermen aan
het werk. Zij konden weliswaar rekenen op morele steun van de geestelijkheid, maar nu moest er ook financiele steun komen. Er werd daaro m zwaar gelobbied bij kapitaalkrachtige katholieken.* D e lobbyisten
ontmoetten veel scepsis, maar ze lieten zich hierdoor niet uit het veld
slaan. Er werd in stilte gewerkt aan de juridische opzet van een grote,
internationale maatschappij die kathoUeke films zou gaan produceren.
Bij deze voorbereidingen werden zij gesteund en geadviseerd door
vooraanstaande katholieken die over veel kennis en contacten beschikten. Eind 1931 was het zover en kon pater Hermans de naam van de
nieuwe onderneming bekend maken: Internationale Eidophon N V . '

2 PERICULUM IN MORA
In december 1931 stuurden Brenninkmeyer en Konemann het stichtingsplan van de Internationale Eidophon NV naar potentiele financiers.
Dit plan moest gefortuneerde katholieken ervan overtuigen dat financiele deelneming geen onverantwoord risico inhield en alleen al de
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moeite waard was vanwege het ideele doel. H e t bevatte een gedetaillecrde uiteenzetting van de juridische, economische en organisatorische
aspecten van de nieuwe maatschappij. In de inleiding trok Brenninkmeyer nog eens alle ideologische registers open. In feite herhaalde hij
— soms letterlijk — wat pater Hermans al eerder had geschreven: de
katholieke kerk heeft een achterstand op filmgebied en moet nu in actie
k o m e n om, net als bij pers en radio, invloed te krijgen in de filmindustrie. 'Tegen deze zondvloed van bot materialisme, die langs de cinema
over de wereld uitgolft, willen wij een sterke stroom van goede moraal,
gezonde levensopvatting, van hoger idealisme laten invloeien.''" Het is
daarom van levensbelang dat de katholieken de beschikking krijgen
over eigen produktiemiddelen. D e octrooien van Konemann komen
daarbij goed van pas.
O m het hooggestemde doel te verwezenlijken, wilden de initiatiefnemers de commerciele weg bewandelen. Het plan voorzag in de
oprichting van een naamloze vennootschap met een maatschappelijk
kapitaal van drie miljoen gulden (later is dit bedrag teruggebracht tot i ,7
miljoen gulden). D e nieuwe onderneming zou in intemationaal verband katholieke films gaan produceren en distribueren en ook — in een
later stadium - bioscopen exploiteren. De moedermaatschappij werd in
Nederland gevestigd; in andere landen zouden dochtermaatschappijen
komen, te beginnen in Duitsland. Over de octrooien schreef het plan
aUeen dat die voor een besparing in de kosten zorgden, zodat Eidophon
goedkoper kon produceren dan andere maatschappijen. De voorafgaande ontwikkelingskosten, begroot op 400.000 gulden en door de
initiatiefnemers in de voorbije zes jaar voorgeschoten, behoefden niet
te worden terugbetaald, ook niet in de vorm van aandelen. De octrooien van Konemann werden voor een bedrag van duizend gulden overgedragen aan Eidophon. Dit laatste lijkt een genereus gebaar van de
zijde van Brenninkmeyer, maar waarschijnlijk kwam hij hiermee tegemoet aan eerder geopperde bezwaren tegen de exploitatie van de uitvinding.
H o e dacht men dat Eidophon in de praktijk zou kunnen werken?
Een startkapitaal van 850.000 gulden was al wat men nodig had." Met
dit bedrag kon de moederiTiaatschappij worden geinstalleerd en gedurende een jaar in bedrijf blijven. O o k de aanloopkosten van de werkmaatschappij waren ermee gedekt, inclusief de aankoop van een studio,
de huur van apparatuur en de produktie van de eerste films. De
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geluidsapparatuur huurde Eidophon bij Klangfilm met inbegrip van het
bedienend personeel (de uitvinding van Konemann speelde hierbij geen
enkele rol). Een volledig ingerichte filmstudio kon in Berlijn worden
overgenomen van Terra Film. M e n wilde vijf films gaan maken in het
eerste halve jaar, waarvan twee voor eigen rekening en drie in c o - p r o duktie.
Over de winstrnogelijkheden van Eidophon waren de initiatiefnemers bijzonder optimistisch gestemd. Zij rekenden voor, dat dc filmverhuur jaarlijks 420.000 gulden winst kon opleveren voor de werkmaatschappij. N a aftrek van kosten zou er voor de moedermaatschappij
een winst overblijven van 240.000 gulden. 'Bij een geinvesteerd kapitaal
van 850.000 betekent dit een rendement van ruim 28 procent', beweerden de opstellers van het plan met stelligheid. En in dat geval kon een
dividend van acht procent worden uitgekeerd aan de aandeelhouders,
Er was dus een goede reden o m in het plan drie bladzijden lang uit te
weiden over de verdeling van de winst.
Wat de produktie van Nederlandse films betreft, daarover lieten de
initiatiefnemers geen twijfel bestaan: zo'n 'experiment' was vooralsnog
veel te riskant, 'hoezeer o o k de produktie en verhuur van sprekende
filmen in de Nederlandse taal bij de voorbereidende arbeid een belangrijk punt van overweging heeft gevormd.''- T o c h , ook al zouden de
eerste Eidophon-films in Duitsland en in het Duits worden opgenomen,
dc 'ideele en financiele leiding' bleef in handen van de Nederlandse
moedermaatschappij.
• * *

O p 11 j u n i 1932 vond in Amsterdam de officiele oprichting plaats van
de Internationale Eidophon NV. Als president-commissaris trad op B.J.
Brenninkmeyer. Hij had een keur van katholieke notabelen als m e d e commissarissen om zich h e e n verzameld: de politicus mr. J.B. Bomans
uit Heemstede, 's lands kruidcnier dr. G.J.M. de Gruyter uit Den Bosch,
de industrielen B.A.H. Deiters en J.H.J, de Jong, de Amsterdamse
advocaat mr. G.A.J.M. Mutsaerts en uitgever H . M . G . M . Nelissen. Als
directeur stelde hij dr. H . Konemann aan, maar deze zou al spoedig
worden vervangen door F.A.M. Smithuysen. Het maatschappelijk
kapitaal bedroeg 1,7 miljoen gulden, waarvan geplaatst en gestort
357.500 g u l d e n . "
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In de voorafgaande maanden, sinds de lancering van het stichtingsplan eind 1931, was er een intensieve campagne gevoerd o m het b e n o digde kapitaal bijeen te brengen, niet aUeen d o o r Brenninkmeyer zelf,
maar vooral ook door mr. George Mutsaerts (geb. 1897), wie deze zaak
zeer ter harte ging.'* Zij kregen aanzienlijke bedragen toegezegd van
enkele katholieken, maar dat was n o g lang niet genoeg. T o t h u n teleursteUing moesten ze constateren dat de clerus onvoldoende medewerking verleende bij de wervingscampagne. Een officiele goedkeuring
door R o m e liet op zich wachten en zo lang die toestemming er niet was
durfde de Nederlandse geestelijkheid het plan niet in het openbaar aan
te prijzen.
In mei 1932, toen nog niet de helft van het startkapitaal van 850.000
gulden binnen was, deden zij hierover hun beklag in een gesprek met
mgr. Diepen, de bisschop van D e n Bosch.'' Als Brenninkmeyer de
octrooien van Konemann zou verkopen, zo betoogden ze, dan zou het
katholieke belang daar niet mee gediend zijn. N u hij ze niet verkoopt,
is het redelijk dat de kerk als tegenprestatie voor dit offer morele steun
verleent bij het werven van kapitaal voor Eidophon. 'Zij hopen daarom
n o g steeds — en er bestaat periculum in mora — dat zij van geestelijken
steun zuUen ontvangen, om aldus bij leken m e e r resultaten van hun
arbeid te bereiken.' De bisschop gaf daarop namens het Nederlandse
episcopaat toestemming 'hoogstaande priesters te zoeken, die zich aldus
bereidverklaren, uitsluitend inlichtingen over de culturele waarden dezer
maatschappij te verstrekken, doch dat overigens het gezag van het
H o o g w . N e d . Episcopaat althans voorlopig buiten die zaak gehouden
moet blijven.'
Gelukkig kwam in juni ook het lang verwachte schrijven uit R o m e
binnen. In een brief aan mgr. Jansen, de aartsbisschop van Utrecht,
decide kardinaal Pacelli (de latere pans Pius xii) m e e dat pans Pius xi zijn
zegen gaf aan het Eidophonplan:
'Augustus Pontifex hoc gratum habuit atque huiusmodi coeptis iam
dehinc felicissima quaeque ominatur. O m n i sane laude dignum est
expolitioris humanitatis miris inventis sic uti, ut ad Dei gloriam
prosequendam et ad christianam fidem confirmandam et dilatandam deserviant. [...] Idcirco inito consilio prosperum secundumque
exitum exoptat Beatissimus Pater atque universis qui, Ecclesiae
praeceptis et monitis obsequentes, huic operi istituendo et perfi286

ciendo labores impendunt, divinorum auxiliorum conciliatricem
Benedictionem Apostolicam impertit.'''-"
Deze aanbevelingen van de zijde van het hoogste kerkelijke gezag gaven
de initiatiefnemers nieuwe m o e d en vertrouwen. Terstond lieten zij een
emissie van aandelen uitschrijven. N u kon de openbare werving van
kapitaal pas goed beginnen. Vanaf i juU 1932 kregen alle katholieken de
gelegenheid hun spaargeld te beleggen in Eidophon-aandelen van 2500
gulden of in certificaten van 500 gulden per stuk.'*
De aandelenemissie werd het startsein voor een grote inzamelingsactie in katholiek Nederland. De geestelijkheid kreeg van het bisdom
instructies over de wijze waarop ze haar 'morele steun' aan dit goede
doel kon verlenen. Dekens mochten geld uit de kerkekas overmaken
naar een speciale girorekening voor de aankoop van aandelen. Priesters
en paters gingen op pad om aandelen en certificaten te slijten aan de
gelovigen. "•'
Het resultaat is geweest dat de Eidophon-ijveraars eind 1932 voor
ongeveer 570.000 gulden aandelen (227 of 228 stuks, het juiste aantal is
niet bekend) hadden weten te plaatsen. Hiermee was nog lang niet het
gewenste startkapitaal van 850.000 gulden bereikt, maar toch ging het
o m een respectabel bedrag. Waar kwam dit geld vandaan? W i e waren
deze financiers? Het volgende overzicht^"^ laat zien wie in het kapitaal
van Eidophon hebben deelgenomen:
grootaandeelhouders
kloosters
katholieke insteUingen
particulieren

/357-500
26.500
33-100
151.500
/568.600

Een deel van het bedrag komt voor rekening van de certificaathouders,
kleine beleggers die gezamenlijk een kapitaal van 67.400 gulden bijeenbrachtcn.^' De meesten w o o n d e n in Brabant en Limburg. O n d e r hen
bevonden zich veel pastoors, kapelaans en dekens. Met 'grootaandeelhouders' zijn de oprichters van Eidophon bedoeld. B.J. Brenninkmeyer
was de voornaamste van hen; hij bezat negentig aandelen."^
Eind 1932 ontbrak nog steeds 280.000 gulden aan het startkapitaal dat
Eidophon nodig had om in het eerste jaar te kunnen werken. O m te
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voorkomen dat het plan nog meer vertraging zou oplopen, en in de
veronderstelling dat de rest van het geld in de loop van het seizoen wel
zou b i n n e n k o m e n , besloot m e n niet langer te wachten met datgene
waarom het allemaal was begonnen: het produceren van geluidsfilms.

3 GOEDE FILMS
Eidophon was opgericht o m films te gaan maken, katholieke films. Wat
verstond m e n daaronder? Deze vraag was niet nieuw in 193 i. Hierover
werd in katholieke kring al jaren gedacht, geschreven en gesproken,
onder andere op de internationale congressen van de o c i c in D e n Haag,
Miinchen en Zurich.^' De oprichting van Eidophon vormt een belangrijk m o m e n t in deze internationale gedachtenwisseling, een experiment
in de praktijk waaruit men later conclusies heeft kunnen trekken.
D e voorstanders van dit experiment wilden, na zoveel jaren praten,
geen woorden meer, maar daden. Pater Hermans was een van h u n
woordvoerders. Hij had een pragmatische insteUing en meende dat het
met dat katholieke element in de film wel zou goedkomen als de kerk
eerst maar eens over eigen produktiemiddelen kon beschikken. W a t
h e m betrof was het niet nodig in de toekomst uitsluitend 'katholieke
propagandafilmen' te gaan maken. Hij wilde liever 'de goede film in het
algemeen' bevorderen. 'Le cinema, le vrai cinema', zo citeerde hij de
Belgische kanunnik Brohee, 'ne doit pas s'afficher catholique. Sa
mission, au contraire, consiste a porter I'influence de I'eglisc la ou le
pretre ne pent pas aller: en I'occurrence sur le Boulevard.'^*
N u kan m e n het 'goede' van een film beoordelen naar esthetische,
maar ook naar ethische maatstaven. Hiernaar gevraagd, liet pater
Hermans weten dat hij beide betekenissen had bedoeld. Hij wenste
'goede en gezonde films'.^' Maar wie wilde dat eigenlijk niet? De goede
film was geen monopolie van de katholieke kerk. Een nadere precisering in katholieke richting ging de pater echter uit de weg.
O o k het stichtingsplan liet zich niet uit over de aard van de films die
Eidophon moest produceren. M e n vond het belangrijker dat de filmproduktie onder katholieke leiding kwam te staan; de rest zou zich dan
vanzelf wel oplossen. Later, bij de aandelenemissie, leek een tipje van
de sluier te w o r d e n opgelicht. Eidophon zou films maken, 'in juiste
werkelijkheid weergevende het leven en de verhoudingen der mensen,
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echter zo dat zij de toets der christelijke moraal kunnen doorstaan. [...]
De Eidophon zal, wil zij een breed-katholieke onderneming zijn, naast
sterke katholieke tendenzfilms, ook minder tendentieuze films m o e t e n
uitbrengen [...]. Een produktie van louter heiligcnlevens zou spoedig de
dood der NV ten gevolge hebben en iedere ernstige film onmogelijk
maken. Het juiste evenwicht en de spannende afwisseling kan het grote
doel alleen bevorderen.'"'^
Van Domburg, de filmcriticus, nam als jonge kathoUek een veel
orthodoxer standpunt in, al was het aUeen maar o m zijn opponenten uit
hun tent te lokken. Hij zei niet wat hij zelf onder een kathoUeke film
verstond, maar hij herinnerde de Eidophon-ijveraars aan hun katholieke
pretenties. Volgens h e m koos Eidophon voor het maken van grote
publieksfilms zonder een specifiek katholieke boodschap. Films zonder
enige artistieke betekenis bovendien. Van D o m b u r g wenste evenwel 'met
het morele principe het filmpnncipe'
zuiver te houden."' Hij waarschuwde daarom dat deze 'filmfokkerij' wel eens 'ongewenste films' zou
kunnen afleveren, 'het genre film waarop wij reeds jaren scheiden.' 'Voor
de kathoUeke cultuurfilm is er o.i. op het m o m e n t geen plaats in de
publieke bioscoop. [...] Hoe wil men de Eidophon-films rendabel maken?
De enige oplossing die direct voor de hand ligt is: films te ver- vaardigen
die zowat iedereen aanvaardt. Maar dan is de kathoUeke cul- tuurfilm weer
van de baan en heeft men niet het recht geld bijeen te brengen voor een
maatschappij, die katholieke films wil vervaardigen.'"*
De volgende vraag luidde: wie zou die films voor Eidophon m o e t e n
gaan maken? In geen geval kwamen de Nederlandse filmers hiervoor in
aanmerking, aldus de initiatiefnemers in het stichtingsplan. Dat was een
tegenvaller voor de Nederlandse cineasten. Tevergeefs probeerde het
katholieke filmcoUectief Hinfilm een opdracht los te peuteren. Hinfilm
bestond uit de cineast Jan H i n , de letterkundige Albert Kuyle en de
filmcriticus Janus van D o m b u r g . De laatste deinsde er niet voor terug
om in zijn kolommen openlijk opdrachten op te eisen van Eidophon:
'Geen filmfabriek is nodig, maar geld om de cineasten met talent enige
kansen te geven.'"'
Hinfilm stelde E i d o p h o n in 1932 voor te gaan samenwerken bij de
produktie van een reeks van films, de 'Hinfilms der Eidophon'. Uit het
voorstel blijkt dat o o k Hinfilm de katholieke gemeenschap min of meer
als een gat in de markt beschouwde: 'De katholieken van gans de aarde
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D e aartsbisschop van Utrecht, mgr. Jansen (met bril), w o o n d e op 26
januari 1933 in het Tuschinski Theater de premiere van DAS MEER
RUFT bij. Rechts naast h e m zit de bisschop van Haarlem, mgr.
Aengenent. Foto: Spaarnestad

Heinrich George, Unks, in de eerste speelfilm van Eidophon, DAS
MEER RUFT, 1933. Foto: Sfiftung Deutsche Kinemathek
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vormen een afzetgebied dat, reeds georganiseerd, volkomen open
ligt'.'° Eidophon gaf een voorzichtig antwoord; m e n wees niets af, maar
decide alleen m e e dat er medewerkers werden gezocht voor de b e o o r deling van scenario's.'' Nadien heeft Van D o m b u r g n o g besprekingen
gevoerd met Eidophon, maar zonder resultaat. Tenslotte bood Albert
Kuyle Eidophon een filmscenario aan dat hij geschreven had naar de r o man van Anton Coolen, Het donkere licht, maar o o k dat leidde tot niets.'"
De Nederlandse film is nooit iets wijzer geworden van Eidophon.
De geluidsfilms van Eidophon zouden allemaal in Duitsland worden
opgenomen. In 1932 werd daartoe in Berlijn een dochtermaatschappij
opgericht, Deutsche Eidophon Film G m b H , m e t een kapitaal van
400.000 mark en onder directie van Rudolf Beissel, Wilhelm Hiibner
en Josef Meyer. Oorspronkelijk wilde Eidophon n o g in datzelfde jaar
vijf grote speelfilms maken en enkele korte. Voltooid werden twee
hoofdfilms, DAS LIED DER SCHWARZEN BERGE (regie Hans Natge) en DAS

MEER RUFT (regie Hans Hinrich), de korte speelfilm DER KLEINE PIT (regie
Heinrich Kohler) en de documentaire film RORATE. W a t deze films
hebben gekost, is niet bekend. Wel weten we dat de eerste twee verzekerd waren voor een bedrag van resp. 150.000 en 120.000 gulden."
Bedragen die in de buurt komen van de gemiddelde kostprijs van een
Duitse film in die tijd.
O p 26 januari 1933 vond in het Tuschinski Theater in Amsterdam de
galavoorstelling plaats van DAS MEER RUFT en DAS LIED DER SCHWARZEN

BERGE (van de laatste aUeen enkele fragmenten). D e zaal zag zwart en
paars van de kerkelijke autoriteiten; aartsbisschop Jansen en bisschop
Aengenent hadden een plaats in de ereloge gekregen. Ter inleiding legde mr. George Mutsaerts n o g eens uit dat Eidophon ten doel had films
te vervaardigen die geen godsdienstige of ethische gevoelens zouden
kwetsen. Voor het overige zouden ze zich in niets onderscheiden van
andere films. Eidophon wilde pas expliciet katholieke films gaan maken,
zodra dc onderneming voldoende geld had verdiend met de produktie
van neutrale films. Dat betekent, aldus Van D o m b u r g in De Nieuwe
Eeuw van 2 februari 1933, dat bij onvoldoende winst katholieke films
zuilen uitblijven. 'Was het hiervoor nodig katholiek Nederland te
alarmeren?'
DAS MEER RUFT vertelt het verhaal van een loods op de Oostzee die
tijdens de Eerste Wereldoorlog probeert de Duitse blokkade te door291

breken o m eten te zoeken voor zijn hongerende gezin. Hij wordt echter
aangehouden en verdwijnt de gevangenis in. Intussen sterven zijn
v r o u w en kind. Wanneer hij vrijkomt, wil hij wraak n e m e n op de m a n
die hem gevangen nam en zijn gezin te gronde liet gaan. Maar als hij
hiertoe de kans krijgt, ziet hij op het laatste m o m e n t toch van wraak af.
D e Nederlandse filmkritiek was niet erg onder de indruk van de film
en besteedde er weinig woorden aan, al k o n men enige waardering
opbrengen voor het spel van Ernst Busch en Heinrich George.'* Van
D o m b u r g is een van de weinigen geweest die zich in extenso over de
film hebben uitgelaten. W a t h e m bijzonder ergerde was de grote
schroomvalligheid waarmee alles wat katholiek leek, werd behandeld.
' Z o zitten we aan het eind van de film in een kerk die zowel katholiek
als protestants kan zijn en we horen zoetsappige woorden spreken d o o r
een man die evengoed dominee als pastoor kan zijn [...]. M e t de beste
wil van de wereld kan ik m e niet verplaatsen in een mentaliteit als deze
die van alle walletjes wil eten, die kermt over een katholieke filmcultuur, die katholiek geld verzamelt, [...] en die als het erop aan k o m t ,
ieder katholiek element mijdt, alleen o m het financieel succes veilig te
SteUen.'"
O v e r DAS LIED DER SCHWARZEN BERGE was de kritiek n o g zwijgzamer.

Van D o m b u r g karakteriseerde de film als volgt: ' H e t scenario, dat
verhaalt van kano-vaarten in de stroomversnelling van een woeste
bergrivier, de verongelukking der roeiers en de redding door e e n
aviateur alsmede een gelukkige liefde tot slot, sluit het godsdienstig
element volkomen uit, tenzij m e n dit zou willen zoeken in een kruisje
dat de vrouwelijke hoofdfiguur aan de hals draagt.''" Hij kon met spijt
constateren dat hij gelijk had gekregen. Zijn somberste voorspcUingen
waren in vervulling gegaan.
Dit waren de eerste en de laatste speelfilms die Eidophon zou maken.
Er bestonden n o g wel plannen voor andere produkties, maar die zijn
nooit uitgevoerd." Enkele dagen na de plechtige galavoorstelling in
Amsterdam kwam in Duitsland Hitler aan de macht en spoedig zouden
de produktie en export van Duitse films grote stagnatie gaan ondervindcn. Berlijn had afgedaan als intemationaal produktiecentrum v o o r
katholieke films en nieuwe kandidaten boden zich niet aan. Maar de
belangrijkste reden is geweest dat de financiering van Eidophon niet
wilde vlotten. In 1933 moest de Deutsche Eidophon Film G m b H zijn
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activiteiten in Berlijn staken. De katholieke film sloot zich weer op
binnen de nationale grenzen en binnen de eigen kring.'* Het experiment met Eidophon was mislukt. De uitvinding van Konemann was
zelfs nooit in gebruik genomen.
Voordat het doek definitief zou vallen, is nog een uiterste poging
gedaan o m Eidophon te behoeden voor de ondergang. Dit heeft geleid
tot een van de merkwaardigste reddingsoperaties uit de geschiedenis van
de film. O v e r de laatste stuiptrekkingen van Eidophon gaat de volgende
paragraaf.

4 PELGRIMS IN ROME
Begin 1933 zagen de initiatiefnemers van E i d o p h o n in dat de hele
onderneming vast dreigde te lopen als er niet spoedig nieuw geld kwam
om de produktie te kunnen voortzetten. Het ontvangen startkapitaal
van 568.600 gulden was geheel verbruikt bij het maken van de eerste
films, de aanschafvan apparatuur en overheadkosten. De commissarissen h a d d e n zelfs 165.000 gulden moeten lenen o m de tekorten van het
eerste j a a r aan te vuUen. Bijgevolg ontbraken nu de liquide middelen
om n i e u w e films voor het komende seizoen te maken. Natuurlijk kon
men proberen deze middelen te verkrijgen door het plaatsen van
aandelen, maar daarmee zouden weer maanden gemoeid zijn. Uitstel
betekende dat Eidophon in September 1933 geen nieuwe films kon
uitbrengen en dus ook geen inkomsten kon verwerven, terwijl intussen
toch de salarissen, de huur, de rente, enzovoort moesten worden
doorbetaald.
Er zijn in februari 1933 verscheidene pogingen gedaan om nieuwe
fondsen te verwerven. Z o schreef aartsbisschop Jansen een persoonlijke
brief aan vijfentwintig dekens met het dringende verzoek n o g eens extra
'moeite te doen' bij de meer gefortuneerde gelovigen. Tegelijkertijd
vertrokken uitvinder Konemann en commissaris De Gruyter naar lerland, o m d a t daar een kapitaal van 120.000 Engelse ponden voor
Eidophon te krijgen zou zijn."' Het een noch het ander leidde tot enig
resultaat.
T o e n deze pogingen op niets waren uitgelopen, heeft Eidophon
tenslotte, gesteund door een aantal katholieke kopstukken, aan het
Nederlandse episcopaat gevraagd of de bisschoppen zich garant wilden
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stellen voor een lening van 500.000 gulden die E i d o p h o n zou afsluiten.*"
De bisschoppen bleken deze garantie wel te willen g e v e n , 'mits R o m e
toestaat, dat ieder bisdom jaarlijks 10.000 gulden plus de rente m a g
afhouden van de St. Pieterspenning.'*' De Pieterspenning was een vrijwillige gift van de gelovigen aan de pans; hiervoor w e r d ieder jaar in alle
kerken gecoUecteerd. In feite zocht het episcopaat in R o m e dekking
voor de gevraagde garantie. Eidophon moest deze toestemming zelf m e t
het Vaticaan gaan regelen.
In oktober 1933 zijn Brenninkmeyer, Mutsaerts en KSnemann als
pelgrims naar R o m e gereisd. Zij gingen daar peilen welk verzoek de
beste kansen had om te worden ingewilligd. H u n reis was grondig
voorbereid door enkele Nederlandse vertegenwoordigers in het Vaticaan, mgr. B. Eras en pater H . van Offeren S.J., die ter plaatse de eerste
contacten hadden gelegd.*" In R o m e spraken de pelgrims herhaalde
malen met de kardinalen Ottaviani en PaceUi over de juiste formule van
het verzoek.*' Het werd al snel duidelijk dat er geen bezwaar tegen
bestond dat het episcopaat een bedrag van de Pieterspenning reserveerde voor Eidophon, als er maar geen juridische of m o r e l e garanties aan
verbonden waren. De paus en de bisschoppen m o c h t e n financieel niet
rechtstreeks betrokken raken bij een commerciele onderneming. D e z e
boodschap ontving de bisschop van Haarlem, mgr. Aengenent, ook van
paus Pius XI persoonlijk. Tijdens een audientie op 2 november 1933 liet
de kerkvorst h e m weten 'dat Hij het goed vindt, als de bisschoppen van
Nederland een gedeelte van de St. Pieterspenning inhouden ten bate
van de Eidophon. Bedragen zijn niet genoemd. W e l zeide Hij, dat zulks
niet mocht beschouwd worden als een gift, door H e m geschonken aan
de Eidophon. Hij zou er echter genoegen mee n e m e n , als Hem minder
werd afgedragen.'**
T e r u g in Nederland kon de laatste hand w o r d e n gelegd aan het
kerkelijke reddingsplan. Eind december 1933 werd m e n het eens over
de volgende constructie. c&A zou 368.000 gulden tegen zes procent
rente lenen aan het episcopaat, terug te betalen in fien jaarlijkse
aflossingen van 50.000 gulden. Het episcopaat zou het geleende geld
deponeren bij een trustee, die het op eigen naam w e e r aan Eidophon
leende tegen gelijke voorwaarden. Als garantie voor het krediet gaf de
paus toestemming om gedurende tien jaar 50.000 gulden van de
Pieterspenning te reserveren voor het geval E i d o p h o n niet aan zijn
verplichtingen k o n voldoen. Deze constructie w e r d bedacht o m te
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vermijden dat er verbanden zouden ontstaan tussen het episcopaat en
Eidophon, tussen de Pieterspenning en Eidophon of tussen de Pieterspenning en c&A.*' Dit neemt intussen niet w e g dat de hele kerkelijke
hierarchic van h o o g tot laag, van paus, curie en kardinalen tot bisschoppen, dekens, pastoors en kapelaans rechtstreeks betrokken was geraakt
bij Eidophon, eerst aUeen door morele steun te verlenen, nu ook door
financiele medewerking.
T o c h ketste het reddingsplan op het laatste m o m e n t af. Het is niet
meer te achterhalen wat de precieze reden hiervoor is geweest, maar
vermoedelijk zal eindelijk het inzicht zijn doorgebroken dat Eidophon
hopeloos verloren was en niet meer te redden met een lening. Brenninkmeyer stapte onder druk van zijn familie uit Eidophon en deed zijn
aandelen over aan het c&A-concern. In maart 1934 liet c&A de aandeelhouders weten dat het Eidophon wenste op te heffen. Het kledingconcern zag het als zijn dure plicht o m alle beleggers, die mede op instigatie
van B.J. Brenninkmeyer in Eidophon hadden deelgenomen, schadeloos
te stellen door alle uitstaande aandelen en certificaten terug te kopen.*"*
Vervolgens liet C&A, als enige aandeelhouder, Eidophon liquideren.
W a t overbleefvan Eidophon schonk c&A aan de stichting Goed Volk
Bureau in Den Bosch. Het ging om een bedrag van 12.000 gulden. D e
stichting, die v r o o m drukwerk placht te verspreiden onder het g e w o n e
volk, kreeg het geld om er de katholieke geluidsfilm mee te b e v o r d e ren.*' Een deel van dit kapitaal (2000 gulden) is in 1938 gebruikt bij de
oprichting van een onderneming voor de verhuur van katholieke films,
Goede Film Exploitatie NV, beter bekend onder de afkorting 'Gofilex'.
Een gelijk bedrag werd in 1939 geinvesteerd in de produktie van de
Franse film LA NOTRE DAME DE LA MO!SE.**

Was dit nu het definitieve einde van Eidophon? W e l van de v e n n o o t schap die zo heette. De naam Eidophon bleef echter nog geruime tijd
rondspoken in katholiek Nederland. Drie oud-commissarissen van
Eidophon - Mutsaerts, De Gruyter en Nelissen - verenigden zich
tezamen met oud-dirccteur Smithuysen in het N e o - E i d o p h o n Consortium dat het ideaal van een katholieke filmproduktie levend wilde
houden. Zij probeerden nu in eigen land te bereiken wat Brenninkmeyer op internationale schaal niet was gelukt. N o g enkele malen laaide
de oude controverse tussen voor- en tegenstanders van de E i d o p h o n gedachte h o o g op.*" In 1938 tenslotte meende het N e o - E i d o p h o n
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Consortium dat de tijd rijp was voor een nieuw initiatief Zij benaderden R u d i Meyer, de succesvoUe producent van het Nederlandse
kassucces PYGMALION (1937), met het plan o m gezamenlijk een speelfilm te produceren. De film zou 'De principes van meneer' gaan heten
en was gebaseerd op een toneelstuk van de Duitse katholieke schrijver
H e r m a n n Bahr. N e o - E i d o p h o n wilde hieraan 3 5.000 tot 40.000 gulden
bijdragen. O m dit geldbijeen te krijgen schreef het consortium een brief
aan de oud-aandcelhouders van de Internationale Eidophon NV 'met het
verzoek ccn deel van de gelden, welke zij destijds terug ontvingen,
beschikbaar te steUen' voor deze filmproduktie. H e t plan liep echter uit
op een groot fiasco. Een toezegging van honderd gulden was al wat het
consortium ontving. De film is nooit gemaakt en N e o - E i d o p h o n heeft
ook nooit meer iets van zich laten horen.'"

5 CONCLUSIE
Eidophon neemt, ondanks zijn mislukking, een unieke plaats in te
midden van de bemoeienissen die de katholieke kerk met de film heeft
gehad. D e onderneming wilde de kerk een eigen filmindustrie bezorgen
die op commerciele basis 'gezonde' geluidsfilms zou maken voor een
intemationaal publiek. Het was niet haar primaire bedoeling het k a t h o lieke geloof te gaan verkondigen door middel van film, maar een filmproduktie te vestigen in handen van katholieke ondernemers. In stilte
hoopte Eidophon een intemationaal publiek van honderden miljoenen
katholieken aan zich te kunnen binden, naast de algemene afzetmarkt.
Deze benadering kon rekenen op de steun van gefortuneerde katholieken in Nederland en ook op die van de hoogste kerkelijke gezagdragers.
Blijkbaar hadden de laatsten voldoende vertrouwen in de godsdienstige
motieven en de zakelijke aanpak van de eerstgenoemden.
Z o n d e r de nieuwe geluidstechniek was het waarschijnlijk n o o i t
gelukt om zoveel steun voor de film te mobiUseren in invloedrijke
kringen. De geluidsfilm was omstreeks 1930 een toverwoord dat tot de
verbeelding sprak en dat de gemoederen in de hele wereld bezighield.
De nieuwe techniek had in 1929 de internationale filmindustrie in
stukken uiteen doen spatten en de grootste elektrotechnische concerns
van de wereld vochten o m de resten. H e t was een periode waarin
onzekerheid en verwarring heerste over de toekomstige ontwikkeling
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van het medium. In deze tijdelijke chaos heeft menigeen gedacht — en
geprobeerd —van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om een deel
van de filmmarkt voor zichzelf te reserveren. O o k de katholieke
geestelijkheid heeft zich laten meeslepen door de waan van de dag en
door de uitvinding van Konemann in het bijzonder.
Het octrooi van Konemann, door pater Hermans aangeprezen als
'een prachtkans voor een katholiek filmkartel', is op groteske wijze
overschat. Als het al ooit enige betekenis heeft gehad, dan heeft het die
in juli 1930 verloren toen de voornaamste octrooigroepen van Amerika
en Europa te Parijs onderling de markt voor geluidsfilms verdeelden. De
rol van Konemann en zijn uitvinding was daarmee uitgespeeld nog
voordat Eidophon werd opgericht. Konemann fungeerde alleen maar
als mascotte en zijn uitvinding had slechts propagandistische waarde bij
het werven van katholieke steun.''
Dit brengt ons bij B.J. Brenninkmeyer en zijn rol in de E i d o p h o n geschiedenis. Hij investeerde vanaf 1926 tienduizenden guldens in de
ontwikkeling van Konemanns uitvinding. Uit niets blijkt evenwel dat
hij daarbij een katholiek doel op het o o g had. Integendeel. In 1928
probeerde hij het octrooi van Konemann te verkopen aan Tobis, maar
deze transactie ging niet door. Pas later, toen het octrooi zijn waarde had
verloren, ontpopte hij zich als voorstander van een katholiek filmconcern dat gratis van dit octrooi gebruik mocht maken. Hij wilde toen ook
niets meer weten van deze voorgeschiedenis. Hij presenteerde zich als
een katholieke mecenas en steunde Eidophon met grote sommen geld
tot het werkelijk niet meer ging. Hij heeft daarbij ecu fortuin verspeeld.
Brenninkmeyer en de zijnen genoten het vertrouwen van de kerkvorsten, niet aUeen in Nederland, maar o o k in het Vaticaan. Paus Pius
XI hechtte officieel zijn goedkeuring aan het Eidophon-project. B o v e n dien verleende deze paus toestemming o m in het geheim fondsen van
het Vaticaan te gebruiken ter dekking van financiele tekorten van
Eidophon. Waarschijnlijk had het Vaticaan zich nog nooit zover op het
gebied van de filmproduktie gewaagd. Voordat R o m e daadwerkelijk
financieel moest bijspringen, wcrd Eidophon opgeheven.
Eidophon kon worden doorgedreven dankzij het geld, de contacten
en de invloed van Brenninkmeyer. Dit wil niet zeggen dat er onder
katholieken in binnen- en buitenland geen stemmen zijn opgegaan die
hebben gewaarschuwd tegen dc werkwijze van Eidophon. Het heeft
aan kritische geluiden niet outbroken.'" D e discussie over Eidophon
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lijkt een symptoom te zijn geweest van een veel breder meningsverschil
binnen de katholieke kerk, waar verschillende stromingen elkaar openlijk bestreden. Film was slechts een van hun vele strijdperken. D e voorstanders van Eidophon waren doorgaans behoudsgezind en hadden
vooral oog voor de uitbreiding van de katholieke invloed in de filmindustrie. H u n opponenten pleitten voor een meer open benadering
van de film als kunst.
Nadat Eidophon ten onder was gegaan, probeerden sommige aanhangers de schuld hiervan te leggen bij de oppositie. Pater Hyacinth
Hermans O . P . bijvoorbeeld kijkt in zijn memoires met bitterheid terug
op 'deze desillusie in ons leven.' Vol wrok verhaalt de pater hoe de films
van Eidophon werden neergesabeld door de HoUandse kritikasters. Hij
had het niet begrepen op 'de zg. katholieke jongeren, de heren van de
permanente kritiek, die 't altijd beter wisten.'" Dit is natuurlijk een
overschatting van de filmkritiek. De verklaring voor de ondergang van
Eidophon ligt grotendeels bij Eidophon zelf De financiering bleek een
farce, de leiding had geen ervaring in het internationale filmbedrijf en
de films waren niet goed gemaakt. Daarnaast kampte Eidophon ook met
tegenslag. De economische crisis en de opkomst van Hitler maakten een
internationale filmproduktie vanuit Duitsland vrijwel onmogelijk.
Eidophon is de meest ambitieuze poging van katholieke zijde geweest
om op Europese schaal speelfilms te produceren. Er werden daarna nog
wel katholieke films gemaakt, maar dat bleven ad hoc produkties. Een
katholieke filmmaatschappij die zoals Eidophon continui'teit in de p r o duktie nastreefde en een intemationaal publiek wilde bereiken, is nooit
meer opgericht. H e t falen van Eidophon betekende vrijwel het einde
van de 'positieve actie' van de katholieke kerk in de produktiesector.
Heeft de kerk iets geleerd van het Eidophon-debacle? Eidophon had
een factor van belang kunnen worden in het streven naar verzuiling van
het filmbedrijf. Van deze politick is niets terecht gekomen. In 1936
verscheen de encycliek 'Vigilanti cura' waarin paus Pius xi een filmbeleid uitstippelde voor de katholieke kerk. Over een internationale
produktie van films wordt hierin nadrukkelijk gezwegen. De paus
pleitte wel voor sterke filmorganisaties per land. Hij was niet tegen
intemationaal overleg, maar hij deed geen enkele aanbeveling voor een
Internationale produktie van films, voorwaarde voor een katholieke
filmindustrie.
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9
Kritische opvattingen
over film en geluid

D e Nederlandse pers heeft aan weinig innovaties zo veel aandacht
besteed als aan de geluidsfilm. Tussen 1928 en 1933 heeft dit onderwerp
vrijwel onafgebroken op de journalistieke agenda gestaan. Soms leek de
belangsteUing een beetje te sluimeren, maar telkens wist de geluidsfilm
opnieuw in de publiciteit te komen. De krantelezer van 1929 en 1930
k o n bijna van dag tot dag het laatste nieuws van het geluidsfront volgen.
En zelfs toen het nieuwtje eraf was, haalde de innovatie nog vaak de
redactionele k o l o m m e n . Dat de kranten hierover anders schreven dan
de gcspecialiseerde tijdschriften voor bioscoop, kunst en kritiek, zal niet
verbazen. Verrassend is vooral de hardnekkigheid waarmee de pers het
innovatieproces bleef volgen.
D e geluidsfilm is in de jaren twintig door de kranten geintroducecrd
op de wetenschapspagina waar nieuwe technieken aan een breed p u bliek konden w o r d e n voorgesteld. Zodra de techniek in exploitatie was
genomen, werd de berichtgeving overgenomen op de economische
pagina. Ten slotte wist de geluidsfilm ook door te dringen tot de filmen amusementspagina's. Deze fasering in de carriere die de geluidsfilm
bij de krant heeft doorlopen, komt sterk overeen met de drie fasen van
het innovatieproces die al vaker zijn aangehaald: uitvinding, introductie, diffusie.
D o o r haar traditionele informatie- en commentaarfunctie uit te
oefenen heeft de pers niet alleen de openbaarheid gediend, maar ook de
innovatie. In feite is de pers een belangrijke schakel geweest in het hele
veranderingsproces. D e komst van de geluidsfilm genereerde een o n verzadelijke behoefte aan publiciteit en de pers k w a m daaraan r u i m 299

schoots tegemoet. De filmindustrie had er alles voor over o m met haar
plannen en films in het nieuws te k o m e n . O o k ondernemers als
Kuchenmeister die financiering zochten voor h u n innovatie-avontuur,
hadden de pers dringend nodig, bijvoorbeeld bij een aandelenemissie.
Verkopers van geluidsapparatuur zoals Loet C . Barnstijn bedachten
publiciteitsstunts o m hun produkt onder de aandacht te brengen. Bioscoopmusici brachten hun noodsituatie — ze dreigden overbodig te
worden - via de krant in de openbaarheid. Filmcritici zochten het
openbare debat o m over de artistieke betekenis van de n i e u w e techniek
te discussieren. Publiciteit is onontbeerlijk geweest voor het succes van
deze innovatie.
Behalve tot nieuwsberichten, kritische commentaren en tentoonstellingen heeft de geluidsfilm ook tot andere vormen van pubUciteit
geinspireerd. D e schrijfster Willy Corsari begon in juli 1930 in de
Haagsche Post een feuilleton te schrijven, ' D e onbekende medespeler:
het mysterie van het filmatelier', een vervolgverhaal dat 'in de wereld
van de sprekende film' was gesitueerd. In weekblad De Prins verscheen
vanaf maart 193 I een stripverhaal, de 'Sprekende Kinderfilm', van de
hand van J o o p de Groote. Uitgeverij D e Haan bracht in 193 i een vertaling uit van De droomfabriek, een reportageroman van Ilja Ehrenburg
over de komst van de geluidsfilm. Er zijn o o k verscheidene scenariowedstrijden voor geluidsfilm uitgeschreven. H e t weekblad Cinema en
T/;edfer bijvoorbeeld gaf J.W. Broedelet in 193 I de eerste prijs voor
diens scenario 'Carnaval'. T w e e jaar later w o n Adam Haag een soortgelijke prijsvraag met zijn scenario 'De o m w e g ' . Voorts is de nieuwe
techniek een inspiratiebron geweest voor tal van humoristische gedichten, een populair onderdeel van weekendbijlagen en familiebladen. Een
van die gedichten heeft de vorm van een smeekbede; een hartstochtelijkc fan vreest het ergste als filmsterren leren spreken:
O p het witte doek daar zie j e
Wat j e niet in 't leven vindt,
D e ideale v r o u w , de minnaar
Die tot stervens toe bemint. [...]
In de bioscoop daar kijk j e
N a a r j e d r o o m , j e ideaal,
En dat willen ze nu geven
O n z e harde mensentaal.
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refrein
O , blijf zwijgen D o u g en Mary,
John en R o n a l d en R e n e e ,
O c h , want mensen zijn er al zo vele,
't Ideaal, laat dat met vree!'
H o e is de nieuwe techniek door de filmkritiek beoordeeld en welke
invloed heeft het geluid gehad op de filmkritiek? Een belangrijk discussiepunt, het probleem van het gesproken w o o r d in de film, is in deze
studie al vaker aan de orde geweest: eerst naar aanleiding van de vreemde talen in de bioscoop, vervolgens bij de censuur van filmdialogen,
later in verband met de produktie van Nederlandse films. In de volgende
bladzijden zal daarom meer de nadruk worden gelegd op de esthetische
bezwaren van de filmkritiek tegen het gesproken woord. Lou Lichtveld
is de enige criticus geweest die de nieuwe techniek heeft verdedigd met
esthetische argumenten; zijn denkbeelden zuUen hier speciale aandacht
krijgen. De kritische opvattingen over film en muziek worden eveneens
in dit hoofdstuk behandeld. Vooraf gaat een korte geschiedenis van de
term waar aUes om draaide cn die in 1928 nog niemand kende: geluidsfilm.

I EEN NIEUW WOORD
Voor de geluidsfilm bestond in 1928 in het Nederlands nog geen
woord." Men gebruikte hiervoor omschrijvingen als 'sprekende film'
die naar een bepaalde eigenschap of toepassing verwezen. Evenmin
stond al vast wat de nieuwe techniek nu precies inhield. O n d e r de
tijdgenoten leefden hierover verschillende opvattingen. Niet iedereen
keek met dezelfde ogen naar deze innovatie. Datgene wat later 'geluidsfilm' zou worden genoemd, was bij de introductie ervan nog sterk in
ontwikkeling. Het is daarom niet zo vreemd dat er diverse termen in
omloop kwamen. Consensus over de terminologie ontstond pas toen
het innovatieproces stabiliseerde en er een dominante interpretatie van
het nieuwe verschijnsel ingang vond.' Het zou geruime tijd duren
voordat het zover was.
Er circuleerden verschillende benamingen voor hetzelfde verschijnsel. Dit waren beslist geen synoniemen. M e n maakte bijvoorbeeld
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onderscheid tussen een 'sprekende', een 'zingende' en een 'musicerende' film - en die mochten weer niet worden verward met een 'sprekende, zingende en musicerende film' welke alle drie genoemde
eigenschappen in zich verenigde. Het gebruik van de term 'geluidsfilm'
was in 1929 nog zeer omstreden. Er waren filmcritici die het verschil
tussen een sprekende film en een 'geluidsfilm' benadrukten. De eerste
bevatte dialogen, terwijl de laatste zich volgens hen beperkte tot muzikale illustraties en geluidseffecten. In deze opvatting biedt de geluidsfilm 'dus eigenlijk hetzelfde wat tot dusver de bioscopen gaven, maar
met dat verschil dat 't nu gemechaniseerd is en meer ad rem dan het
kwiekste bioscooporkest kan zijn.'* Sommigen spraken in het laatste
geval ook wel van 'sonorisatie' of'synchronisatie'. Anderen ontleenden
hun inspiratie aan vreemde talen en introduceerden termen als 'talkie'
en 'soundie'. 'Toonfilm' leek verdacht veel op het Duitse 'Tonfilm',
terwijl 'klankfilm' aan 'Klangfilm' deed denken. Het laatste woord werd
in Duitsland echter niet gebezigd omdat het daar verwees naar een
onderneming, Klangfilm G m b H , die de term in 1928 min of meer had
geconfisqueerd als merknaam voor geluidsfilmapparatuur.'
Een van de eersten die het woord 'geluidsfilm' heeft gebruikt, is de
hoofdredacteur van het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie geweest,
Pier Westerbaan.'^ O m uit te leggen wat hij met dit w o o r d bedoelde,
vermeldde hij 'soundies' en 'sprekende film' als synoniemen. Loet
Barnstijn heeft daarop in april 1929 een waar beschavingsoffensief
geopend door onder andere voor de radio een pleidooi te houden voor
de term 'geluidsfilm'.' Dit offensief werd in September overgenomen
door de Centrale Filmkeuring in Den Haag. Daar zei men nog steeds
'soundfilm', maar besloten werd om voortaan 'geluidsfilm' te schrijven
en te stempelen.* Een dergelijke standaardisering moet, eenmaal in de
ambtelijke molen opgenomen, ook daarbuiten een normcrende werking hebben uitgeoefend door middel van talloze formulieren, stempels, circulaires en rapporten.
In 1930 begint het aantal gebruikte varianten af te nemen, maar er
bleef toch veel onzekerheid bestaan over de juiste terminologie. Janus
van D o m b u r g , filmcriticus van De Tijd en De Nieuwe Eeuw, maar ook
leraar Nederlands, kapittelde op Nieuwjaarsdag 1931 zijn coUega's die
'sprekende film' durfden te schrijven in plaats van 'geluidsfilm'." De
indruk bestaat dat het bioscoopbedrijf dit laatste w o o r d als standaardterm eerder heeft ingevoerd dan de filmkritiek. Leojordaan en enkele
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andere filmrecensenten van naam schreven in 1932 nog steeds 'klankfilm'. Lou Lichtveld gebruikte in zijn in 1933 verschenen boek De
geluidsfilm beide termen naast elkaar.
H e t zoeken naar (consensus over) de juiste terminologie kon na vijf
jaar strijd w o r d e n afgesloten door David van Staveren. Als voorzitter
van de Centrale Filmkeuring mocht hij in december 1933 de offiiciele
opening verrichten van Klankfilmstudio C i n e t o n e . Met het oog op de
naam van de studio sprak Van Staveren nog eenmaal de banvlock uit
over barbarismen als 'klankfilm' en 'cinetone'.'" Het w o o r d 'geluidsfilm' was definitief toegevoegd aan de Nederlandse taalschat.
Behalve voor de geluidsfilm moest ook een term worden gevonden
voor een film zonder geluid. Hier tekende zich een kleine controverse af
tussen twee concurrerende alternatieven. In het bioscoopbedrijf en bij
de filmkeuring sprak men in 1929 al spoedig van een 'stomme' film."
Vanaf het eerste begin werd 'stom' tussen aanhalingstekens geschreven
omdat men het een dubbelzinnig en verwarrend woord vond. Enkele
filmcritici onder wie Leojordaan gaven echter de voorkeur aan de term
'zwijgende filin'. Zij deden dit niet alleen om 'stom' te vermijden, maar
ook o m een nuance te kunnen aanbrengen: 'stom' duidt op een gebrek,
terwijl 'zwijgend' een bedoeling uitdrukt en een potentie. In feite is
deze controverse nooit helemaal opgelost: beide begrippen worden
zestig jaar later n o g steeds naast elkaar gebruikt.
D e consensus over de terminologie groeide naarmate het innovatieproces vorderde en stabielcr werd. Toen de innovatie was uitgekristalliseerd, bleek de Nederlandse taalschat te zijn verrijkt met enkele nieuwe woorden of combinaties van woorden. H e t nieuwe verschijnsel
heette voortaan 'geluidsfilm', terwijl 'klankfilm' gestigmatiseerd zou
worden als cen germanisme. Voor de film zonder geluid kwam zowel
een negatieve als een positieve benaming in gebruik: 'stomme' en
'zwijgende' film.

2 FILMKRITIEK EN MUZIEK
De eerste toeschouwers van geluidsfilms moesten nog w e n n e n aan wat
zij te horen kregen. D e pers toonde aanvankelijk meer belangstelling
voor de technische geluidskwaliteit dan voor de artistieke prestaties die
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ermee k o n d e n worden bereikt. H e t filmgeluid werd aandachtig beluisterd en vergeleken met andere, bekende geluidsmedia als radio en
grammofoon. Dit gebeurde vooral in 1927-1928 naar aanleiding van de
eerste demonstraties met de nieuwe apparatuur. Er was op dat m o m e n t
ook niet veel meer te beoordelen dan de techniek; de demonstratiefilms
hadden geen enkele artistieke pretentie. O v e r de technische kwaliteit
werd na 1928 steeds minder geschreven. H e t is nodig hier even bij stil
te blijven staan alvorens in te gaan op de kritische opvattingen over film
en muziek.
Bij de eerste proefvoorstellingen van geluidsfilms in 1927 en 1928 is
heel kritisch geluisterd. De geluidskwaliteit van deze eerste films werd
vaak vergeleken met die van een grammofoon of een radio, die indertijd
ieder een andere klank hadden. Wanneer een geluid 'aan de radio doet
denken', dan was dit minder gunstig dan wanneer het aan de g r a m m o foon herinnerde. De laatste beschikte toen immers over kwaliteiten
waar radio en film nog niet aan konden tippen.
De eerste optische films vond men inderdaad 'beter dan de beste
radio'.'" M e n moest echter ook vaststeUen dat het optische procede
inferieur was aan het plaatgeluid van het grammofoonsysteem (Vitaphone). In 1928 kon het optische systeem van Kuchenmeister bovendien worden vergeleken met dat van TriErgon, waarbij de voorkeur
uitging naar het laatste.
W a t bij velen in het begin een diepe indruk heeft gemaakt, is niet
zozeer het (zien en horen) spreken, zingen of musiceren, maar juist het
alledaagse rumoer als voctstappen, kuchen, blaffen, gerinkel van kettingen en dergelijke. Net zoals bij de eerste filmvoorsteUingen in 1895
zorgden ook nu weer de aankomst van een trein en het uitgaan van een
fabriek voor veel verbazing, echter niet vanwege de bewegende beelden, maar vanwege de gewone geluiden van het dagelijkse leven die
synchroon met het beeld te horen waren.''
Over de technische kwaliteit van het geluid is na de lancering van de
eerste Amerikaanse geluidsfilms in Nederland weinig meer vernomen.
D e enige criticus die met enige regelmaat o o k de geluidstechniek recenseerde, is Piet Kloppers van het Algemeen Handelsblad geweest. Volgens
Kloppers had de nieuwe techniek twee vijanden: slecht werkende
apparaten en goed georganiseerde bioscoopmusici. Hij uitte zijn ergernis als de geluidsinstaUatie weer eens niet deugde, en hij gaf de
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bioscoopexploitant een compliment als die later het oude apparaat had
vervangen door een nieuwe van betere kwaliteit.'* Dergelijke o p m e r kingen komen na 1930 vrijwel niet meer voor in de pers.
Een andere klacht heeft betrekking op de verstaanbaarheid van het
gesproken Nederlands. Die klacht duikt op zodra het Nederlandse
filmjournaal in 193 1 met geluid gaat werken. Sindsdien is ze nooit meer
verdwenen in dit land: het heeft jarenlang tot de traditie van de N e d e r landse pers behoord om te klagen over de onverstaanbaarheid van
Nederlandse dialogen. Dit lag niet alleen aan de slechte uitspraak van
Nederlandse acteurs. Doorgaans probeerde de bioscoopexploitant de
filmmakers er de schuld van te geven door te wijzen op de slechte
opnametechniek, terwijl volgens de filmmakers de font bij de theaters
moest liggen omdat daar de weergavetechniek niet zou deugcn. De
eerste schermutselingen hierover zijn in 193 i b e g o n n e n . "
• • *

De houding die de filmkritiek innam tegenover muziek bij de film, is
ingrijpend veranderd met de komst van het geluid. Veel recensenten
moesten voor de innovatie weinig hebben van de begeleidende muziek,
maar daarna bleek hun aversie als sneeuw voor de zon te verdwijnen.
Muziek is het eerste facet van de geluidsfilm geweest dat door de
filmkritiek unaniem werd aanvaard. Vanwaar deze vroege doorbraak?
De zwijgende film werd in de bioscoop begeleid door een orkest of
cen strijkje. In de toonaangevende theaters kreeg de bezoeker behalve
een hoofdfilm ook een voorprogramma aangeboden waarin niet alleen
korte films, maar ook varietenummers van rondreizende artiesten voorkwamen. W i e in de jaren twintig naar de bioscoop ging, bezocht in feite
een amusementsshow met attracties van verschillende aard. H e t b i o scooporkest zorgde voor de muzikale ondersteuning van het hele p r o gramma, zowel voor als na de pauze, en was daarmee het enige bindende
element in de voorstelling. Deze opzet van het bioscoopprogramma
vond weerklank bij een groot deel van het publiek. De Amsterdamse
filmrecensent van Het Volk placht in de jaren twintig zijn artikelen te
beginnen met een bespreking van de varietenummers en de muzikale
begeleiding.
Er was echter een kleine, maar militante schare van filmliefhebbers
ontstaan die de film als een zelfstandige kunstvorm hadden ontdekt en
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die niet gediend waren van deze amusementssfecr. Alleen door de film
te isoleren, weg te halen uit de bioscoop waar iedere film steeds in een
bad van smakeloos vertier werd gedompeld, zou de stille kracht van het
medium tot haar recht kunnen komen, zo meenden zij.'" In 1927
hadden zij zich verenigd in de Nederlandsche Filmliga en kregen zij de
steun van een groot aantal intellectuelen en kunstenaars.
De Filmliga en haar woordvoerders haatten het bioscooporkest net
zo hartgrondig als de bioscoop. H u n waardering voor het geluidloze
karakter van de film ging gelijk op met hun afkeer van de muziek die
er in de bioscoop aan werd toegevoegd. Zij waren niet eens zozeer g e kant tegen muzikale begeleiding als zodanig, maar wel tegen de manier
waarop deze in praktijk werd gebracht.'' Zij verafschuwden de p o t pourri's van muzikale fragmenten waar ze naar moesten luisteren en ze
ergerden zich aan de geringe prestaties van veel musici. In hun ogen was
het orkest een hinderpaal in de strijd voor de erkenning van film als kunst.
Het leven blijkt overigens sterker dan de leer te zijn geweest. D e
speciale voorstellingen die de Filmliga in besloten kring organiseerde
voor haar leden, werden nooit zonder muziek gegeven. H e t verschil
met gewone bioscopen bestond erin dat de Liga meer aandacht besteedde aan de kwaliteit van het gebodene en dat zij experimenteerde m e t
andere vormen van filmbegeleiding. Z o werden de absolute films van
Walter R u t t m a n n in 1927 'met een geluidsversterking van het cabinegeruis' vertoond.'* Bij ENTR'ACTE van R e n e Clair draaide men jazzplaten. EMAK BAKiA van Man R a y kreeg de volgende geluidsbehandeling:
'Een grote trom, waarover met doek gewreven wordt, begeleidt
"de zee", over elkaar gewreven schuurpapier begeleidt de cancan
der boorden, de arabesken worden "verklankt" met een stuk
krantenpapier op de snaren van een aldus tot clavecimbel o m g e schapen piano (een xylofoon staat voorgeschreven), en een stofzuiger "iUustreert" de vallende gedeelten. Een ware ketelmuziek dus,
maar soms zeer doeltreffend samenvallend wat geluidritme betreft
met de ritmische versneUingen en vertragingen op het witte doek.''"
Artistiek gezien heeft de gewone bioscoopmuziek nooit enig bestaansrecht verworven, hoewel sommige orkestleiders beslist ambities in die
richting kocsterden. Niemand heeft een traan gelaten toen het bioscooporkest ten onder ging bij de invoering van de geluidsfilm. H e t lot
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van deze musici is in hoofdstuk 4 beschreven. Veel critici constateerden
dat de omschakeling een verbetering van de muzikale begeleiding
inhield. Zij luisterden Uever naar 'mechanische' muziek die bij de film
was o p g e n o m e n dan naar een strijkje in de zaal:
'Het grote voordeel van de toonfilm is, dat ergens in een bepaald
centrum — bijv. in N e w York — met grote zorgvuldigheid en bij
overvloed van tijd en hulpmiddelen door een groot orkest een
muzikale iUustratie wordt voorbereid, zo geperfectioneerd als in het
algemeen een slechts over zeer korte voorbereidingstijd beschikkend bioscooporkest niet bieden kan. M e n acht dit veelal een
enorme verbetering.'""
Een voordeel vond men ook dat de muziek voortaan werd uitgekozen
door de filmmakers en niet door de plaatselijke kapelmeester. De cineast
kreeg daardoor meer greep op de voorstelling, terwijl de invloed van de
bioscoopexploitant werd teruggedrongen. M e n n o ter Braak merkte
hierover o p :
'Het kan ontegenzeggeUjk voor de toekomst van groot belang zijn dat
de cineast zelf niet aUeen zijn beeldcompositie, maar ook zijn geluidscompositie in de hand heeft; hij kan daardoor zijn werk verzekeren tegen de mishandeling door derderangsmusici, die vol goede wU
de tederste ritmen van het beeldvlak kunnen vermoorden.'^'
Daarnaast k w a m het in geluidsfilms vaak voor — en dit was nieuw — dat
muziek deel ging uitmaken van de gespeelde handeling: iemand luistert
naar een zangeres, in een nachtclub speelt een dansorkest, de radio staat
aan. Dit w o r d t diegetische muziek genoemd. Voor de filmcriticus was
het een reden te meer om de muziek te gaan beschouwen als een
organisch onderdeel van de film en haar te betrekken bij de beoordeling
van het artistieke eindresultaat.
Dit wil echter niet zeggen dat er door de filmkritiek nu meer werd
geschreven over filmmuziek. Het tegendeel is waar. Voor 1930 was het
veel gemakkelijker geweest om iemand te vinden die met kennis van
zaken over muziek bij de film kon schrijven. O n d e r de vele bioscoopmusici w a r e n er verscheidenen die een goede pen hadden en die graag
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bereid waren iets over hun vak te publiceren. D e ondergang van het
bioscooporkest betekende echter ook dat deze kleine groep van deskundige scribenten haar belangstelling verloor. E e n van hen was Max
Tak, de kapelmeester van het Tuschinski Theater. M a x Tak had talent,
niet alleen voor muziek, maar ook voor joumalistiek. Hij publiceerde
onder meer in De Rolprent en De Telegraaf. In 1930, een jaar na de
introductie van de geluidsfilm bij Tuschinski, maakte hij de muzikale
balans op. 'Er is geen nieuwe muziek geschreven', moest hij tot zijn
verbazing concluderen. 'De mechanische muziek heeft alleen de bestaande muziek gemechaniseerd, zonder een n i e u w e muziek [...]
daarvoor in de plaats te steUen.'"" Bovendien stamde de uitgevoerde
muziek volgens hem uit het 'pre-jazz tijdperk', een stadium dat de grote
bioscooporkesten al lang achter zich hadden gelaten. De big band van
Tuschinski met zijn koperen klanken werd ingeruild tegen een negentiende eeuws symfonieorkest uit Hollywood waarin strijkers en h o u t blazers overheersten. Het zou heel lang duren voordat de big band weer
zou terugkeren in de filmmuziek.
De weinigen die ook na 1929 over film en muziek hebben gepubliceerd, hadden een gedegen opleiding als musicus of componist achter
de rug. Lou Lichtveld is een van hen en zal later n o g ter sprake komen.
De meeste filmcritici maakten zich er echter van af door grif hun
ondeskundigheid op muzikaal gebied toe te geven en er verder maar
over te zwijgen. Muzikale noties zijn zwak ontwikkeld gebleven in de
Nederlandse filmkritiek. H e t vocabulaire was armoedig en beperkte
zich hoofdzakelijk tot kreten als 'ritme' en 'contrapunt'. De laatste term
werd vaak verward met asynchroon geluid. Muziek die het beeld
ondersteunt, heette al gauw gelijkwaardig aan het beeld te zijn."' M e n
had de klok horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing.

3 AFSCHEID VAN DE ZWIJGENDE FILM
Over muziek is niet veel meer geschreven sinds de invoering van de
geluidsfilm, maar niet alleen uit onkunde. Muziek bij de film w e r d als
minder problematisch ervaren en misschien ook w e l minder essentieel
gevonden. D e kritische belangstelling voor het filmgeluid richtte zich
hoofdzakelijk op het gesproken w o o r d en in iets mindere mate op het
artistieke gebruik van geluidseffecten. Dit onthult een rangorde in het
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belang dat men aan de verschillende soorten geluid hechtte.
De kritische discussie over de geluidsfilm gaat in wezen over de
hierarchic van beeld en geluid en over de bedreiging van de bestaande
hierarchic. Muziek had in de heersende opvatting een dienende functie
cn vormde geen enkel gevaar voor de suprematic van het beeld, ook niet
na de komst van de geluidsfilm. Voor geluidseffecten gold eigenlijk
hetzelfde. Ze waren ook niet nieuw, maar ze klonken wel heel anders
dan de imitaties die het bioscooporkest kon laten horen. Dialogen
echter zijn allerminst ondergeschikt aan het beeld. Ze kunnen een eigen
werkelijkheid oproepen die los van het beeld staat en die zelfs de visuele
taal van de film kan beinvloeden. Hier spitste de discussie zich op toe.
In aUe landen van Europa heeft dit fundamentele debat over de
verhouding van beeld en geluid in film gewoed."* H e t was vooral een
discussie tussen critici en theoretici die de film als kunst wensten te zien.
Zij voelden zich gedwongen hun esthetische principes te verdedigen.
Velen beschouwden de komst van het geluid als een catastrofe die een
einde zou maken aan een kunstvorm waarvan het zwijgen het v o o r naamste kenmerk was geweest. Zij klampten zich vast aan de overtuiging dat film in wezen visueel was en dat geluid onvermijdelijk een
hindernis zou vormen voor de verdere ontwikkeling van de filmkunst.
De standpunten konden daarbij nogal uiteenlopen. Sommigen keerden
zich tegen iedere klank bij een film; zij propageerden geluidloze
filmvoorsteUingen."' Anderen vonden dat in bepaalde gevaUen muzikale begeleiding wel kon worden toegestaan, maar meer ook niet. W e e r
anderen hadden geen bezwaar tegen geluidseffecten noch tegen m u ziek, maar wel tegen dialogen.
O v e r een ding scheen vrijwel iedereen het eens te zijn: het gesproken
woord moest worden afgewezen. Dialogen hoorden bij het toneel, niet
bij de film als zelfstandige kunstvorm. Misschien diende een uitzondering te worden gemaakt voor de documentaire film, omdat die alle
geluiden van de wereld moest kunnen monteren, maar de speelfilm zou
zich verre moeten h o u d e n van verbale uitingen. Een dergelijke m e n i n g
trof men ook aan bij de cineasten die het meest aan het artistieke ideaal
van deze critici beantwoordden, met name Eisenstein, Poedowkin,
R u t t m a n n , Clair en Chaplin: zij spraken zich openlijk uit tegen het
gesproken woord."" Voorstanders van het gebruik van dialogen waren
eindjaren twintig met een lampje te zoeken. Over dit vraagstuk zou ook
in Nederland een kritische gedachtenwisseling ontstaan.
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L.J. Jordaan tekende in 1929 deze spotprent voor de Filmliga: de
zwijgende muze verdwijnt in de grote mond van de sprekende film.
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H e t gesproken woord heeft aanstonds geleid tot grote onrust onder de
Nederlandse filmpuristen. Zij vreesden dat het wezen van de zwijgende
kunst erdoor zou worden aangetast. In het bijzonder zagen zij hierin een
bedreiging van de filmavant-garde, die deze kunst immers in haar meest
zuiverevormbeoefende. De eerste waarschuwingweerklonkal in 1927,
daags na de eerste demonstratie van een optische geluidsfilm hier te
lande."' 'Zal m e n hoofdfilms, filmdrama's laten spreken? Wij hopen van
niet', schreef de NRC op 27 november 1927. ' D e filmkunst, diejuist haar
t e m p o ontleent aan haar zwijgen, zou onmiddellijk terugvallen tot een
soort gefotografeerd toneel, zodra het gesproken w o o r d haar eigen aard
zou wijzigen.' Dit afwijzende standpunt werd in december 1927 over
g e n o m e n in de Filmliga. Het zou enkele jaren als axioma blijven gelden
v o o r een belangrijk deel van de Nederlandse filmkritiek. De Parijse
correspondent van De Telegraaf uitte op 31 oktober 1928 in de volgende
b e w o o r d i n g e n zijn twijfels aan het nut van de sprekende film:
' N e e n , wij willen in geen geval meer naar het oude toneel terug,
m e t zijn onuitstaanbaar slakken-tempo, met zijn eindeloos gebazel
dat m e n beter thuis kan nalezen. N u het j o n g e theater juist felvisuele vertoningen wil geven waarin de tekst tot zuivere aanduiding [...] is gestold, zou de film op haar beurt weer al dat geklets gaan
opnemen? [...] Elke kunst bestaat nu eenmaal uit verdichting der
werkelijkheid. Wat moet er van het oude visuele filmritme met zijn
snelwisselende beelden vol herinneringen, toekomstbeelden en
ideeenassociatics terechtkomen als men weer het leven woordelijk
gaat ontroUen?'
Dergelijke ontboezemingen k o m e n in de pers van die dagen veelvuldig
v o o r ; ze zijn geenszins het monopolie geweest van de Filmliga cn haar
puriteinse aanhang. De skepsis heeft lange tijd stand gehouden. Het Volk
publiceerde eind 1929 een terugblik onder de titel 'Wat bracht ons de
sprekende film?'"* Het oordeel was ronduit negatief. Leojordaan k w a m
e e n half jaar later in De Groene Amsterdammer tot dezelfde conclusie bij
zijn evaluatie van 'een jaar klankfilm': volgens h e m deugde geen enkele
geluidsfilm, uitgezonderd MELODIE DER WELT van R u t t m a n n , waarin
geen dialogen voorkwamen."'Janus van D o m b u r g smeekte de N e d e r landse cineasten eind 1930 in De Nieuwe Eeuw: 'Laat men asjeblicf geen
sprekende films maken.''" Daarentegen hebben de recensenten van De
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Telegraaf en het Algemeen Handelsblad hun kritische h o u d i n g in 1929
weer laten varen zodra de eerste geluidsfilms in de bioscopen verschenen. Z e vermeden als vanouds een oordeel te veUen over d e artistieke
waarde van een film, zeker als dit negatief mocht uitvallen, en concentreerden zich voornamelijk op het amusementsgehalte.''
D e hardste standpunten tegen de geluidsfilm stonden echter in de
NRC. Deze liberale krant wijdde vanaf 7 September 1929 wekelijks een
pagina aan de filmkunst. Tot de vaste medewerkers b c h o o r d e n onder
meer M e n n o ter Braak en Henrik Scholte, twee kopstukken van de
Filmliga. Al op de eerste dag liet de redactie duideUjk w e t e n dat ze niets
van film als amusement moest hebben en een film uitsluitend op grond
van zijn artistieke verdiensten wenste te beoordelen. De sprekende film
vond zij een 'verontreiniging van de filmkunst en dus uit artistiek
oogpunt een stap achteruit'. De aanvaUen op het reguliere bioscoopaanbod in het algemeen en op de geluidsfilm in het bijzonder zijn zo scherp
geweest dat het bioscoopbedrijf tot de tegenaanval is overgegaan.'" D e
Rotterdamse bioscoopexploitanten wensten niet te w o r d e n afgeslacht
in de krant waarin ze adverteerden. In november 1929 begonnen ze een
advertentieboycot tegen de NRC, een boycot die tot oktober 1930 heeft
voortgeduurd. Zonder de geluidsfilm zou het conflict waarschijnlijk
nooit zo h o o g zijn opgelopen.
De afwijzende houding tegenover de geluidsfilm werd n o g versterkt
door een pessimistische visie op de cultuur. Er bestond in d e jaren twintig bij sommige inteUectuelen bezorgdheid over het voortschrijdende
proces van industrialisering, massificatie en democratisering, een ontwikkeling die volgens hen de kwaliteit van de cultuur zou bedreigen.
Zij waarschuwden vooral tegen de niveUerende gevolgen die de o p komst van media als krant, film en radio zou kunnen h e b b e n . " De historicus Huizinga is een exponent van dit cultuurpessimisme geweest, maar
zijn veel jongere neef M e n n o ter Braak eveneens. De laatste had zich
desondanks ingespannen voor de aanvaarding van film als kunst. D e
geluidsfilm dreigde evenwel hier een streep door te halen. Zo kon de
vrees dat de nieuwe techniek de recente verworvenheden weer ongedaan zou maken, onverwachts apocalyptische dimensies aannemen.
• * •

312

H e t heeft geruime tijd geduurd voordat de filmkritiek en met name de
voorstanders van film als kunst enige waardering konden opbrengen
voor het gesproken w o o r d als een nieuwe dimensie van de filmtaal. D e
eerste, afwijzende reacties waren gebaseerd geweest op de esthetische
idealen van de zwijgende film. Filmcritici waren echter niet blind en
doof voor films die de artistieke mogelijkheden van het geluid goed
wisten te gebruiken. In feite keken zij met ongeloof, maar ook met
nieuwsgierigheid uit naar voorbeelden die hen van hun ongelijk zouden
kunnen overtuigen. Het was hun taak om nieuwe inzichten te ontwikkelen door kritisch te kijken naar wat de beste geluidsfilms te bieden
hadden. T o t h u n teleurstelling kregen ze in het eerste seizoen vooral te
maken met amusementsfilms van het slag dat ze eerder ook al hadden
bestreden. H u n afkeer hiervan staken ze niet onder stoelen of banken.
Naarmate de kwaliteit van de nieuwe films steeg, begon echter ook de
houding van de filmkritiek te veranderen. Dit is duidelijk te bespeuren
in het werk van M e n n o ter Braak, de voornaamste theoreticus van de
zwijgende film en zeker geen voorstander van het gesproken woord.
M e n n o ter Braak realiseerde zich in januari 1930 voor het eerst dat
een sprekende film meer kon zijn dan zinloos amusement. Dit gebeurde
bij ATLANTIC (1929) van A.E. Dupont:
' H o e zeldzaam verlossend deed het aan, na al het gezwets en
gebabbel uit stupide talkiemonden, eindelijk een geraffineerd, een
menselijk conflict te horen in de w o o r d e n die van het doek
kwamen! [...] Er is hier voor het eerst in de geschiedenis van de
sprekende film eenheid van conceptie te ontdekken. D u p o n t waagt
althans een poging, dialoog en filmbeeld, die nog volkomen
onverzoend naast elkaar hingen, op te lossen in ccn synthese.''*
Een halfjaar later onderstreepte hij nogmaals het historische belang van
deze film:
'Hier werd werkelijk een aanval gedaan op de zwijgende film, met
dien verstande dus dat de regisseur van ATLANTIC een poging waagde
het geluidselement wezenlijk te laten medefiinctioneren in zijn
compositie; hij componeerde zijn scheepsgeluiden in het beeldenritme en trachtte daardoor niet zonder succes de werking van het
oceaandrama te versterken; hij paste het geluid als montage toe [.-.].'"
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In 1931 moest Ter Braak concluderen dat de geluidsfilm in twee jaar tijd
de achterstand op esthetisch gebied vrijwel had ingelopen. D e kwaliteitsnormen van de grote studio's waren sterk verbeterd. D e produktie
van artistiek verantwoorde geluidsfilms was inmiddels geen v r o m e wens
meer, maar dagelijkse praktijk:
'Aan de eerste barbaric is een einde gekomen, er is een gemiddeld
peil bereikt, dat men een standaardpeil zou kunnen noemen. [...] De
goede regisseur van [confectie]films weet tegenwoordig zijn effecten zo te kiezen dat de beeldmontage versterkt wordt door een
bloemlezing van geluiden, om aldus de toeschouwer te bewaren
voor uitputting en verveling. Hij past alle artistieke middelen toe
die voor drie jaar nog als wonderen der filmesthetiek w e r d e n
beschouwd [...]. O o k Willy Mullens hanteert nu zijn instrumenten
volgens de begrippen van Poedowkin!''"
Langzaam maar zeker hebben de Filmliga en haar sympathisanten
afscheid genomen van de zwijgende film. T e r Braak ging voor; anderen
zouden volgen. Leo Jordaan, een van de oprichters van de Fihrdiga,
heeft meer moeite gehad met het aanvaarden van de nieuwe situatie. In
1932 k w a m hij echter tot dezelfde conclusie in De Groene Amsterdammer:
'Terwijl wij nog mopperden over de gewelddadige dood der
zwijgende film, kwam de novice reeds met experimenten die
belangrijk genoeg waren om onze aandacht van alle klaagzangen af
te leiden. Wanneer wij nagaan dat de zwijgende film ongeveer
twintigjaar nodig had voor zij zich bewust werd van een eigen taak
en bestaansrecht, dan mag hetgeen de klankfilm heeft bereikt in nog
geen drie jaar tijds inderdaad verwonderlijk genoemd worden. [...]
Wij vergisten ons in de snelheid en de kracht waarmee de w e g o m h o o g opnieuw aanvaard zou w o r d e n . ' "
De redactie van de Filmliga, die in 1928 fel tegen het gesproken woord
had geageerd, heeft ten slotte in mei 1932 een heel n u m m e r gewijd aan
de geluidsfilm. Dit n u m m e r markeert de definitieve aanvaarding van de
al niet meer zo nieuwe techniek door de kritische filmbeweging. De
technische en artistieke njogelijkheden van het geluid, van registratie
tot nasynchronisatie van dialogen, worden er in enkele artikelen uit314

cengczet. De uitgave verscheen ter gelegenheid van de Haagse t e n t o o n stelling 'Klank en Beeld', waar de Filmliga ook een aantal Iczingen overdit onderwerp verzorgde. Tussen 'Klank en Beeld' van 1932 en de
'Internationale Tentoonstelling op Filmgebied' van 1928, met de eerste
open bare demonstraties van geluidsfilms, ligt het tijdperk waarin de
filmkritiek is omgeschakeld van afwijzing naar aanvaarding.
W a t ook veranderde was de liefde voor de filmavant-garde. Leojordaan
heeft in 1933 geschreven dat de artistieke voorhoede door de komst van
het geluid zou zijn weggevaagd:
' D e avant-garde, voor zover zij bestond uit bescheiden eenmansondernemingen met geringe middelen gefinancierd, kon de doUarwedloop waartoe de kostbare outillage der geluidsfilm noodzaakte,
niet meer bijhouden. Filmen was reeds duur en ccn gevaarlijk risico
— klankfilmen bleek eenvoudig voor de solist onmogelijk en dus
bleef de avant-garde, die naar illuster voorbeeld weigerde zich over
te geven, niets anders over dan te sterven.''*
Jordaan lijkt daarmee zichzelf en al diegenen gelijk tc willen geven die
hadden gewaarschuwd tegen de verderfelijke invloed van de nieuwe
techniek. T o c h is hier een kanttekening op haar plaats. De intrede van
de geluidsfilm viel weliswaar in de tijd samen met het verdwijnen van
de artistieke filmexperimenten, maar dit wil nog niet zeggen dat het
laatste een gevolg van het eerste is geweest. Waarschijnlijk zorgde het
geluid voor een versnelling van het aftakelingsproces. Waarschijnlijk ook
maakte de innovatie de neergang onomkeerbaar. Maar dat de nieuwe
techniek tevens de oorzaak hiervan zou zijn geweest, is een mystificatie
die later door anderen is overgenomen." De meeste tijdgenoten wisten
wel beter.
D e avant-garde begon al in 1929, dus n o g voordat de geluidsfilm iets
had kunnen uitrichten, tekenen van malaise te vertonen, niet alleen in
de film, maar ook in andere kunsten — niet alleen in Nederland, maar
intemationaal. De eens zo geprezen 'Russische filmkunst', dc 'Franse
avant-garde' en de 'Duitse absolute film' bchoorden in 1930 al weer tot
het verleden.*" Tijdgenoten klaagden daar ook over. Een criticus schreef
na het zien van een avantgardistisch programma in De Uitkijk, het
Amsterdamse theater voor de filmkunst: 'Was dit nog avant-garde?
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Veeleer was het wat men in Berlijn "Abschied vom s t u m m e n Film"
noemt, een terugzien vol pieteit, naar een verleden zonder ontwikkelingsmogelijkheden.'*' M e n n o ter Braak brak in 1931 de staf over de
experimentele filmkunst die hij eens zo had bewonderd. Volgens hem
was de avant-garde verworden tot een arriere-garde:
'De avant-garde sterft uit [...], voor zover het de oude avant-garde
betreft, die langzamerhand achter de industrie komt aansukkelen en
nergens meer op tegenstand stuit. Haar taak is inderdaad afgelopen,
want de film heeft haar taal gevonden [...]. Voor een avant-garde die
de film als kunst verdedigt, is geen plaats meer, want zij verdedigt
iets dat niet meer wordt ontkend, waaraan geen industriekoning
meer twijfelt.'*"
• * *

Het afscheid van de zwijgende film stelt de historicus intussen voor een
paradox. Enerzijds werd dit afscheid door de tijdgenoten ervaren als een
breuk met het verleden: men keek met w e e m o e d om naar een bewogen
periode waarin geestdriftig was gestreden voor de emancipatie van de
film als zelfstandige kunstvorm. Leojordaan gaf wat dit betreft de toon
aan. Hij begon al in 1929 een reeks artikelen te schrijven over de
geschiedenis van de film, een overzicht dat hij in 193 3 voltooide met een
historic van dc Nederlandsche Filmliga.*' Hij bepleitte vurig de oprichting van een archief voor zwijgende films, die anders verloren dreigden
te gaan.** Een sterk historisch bewustzijn spreekt ook uit de serie
'Monografieen over filmkunst', tien boekjes die tussen 1931 en 1933
zijn verschenen onder redactie van C o e n Graadt van R o g g e n . De fraai
uitgegeven serie, ontworpen door meester-typograaf Piet Zwart, geeft
ccn stand van zaken weer op het breukvlak van twee tijdperken.
Afgezien van de bijdrage van Lou Lichtveld, De geluidsfilm, zijn de
meeste deeltjes sterk op het verleden gericht. Dit verleden wordt met
ingchouden enthousiasme beschreven, terwijl het heden en de toekomst vol twijfel en kritiek tegemoet w o r d e n getreden. D e 'Monografieen' zijn een eerste poging geweest de canon van de zwijgende
filmkunst vast te leggen en te bepalen wat tot het klassieke erfgoed
behoorde en wat niet.
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Maar betekende dit afscheid ook een vaarwcl van oude opvattingen?
Nauwelijks. De serieuze filmkritiek is, in deze periode althans, bijna
niet veranderd. Ze stelde nagenoeg dezelfde artistieke eisen aan een
geluidsfilm als aan een zwijgende film. N i e u w e inzichten op het gebied
van de filmesthetiek zijn niet ontstaan. Het geluid werd zo veel mogelijk
in de bestaande zienswijze gei'ntegreerd. Montage en ritme bleven in
veel recensies de sleutelbegrippen. De belangstelling voor mise-enscenc en acteren nam niet wezenlijk toe.*' Het resultaat hiervan is
geweest dat men geluidsfilms doorgaans beter vond naarmate ze meer
op zwijgende films leken. De recensent van Het Volk constateerde in
1931 tot zijn genoegen dat er wat dit betreft grote vooruitgang was
geboekt:
'De geluidsfilm heette lange tijd noodgedwongen te moeten laboreren aan een traag tempo en aan camera-houterigheid, wat later
[...] onjuist bleek, nademaal in dc nieuwste produkties de camera
weer even bewegelijk als vroeger, het aantal sets even groot en het
tempo weer vrijwel van de oude snelheid geworden is.'*"
M e n n o ter Braak zei het al in 1930: 'De sprekende film en de geluidsfilm
geven voor zover zij nieuw zijn, geen aanleiding tot een revolutie in
onze filmesthetiek en zijn, voor zover zij daartoe wel aanleiding geven,
niet nieuw.'*' Het geluid bleef in deze opvatting ondergeschikt aan het
beeld en de angst voor een omwenteling is geleidelijk weggeebd. D e
neiging ontstond nu om de onveranderlijkheid van de filmesthetiek te
benadrukken en te doen alsof de oude waarden hadden stand gehouden,
zonder veel acht te slaan op wat er aan creatieve mogelijkheden was
bijgekomen.
De hierboven geschetste houding van de filmkritiek, althans van een
belangrijk deel ervan, is zoals gezegd nogal paradoxaal. De critici
ervaren de komst van het geluid als een historische breuk cn koesteren
de herinnering aan de voorbije periode als gold het een verloren paradijs, maar tegelijkertijd behandelen zij de geluidsfilm als een voortzetting van de zwijgende filmesthetiek. Dit paradoxale gedrag is niet uniek
voor Nederland, maar blijkt intemationaal te zijn geweest. De Duitse
kunsthistoricus en filmtheoreticus Rudolf Arnheim heeft dit eveneens
geconstateerd in een essay uit 1938 waarin hij betoogt dat de filmkritiek
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nooit consequenties heeft willen trekken uit de komst van het geluid.**
Degene die in Nederland dit verzuim misschien had kunnen goedmaken, M e n n o ter Braak, keerde zich in 1933 van de film af o m zich geheel
aan de literatuur te wijden.*"
Pas veel later, in de jaren veertig en vijftig, is er een theorie o n t w i k keld waarmee men verantwoording probeerde af te leggen v o o r esthetische veranderingen die mede door het geluid tot stand waren gekomen. Deze nieuwe benadering verzette zich tegen het grote belang dat
in het verleden aan de montage werd toegekend, en legde sterk de
nadruk op de misc-en-scene en de fotografische weergave van de
ruimte. De Franse filmcriticus Andre Bazin is de voornaamste exponent
van deze opvatting geweest. Volgens Bazin is er tussen 1928 en 1930
geen nieuwe cinema geboren: de op montage gebaseerde filmstijlen
hebben, zij het gehavend, de komst van het geluid overleefd.'" Er waren
echter al voor 1928 andere stijlen in ontwikkeling die, n o g steeds
volgens Bazin, veel minder gedomineerd werden door het m o n t a g e principe en die veel beter in staat waren om beeld en geluid te integreren. D e zwijgende films van Von Stroheim, Murnau en Flaherty zijn
daar voorbeelden van. In deze 'cinema van het reaUsme' herkende Bazin
de grondslagen van een moderne filmkunst die later tot voile ontplooiing zou komen in het ^verk van cineasten als R e n o i r en Bresson in
Frankrijk, Wyler en Welles in Amerika, Visconti en RosscUini in ItaUe.
Z o n d e r het geluid zou deze realistische cinema waarschijnlijk nooit
zo'n grote vlucht hebben kunnen nemen.
In dit licht is het paradoxale gedrag van filmcritici na 1932 w e l enigszins te begrijpen. Zij klampten zich vast aan ' o u d e ' overtuigingen en
negeerden wat daarmee niet in overeenstemming leek te zijn. H u n
voorkeur bleef uitgaan naar films die de traditie van het montageprincipe probeerden voort te zetten. Het klassieke verleden van de zwijgende film werd intussen gecanoniseerd en de filmgeschiedenis werd
herschreven in overeenstemming met de orthodoxe beginselen. De
Nederlandse filmkritiek wijkt hierin niet af van die in het buitenland.
T o c h schiet deze verklaring tekort. Ze legt eenzijdig de nadruk op de
selectieve belangstelling van filmcritici die een voorkeur behielden
voor een meer expressieve stijl van filmen, doch weinig o o g hadden
voor andere stijlen die door dc geluidsfilm werden gestimuleerd. De
innovatie bevorderde en bevoordeelde echter niet aUeen een bestaande
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stilistische ontwikkeling in de filmproduktie. Z e heeft ook een aanwezige tendens in de filmkritiek versterkt. Die tendens hield in dat m e n de
film steeds meer zag als een zelfstandig fenomeen, een eindprodukt. Dit
sprak in de jaren twintig niet vanzelf De stomme film werd in het
bioscoopbedrijf beschouwd als een halffahrikaat: de filmstudio leverde
wel de beelden, maar de rest van de voorstelling moest er in het theater
aan worden toegevoegd. Veel recensies leken in die tijd daarom op een
verslag van een bezoek aan het circus: behalve de film werden vaak ook
het orkest, het voorprogramma, het publiek en de zaalinrichting b e schreven. De Filmliga verzette zich hiertegen met hand en tand.
D e invoering van de geluidsfilm heeft aan deze wijze van recenseren
rigoureus een einde gemaakt. De filmmaker kreeg meer greep op de
presentatie van de film en het geluid werd een integraal onderdeel van
het artisfieke eindprodukt. De filmkritiek, o o k de meest naieve, k o n
voortaan geheel afzien van iedere verwijzing naar de plaats waar en de
context waarin de film werd vertoond. De aandacht richtte zich nu
volledig op de film als een op zichzelf staand universum. De voorstelling
w e r d niet meer gezien als een ontmoeting tussen publiek en uitvoerenden, een culturele gebeurtenis tussen vier muren, maar als een exclusieve relatie tussen filmmaker en toeschouwer. De communicatieve
situatie in de bioscoop had zich fundamenteel gewijzigd.
Degenen die de autonomic van de film hadden verdedigd in de zwijgende periode, bleken over de meest adequate benadering te beschikken in dc nieuwe omstandigheden. H u n opvatting kwam ver sterkt uit
het innovatieproces. De geluidsfilm bleek uiteindelijk meer een b o n d g e n o o t te zijn geweest dan een vijand, waarvoor hij steeds was g e h o u den. D e primitieve wijze van recenseren verdween voorgoed nadat het
geluid cen omwenteling had teweeggebracht in de bioscoopvoorstelling. Deze ironie van de geschiedenis is de voorstanders van de film als
zelfstandige kunst indertijd volledig ontgaan.

4 LOU LICHTVELD
Lou Lichtveld is het buitenbeentje van de Nederlandsche Filmliga
geweest. Zijn eenzame positie verklaart misschien ook waarom zijn
w e r k als filmtheoreticus en filmcomponist vrijwel onbekend is gebleven
en zijn naam door filmhistorici steeds over het hoofd wordt gezien.
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Lou Lichtveld
g e t e k e n d door
Gerard Huysser, 1926

M e n n o ter Braak
(1902-1940),
getekend door
L.J. Jordaan

L.J. Jordaan
(1885-1980)

T o c h was Lichtveld in kringen van de Filmliga geen onopvallende
persoonlijkhcid. Integendeel. Hij verkondigde opvattingen die zelfs in
dit milieu waar men de m o n d vol had over avantgardisme, nogal uitdagend en provocerend geklonken moeten hebben. Hij was niet alleen
voor de avant-garde, maar ook voor de geluidsfilm. Lichtveld heette de
geluidsfilm welkom op een m o m e n t dat de Nederlandse filmkritiek in
rep en roer verkeerde over de vermeende teloorgang van de zwijgende
kunst. W a t h e m bovendien onderscheiddc van zijn vrienden in de
Filmliga, was zijn belangsteUing voor modernistische stromingen in de
muziek en de beeldende kunst. Invloedrijke critici als T e r Braak,
Scholte enjordaan hadden weinig op met de avant-garde in andere k u n sten dan film en literatuur. Provocerend was ook Lichtvclds belangstelling v o o r de relatie tussen kunst en kitsch. Hij was niet bang voor de
mechanisering van de kunst en hij flirtte met dc populaire cultuur op
een wijze die hem niet in dank zal zijn afgcnomen. Negro-spirituals kon
hij m e t evenveel liefde analyseren als strijkkwartetten, de stem van
Marlene Dietrich bracht h e m evenzeer van de kook als die van een
concertzanger:
'Er zijn van die muzikale sensaties die zich eens en voorgoed in het
geheugen vastzetten, en die ge u steeds opnieuw met dezelfde
frisheid van sensatie herinnert. Een van de zes of zeven keren dat ik
ecu lied "onvergetelijk" hoorde zingen, was toen Marlene Dietrich
in DER BLAUE ENGEL voor de eerste maal haar "Ich bin von Kopf bis
Fusz auf Liebe cingestellt" liet horen.'''
Waar anderen de aanval van de horden op de beschaving meenden te
zien en 'Amerika' verkettcrden, daar zag Lichtveld een nieuwe wereld
ontstaan. Zijn optimisme leek niet besteed aan de cultuurpessimisten in
de Filmliga.
Lou Lichtveld werd in 1903 geboren in Suriname.'" Hij volgde een
opleiding als musicus, studeerde in Nederland letterkunde en werkte
hier als schrijver en componist. O n d e r het pseudoniem Albert Helman
zou hij nationale bekendheid krijgen als literator. In de jaren twintig
schreef hij talloze artikelen over muziek, literatuur cn film in tijdschriften als De Gemeenschap, De Vrije Bladen en De Groene Amsterdammer. In
1926 debuteerde hij met dc roman Zuid-Zuid-West.
Van de artistieke
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stromingen in die tijd heeft vooral de N i e u w e Zakelijkheid met haar
afkeer van detaillerende beschrijving en psychologisering, grote invloed
op zijn werk gehad." In 1928 werd Lou Lichtveld als 'muzikaal adviseur'
betrokken bij de voorstellingen van de Filmliga in Amsterdam. Hij
begeleidde de avant-gardefilms met improvisaties op de piano, later o o k
met grammofoonplaten in De Uitkijk. Hij c o m p o n e e r d e muziek voor
twee films van Joris Ivens, eerst PHILIPS RADIO (193 i) e n een jaar later
ook REGEN, een 'cine-poeme' dat al in 1929 was gemaakt.'* Zoals een
componist een gedicht kan toonzetten, zo heeft Lou Lichtveld deze
twee films op muziek gezet. In 1933 publiceerde hij De geluidsfilm, een
boek waarin hij zijn denkbeelden over het onderwerp in de titel heeft
samengevat. Na 1933 heeft hij niet meer over film geschreven.
Inzijngeschriftenoverfilm, verschenen tussen 1928 en 1933, t o o n d e
Lichtveld een intense belangstelling voor de relatie tussen beeld en
geluid, in het bijzonder voor die tussen film en muziek. Het ging h e m
echter niet o m de onderlinge vergelijking van twee kunsten. Het v e r gelijken van bijvoorbeeld muziek met schilderkunst b e h o o r d e al vroeg
in de negentiende eeuw tot de grote gemeenplaatsen." Lichtveld stelde
het probleem evenwel op ccn manier die hier nadere aandacht verdient.
Anders dan de meesten van zijn filmvrienden hechtte Lou Lichtveld
weinig belang aan de vraag of film 'zichtbare muziek' kon zijn. D e
filmavant-garde van de jaren twintig, althans een belangrijk deel ervan,
dwecpte met dit laatste denkbeeld. Het is een visie op de zwijgende film
die v o o r t k o m t uit een romantische, negentiende eeuwse kunstopvatting waarin de nadruk ligt op de synesthesie: aspecten van het ene zintuig worden verbonden met die van een ander zintuig. Zo kan m e n
geluiden zien of kleuren horen. Het ging Lichtveld evenwel niet o m
zulke metaforen en correspondenties, maar om het naast elkaar gebruiken van film en muziek. Hij wilde oog en oor activeren, 'een artistieke
synthese van zeer verschillende zintuiglijke indrukken.''"
Lichtveld ging ervan uit dat muziek en film twee unieke, gelijkwaardige en autonome kunsten waren. Hij vroeg zich vervolgens af welke
raakvlakken beide kunsten hadden en vooral hoe zij in combinatie met
elkaar tot een artistieke synthese konden leiden die m e e r was dan de som
der delen. Deze gedachte is op zichzelf niet helemaal n i e u w . " Lou
Lichtveld voegde er evenwel iets aan toe: een pleidooi voor m e c h a n i sche bioscoopmuziek. O p deze manier verbond hij film, muziek en
machine tot iets geheel nieuws: een mechanisch 'Gesamtkunstwerk'. In
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1929, bij de opening van het avant-gardetheater De Uitkijk, verdedigde
hij het standpunt dat de techniek de kunsten bijeenbrengt:
'omdat de mechanische deformatie van de reele klank stilistisch
volkomen overeenstemt met de visuele deformatie door het filmbeeld. Dit is het voornaamste en het principiele voordeel; mechanische geluidsreproduktie is de stijlgerechtigste bij mechanische
beeldvertoning.''*
Dit waren ketterse denkbeelden in de puriteinse wereld van de N e d e r landse filmavant-garde. Ze stonden echter niet zo ver af van wat elders
in de moderne kunst al geruime tijd gemeengocd was, met name in het
futurisme, dc Stijl en de N i e u w e Zakelijkheid.''^ De Nederlandse
filmcritici die de mechanisering van kunst en cultuur vrijwel gelijkstelden met de ondergang van het avondland, ging dit echter veel te ver.
'Mechanisering van de reproduktie betekent gelukkig niet mechanisering van ons denken en onze smaak', voegde Lichtveld n o g aan b o v e n staande opmerking toe in een poging hen gerust te stellen, maar het zal
weinig hebben geholpen.
Na de modernistische kern van Lichtvclds kunstopvatting te hebben
blootgclegd, kan de vraag worden gesteld hoe deze filmtheoreticus zijn
denkbeelden verder heeft uitgewerkt. T o t een voUedige theorie is het
overigens nooit gekomen. H e t is gebleven bij enkele aanzetten hiertoe,
gepubliceerd in verspreide artikelen en een boek. Lichtveld c o n c e n treerde zijn aandacht vooral op twee soorten relaties: die tussen beeld
en geluid en die tussen de geluiden onderling. Wat de eerste betreft,
hiervan is al gezegd dat beeld en geluid autonome elementen zouden
zijn die ieder hun eigen karakteristieken en uitdrukkingsmogelijkheden
bezitten. Ondanks deze autonomic kunnen er relaties tussen beide
elementen ontstaan. Ze zijn 'autonoom en tevens van elkander afhankelijk, want zij moeten elkanders uitdrukkingskracht verhogen'.""
Sommige verbindingen zijn gebaseerd op samenhangen in de tijd:
' O n z e waarnemingsmaat van deze dimensie n o e m e n wij ritme.''"
R i t m e is het belangrijkste bindmiddel. Synchroniciteit creeert eveneens een band, maar die is veel minder essentieel. ' H e t ideaal blijft een
zelfstandige, asynchrone toonmontage, slechts met het beeld verbonden door de bedoeling eenzelfde idee uit te drukken.'""
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Lichtveld analyseerde herhaaldelijk de relatie tussen muziek en film.
Beide waren volgens hem zintuiglijke ervaringen van ruimte en tijd.
Muziek is een architectuur, schreef hij: 'Een klank is een kosmos waarin
wij w o n e n , en een melodie is een sncltrein die ons voorbij flitst. Muziek
is gehoorfilm.'"' Film is daarom zonder muziek niet volledig."* H o e
meer zintuigen door de filmkunst worden beroerd, hoe beter het is.
D e muziek mag echter niet zelfstandig optreden in een film, omdat
ze anders storend werkt. Ze is slechts doeltreffend als ze ontstaat uit het
filmwerk zelf, als haar ritme geboren wordt uit de ritmiek der filmbewegingen en haar melodie uit de stemming van het beeld."' Zij dient het
effect van het filmbeeld te versterken. Deze laatste ideeen over de d i e nende functie van muziek zijn weinig verrassend. Ze bchoorden al v o o r
1929 tot de praktijk van de bioscooporkesten en ze werden zonder veel
moeite toegepast in dc nieuwe geluidsfilms. Interessanter is wat Lichtveld tc zeggen heeft over de verhouding van de geluiden onderling.
Het tweede deel van Lichtvclds 'theorie' heeft betrekking op de
relatie tussen de geluiden. Hij onderscheiddc de geluiden naar hun aard
in verschillende klassen en gaf een visie op hun onderUnge verhouding.
Volgens hem bestonden er vier soorten geluiden waarmee cineast en
componist rekening moesten houden: muziek, gesproken w o o r d e n ,
'levensrumoer en gedruischen' (geluidseffecten) en ten slotte de stilte.
Deze indeling is op zichzelf niet ongewoon. Afgezien van de laatste
categoric koint zij overeen met die welke in de filmpraktijk en -theorie
ingang heeft gevonden: bij de montage van geluidsfilms wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen muziekbanden, dialoogbanden en
effectenbanden.
Karakteristiek is nu dat Lichtveld de absolute gelijkwaardigheid van
deze geluiden bepleit. De 'gedruischen' doen niet onder voor de
muziek, de muziek is niet minder belangrijk dan het gesproken w o o r d ,
de stilte is even waardevol als de rest. Alles heeft zijn functie in het
geheel van de compositie die de geluidsband is. De componist m o e t
daarom niet alleen de muziek schrijven. Zijn voornaamste taak bestaat
uit de montage van al deze geluiden. Lichtveld legt zo veel nadruk op
deze onderlinge gelijkwaardigheid onder meer omdat dialogen de n e i ging hebben de andere geluiden te overheersen. Hij verzet zich tegen
de dominantie van het gesproken w o o r d ook al omdat de taal het internationale karakter van de film aantast: 'De massa die een taal verstaat [is]
veel kleiner dan die welke een beeld begrijpt.'"" Volgens h e m is dit
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probleem niet zo moeilijk op te lossen: ' M e n zou het gesproken woord
" d o c u m e n t a i r " moeten gebruiken, op dezelfde wijze als aUerlei geraas
of als muziek, zonder daarbij aangewezen te zijn op het effect der
woordbetekenissen.'"'
Een goede iUustratie verschaffen de twee meest radicale geluidsfilms
die in deze overgangstijd zijn gemaakt, MELODIE DER WELT (1929) van
Walter R u t t m a n n en ENTUZIAZM (1930) van Dziga Vertov. O o k PHILIPS
RADIO, waar Lou Lichtveld de sonorisatie voor heeft verzorgd, hoort bij
deze radicale traditie. De film is in hoofdstuk 7 al uitvoerig besproken.
PHILIPS RADIO heeft het karakter gekregen van een laboratoriumexperiment, alsof de geldigheid van Lichtvclds hypothese moest worden
getoetst. Muziek, stemmen, fabrieksgeluiden en stilte zijn als volkomen
gelijkwaardige elementen in de compositie o p g e n o m e n en vormen een
interessant geheel. Zelfs het 'documentaire' gebruik van woorden is
erin terug te vinden. Mag men hieruit ook afleiden dat de makers van
PHILIPS RADIO erin zijn geslaagd de afstand tussen theorie en praktijk te
overbruggen? De proef is weliswaar uitgevoerd, maar het experiment
is nooit meer herhaald. PHILIPS RADIO onderging hiermee hetzelfde lot
als MELODIE DER WELT en ENTUZIAZM. 'Hct was ccn noodzakelijk
verkenning', schreef de componist later."*
M e t zijn geavanceerde denkbeelden stond Lichtveld vrijwel alleen in
de Filmliga. Hij bleef een buitenbeentje. In 1933 zette hij, netals M e n n o
ter Braak, definitief een punt achter zijn werk voor de film. Bij zijn
afscheid keek hij niet met nostalgic terug naar de tijd van de zwijgende
kunst. In plaats daarvan besloot hij zijn laatste publikatie over film met
de volgende woorden:
'Wij m o g e n latere geslachten benijden o m de veel volmaaktere
filmkunst die zij zuUen kennen, het is echter niet onwaarschijnlijk
dat zij op hun beurt ons zuilen benijden om het feit, dat wij
tegenwoordig zijn geweest bij de geboorte van iets zo belangrijks
als de geluidsfilm.'"'-'

5 CONCLUSIE
Dat veel filmcritici aanvankelijk afwijzend stonden tegenover de geluidsfilm en dat zij zich na verloop van tijd hebben aangepast aan de
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veranderde omstandigheden, mag geen verrassing heten. Hun verzet
tegen de innovatie is overdadig gedocumenteerd, niet in de laatste plaats
door de betrokkenen zelf. In het buitenland is op ongeveer dezelfde
wijze gereageerd als hier: na de verbazing en de ergernis volgde overal
de aanvaarding. T o c h heeft dit hoofdstuk over de reacties van de
filmkritiek op de innovatie tot nieuwe inzichten geleid.
Anders dan doorgaans wordt aangenomen, heeft de geluidsfilm juist
die stroming in de filmkritiek versterkt die een grotere autonomic van
de film voorstond. Door de innovatie veranderde het karakter van de
filmvoorstelling
ingrijpend, en wel in een richting die ook door de
Nederlandsche Filmliga werd gewenst. D e film verloor niet aUeen zijn
vermaledijde binding met het bioscooporkest. Hij w e r d ook steeds
onafhankelijker van de plaats waar en de context waarin hij werd vertoond. Nai'eve benaderingen die de film voorstelden als een onderdeel
van een uitgebreid showprogramma, verloren hun aansluiting bij de
realiteit en hielden spoedig op te bestaan. D e critici die daarentegen de
autonomic van de film verdedigden, bleken hiermee over de meest
adequate opvatting te beschikken in de nieuwe omstandigheden. H u n
benadering kwam versterkt uit het innovatieproces tevoorschijn. D e
geluidsfilm, die zij steeds voor een vijand hadden aangezien, blijkt
achteraf ook hun bondgenoot te zijn geweest.
Uit deze onverwachte conclusie mag m e n niet afleiden dat degenen
die film als een kunst beschouwden, zich nodeloos zorgen hebben
gemaakt over het innovatieproces. Integendeel. Geluid was een mixed
blessing. De film verloor immers zijn zwijgende karakter, dat voor
menigeen juist het wezen van deze kunst uitmaakte. Dit verlies viel
moeilijk te compenseren met de winst van een grotere zelfstandigheid.
T o c h ligt in het laatste waarschijnlijk dc basis van een compromis dat
voor veel critici dc aanpassing aan de nieuwe situatie gemakkelijker
heeft gemaakt. Dc voordelen wogen misschien niet o p tegen de nadelen, maar dit bood tenminste een uitweg.
Dc innerlijke verschcurdheid van de filmkritiek koint nog het beste
tot uiting in de paradoxale houding die zij heeft aangenomen tegenover
dc geluidsfilm. Veel voorstanders van de film als kunst hebben naar
eigen zeggen de omschakeling ervaren als een historische breuk. In h u n
recensies is daarvan echter al spoedig niets meer te merken. De i n n o vatie blijkt nauwelijks invloed te hebben gehad op h u n opvattingen
over film. Het begrippenapparaat bleef vrijwel hetzelfde en de esthe326

tische voorkeur ging onverminderd uit naar de expressieve camera- en
montagestijl die al in de periode van de zwijgende film een hoogtepunt
had bereikt. Films die niet aan dit ideaal beantwoordden, vonden in hun
ogen geen genade. Leojordaan schreef later in zijn memoires: 'Er moest
enige tijd verlopen voor en aleer wij inzagen, dat de belangrijkste
grondstellingen van onze filmcode toch eigenlijk in wezen niet aangetast bleken.''" In de praktijk van deze filmkritiek is er geen sprake van
een breuk, maar juist van continui'teit en bestendiging.
Er is geen enkele aanwij zing dat het kritische debat over de geluidsfilm
is beinvloed door de verzuiling die toch een groot stempel heeft gedrukt
op zo veel andere facetten van het culturele en maatschappelijke leven
in Nederland. De vertegenwoordigers van de meeste zuilen hadden wel
een bepaalde visie op het gebruik van film, zeker in eigen kring, maar
die stond los van het geluid. Voor- en tegenstanders van dc nieuwe
techniek kon men overal vinden; de scheidslijn liep dwars door de
zuilen heen. Alleen bij de gereformeerden bestond eensgezindheid: hier
was men tegen alle film. In geen geval is het een punt van discussie tussen
de zuilen geweest. De opinies van de liberaal T e r Braak, de katholiek
Van D o m b u r g of de socialist Jordaan over deze kwestie hadden niets te
maken met hun religieuze of politieke overtuiging.
H e t debat over dc geluidsfilm heeft desondanks iets weg van een
theologisch dispuut. De verhouding van w o o r d en beeld is een theologisch vraagstuk waarover in het Christendom al eeuw^cn wordt gediscussiecrd." H e t grote verschil is evenwel dat de filmkritiek het beeld veel
belangrijker vond dan hct gesproken woord, terwijl men in de kerk juist
het woord superieur achtte aan het beeld. D e katholieken waren op dit
punt veel minder streng dan dc calvinisten. D e reformatorische kerken
m c d e n de filmjuist vanwege het visuele en illusionistische karakter waar
zij ernstige bezwaren tegen kocsterden, net zoals bij het toneel overigens. Heeft de komst van de geluidsfilm in deze laatste opvatting
verandering gebracht? 'Kreeg het woord, zo ver verheven boven het
beeld, nu niet zijn kans om zich te doen gelden?''" T e n tijde van het
innovatieproces heeft niemand zich hierover uitgelaten. Dit zwijgen
betekende allerminst dat de gereformeerden ermee instemden. Volgens
de film- en godsdienst-socioloog J.A. Hes, die de zojuist geciteerde
vraag veertigjaar na de innovatie stelde, zijn de gereformeerden niet van
mening veranderd 'omdat men er, min of meer in overeenstemming
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met de officiele filmtheorie en -kritiek, van is uitgegaan dat in de film
het visuele altijd zou bUjven domineren. M e n zou zelfs de dienstbaarheid van het woord aan het beeld als een belediging van het woord
kunnen beschouwen.'
In dit hoofdstuk is de vaak gehoorde stelling weersproken dat de
geluidsfilm verantwoordelijk zou zijn geweest voor de ondergang van
de filmavant-garde. Bewonderaars van dc avant-garde hebben eenzijdig
gewezen op de externe, vooral economische en technische oorzaken
van dit verval, maar interne oorzaken hebben waarschijnlijk de doorslag
gegeven. De malaise in deze tak van kunst was immers al ingetreden
voordat de geluidsfilm in Europa doorbrak, al zal dc innovatie een
herstel zeker hebben belemmerd.
De aanvankelijke vrees voor een catastrofale wending heeft hct
historisch bewustzijn van het kritische filmpubhek vergroot. De zwijgende filmkunst wcrd ontdekt als een bedreigd erfgoed dat voor het
nageslacht bewaard moest blijven. Men begon gaandeweg het belang in
te zien van filmarchieven, niet alleen voor historische beelden maar ook
voor de filmkunst." Sommige liefhebbers gingen oude films verzamelen. Theater De Uitkijk veranderde van een avant-gardetheater in cen
cinematheek avant-la-lettre, een plaats waar men ook de meesterwerken van het verleden kon zien. Er is tussen 1931 en 1933 een tiendelige
serie 'Monografieen' verschenen, waarin voor het eerst geprobeerd
wordt een geschiedenis van de zwijgende film als kunst te schrijven. De
nostalgic naar het geluidloze tijdperk ontstond. Hier begint ook het
selectieproces dat eigen is aan iedere historische onderneming: de
neiging o m te vergeten wat m e n in het verleden liever niet had willen
zien of horen. Het heeft bijvoorbeeld vijftig jaar geduurd voordat
zwijgende films weer konden worden vertoond zoals ze oorspronkelijk
in de bioscoop werden gepresenteerd: met orkest.
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Conclusie

Wie de komst van de geluidsfilm in Nederland bestudeert, maakt in
wezen een studie van de ontvangst van dit fenomeen. De voorafgaande
hoofdstukken zijn daarom ook wel te lezen als hoofdstukken uit de
receptiegeschiedenis van deze innovatie. Telkens opnieuw bleek hieruit dat de tijdgenoten allerminst cen passieve houding hebben aangenomen tegenover dc geluidsfilm. Het innovatieproces was cen strijdtoneel
waar werd getwist over het tempo, de richting, het belang cn de beheersing van de nieuwe techniek.
H e t is de invoer van Amerikaanse speelfilms met geluid geweest, die
in het seizoen 1928-1929 de innovatie van de Europese filmindustrie op
gang heeft gebracht. D e verspreiding van deze films is in Europa echter
op een aantal barrieres gestoten die een snelle doorbraak hebben
verhinderd. Sommige van die drempels waren eigen aan de filmindustrie, andere niet. W a t opvalt is dat de technologic als zodanig n o g het
minste van alle problemen schijnt te hebben opgeleverd. De o n t w i k k e ling van de geluidsfilmtechniek had in Europa gelijke tred gehouden
met die in Amerika. Er waren op dit gebied eerder tc veel dan te weinig
varianten en alternatieven beschikbaar. Iedere techniek had voor- en
nadelen; elke variant kende voor- en tegenstanders. Het had evenwel
outbroken aan lange speelfilms met geluid die in hct hoofdprogramma
van de bioscopen k o n d e n worden vertoond. D e Amerikaanse uitdaging
lag dan ook niet in de hardware, maar in de software.'
D e barrieres waar de invoering van de geluidsfilm mee te maken
kreeg, waren van velerlei aard. Voor Nederland zijn vooral de volgende
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van belang geweest. Een eerste drempel vormden de vreemde talen die
in de films werden gesproken en die vrijwel niemand kon verstaan. D e
sprekende film tastte het internationale karakter van de filmindustrie
aan. Het heeft enkele jaren geduurd voordat men hiervoor een b e v r e digende oplossing had gevonden. T o t 1932 was ondertiteUng nog g e brekkig ontwikkeld en kwam nasynchronisatie nauwelijks voor. O n d e r
deze omstandigheden luisterde het Nederlandse publiek liever naar
Duitse dan naar Engelse dialogen. De invoer van Amerikaanse films liep
daardoor sterk terug, terwijl die van Duitse films steeg. Hollywood p r o beerde dit te verhelpen door Amerikaanse films hier in een Duitse
simultaanversie uit te brengen. Dit laatste altematief verdween toen in
1932 nasynchronisatie in veel landen w c r d geintroducecrd als oplossing
voor het vertaalprobleem. In Nederland beperkt m e n zich sindsdien tot
het ondertitelen van originele geluidsversies.
O o k o m andere redenen heeft het gesproken w o o r d in de film w e e r stand ondervonden. Sommige hoeders van de cultuur zagen de vreemde
talen in de bioscoop als ccn bedreiging van het Nederlands, een aantasting van de culturele identiteit. Een groot aantal filmcritici maakte
bovendien bezwaar tegen hct gebruik van dialogen in films omdat de
suprematic van het beeld hierdoor zou worden ondermijnd. En de filmkeuring vreesde dat verbale uitingen weleens in strijd konden zijn m e t
de goede zeden of de openbare orde: zij heeft de censuur van beelden
uitgebreid tot die van het gesproken w o o r d .
De dominante aanwezigheid van vreemde talen in de bioscoop heeft
nog cen ander gevolg gehad. Het leidde tot de ontdekking van de
Nederlandse film, of beter: tot het besef dat deze laatste in de bioscoop
ontbrak. D e behoefte aan speelfilms in de eigen taal heeft de basis gelegd
voor dc opbloei van de Nederlandse speelfilm in de jaren dertig. Z o n d e r
de geluidsfilm zou deze opleving er nooit zijn gekomen.
De tweede drempel is van economische aard geweest: er ontbrandde
een internationale strijd over de octrooien van de geluidsfilmtechniek.
Dit heeft de Amerikanen er geruime tijd van weerhouden hun geluidsfilms onbeperkt te exporteren naar Europa. Deze ontwikkeling is vanuit
Nederland sterk beinvloed. Kiichenmeister's Internationale Mij. voor
Sprekende Films NV, de toonaangevende partij in het Tobis-Klangfilmkartel, speelde in de octrooistrijd een belangrijke rol. H e t is mede d o o r
dit optreden dat de opmars van de Amerikaanse geluidsfilm gedurende
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twee seizoenen werd vertraagd. D e Europese industrie kreeg intussen
gelegenheid een antwoord te formuleren op de Amerikaanse uitdaging.
De invloed van dc Nederlandse investeerders op de Europese filmgeschiedenis reikt echter verder. Zij creeerden uit het niets een reusachtige filmstudio, Tobis, de grootste concurrent van de Ufa en een
sterke tegenstander van Hollywood. In feite hebben zij verschillende
studio's opgericht: in Berlijn, Parijs, Londen en andere steden. H e t
unieke van Sprekende Films NV in de periode 1929-1932 is dat het een
Europese, multinationale onderneming is ge^veest met studio's in diverse landen en met films in verschiUende talen. Een filmconcern dat op
Europese schaal wilde opereren: zoiets had m e n niet meer meegemaakt
sinds het Franse filmimperium van Charles Pathe ten onder was gegaan
in de Eerste Wereldoorlog. In Berlijn deed m e n graag alsof de studio's
in Parijs en Londen slechts Duitse filialen waren, maar dit stemde niet
overeen met het beleid van dc Nederlandse eigenaars. In hun ogen
maakten de Tobisstudio's deel uit van een multinationale maatschappij
met vestigingen over heel Europa, onder meer in Berlijn.
De geschiedenis van Tobis en bijgevolg de introductie van de geluidsfilm in Europa zal in het licht van deze nieuwe bevindingen m o e t e n
worden herschreven. Dit wil niet zeggen dat Tobis voortaan tot de
Nederlandse filmgeschiedenis gerekend kan worden. Het Amsterdamse
concern verkoos een multinationale identiteit boven een Nederlandse
of een Duitse. Tobis was Amsterdam plus Berlijn plus Parijs plus Londen: een Europese studio. Het grensoverschrijdende karakter van Tobis
wordt echter pas zichtbaar vanuit het Nederlandse perspectief en met
behulp van Nederlandse bronnen. Voor deze internationale optick h e b ben historici tot nu toe weinig o o g gehad." D e fixatie op de natio-nale
cinema heeft de blik op dc internationale aspecten van de filmcultuur
belemmerd.
Nederland heeft als financier van de internationale filmindustrie een
reputatie opgebouwd. De financiele avonturen van Kiichenmeister en
Brenninkmeyer, die in deze studie zijn behandeld, staan niet op
zichzelf' Ze horen bij een traditie die zich heeft voortgezet na de T w e e de Wereldoorlog. In dc jaren tachtig werd bijvoorbeeld het C a n n o n concern gesticht door Menahem Golan en Yoram Globus met behulp
van Nederlandse kredieten. Vervolgens kregen Giancarlo Paretti en
Florio Fiorini Nederlandse steun om in Hollywood ccn greep naar de
macht te doen met Pathe Communications.* De capriolen van deze
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ondernemers hebben evenveel opschudding veroorzaakt als die van
Kuchenmeister destijds. Opmerkelijk is daarbij dat de bankier van
Paretti en Fiorini, Credit Lyoimais Bank Nederland, historische banden
had met dc voormalige financier van Kuchenmeister, Oyens & Zn. Dc
geschiedenis herhaalt zich, zou men kunnen zeggen. Een andere overeenkomst is dat de Nederlandse bemoeienis met de internationale filmindustrie weinig of niets heeft bijgedragen aan de produktie van
Nederlandse films, toen niet en later ook niet.
Een derde drempel heeft betrekking op de bioscoopvoorsteUing. D e
invoering van de geluidsfilm is niet zomaar een technische aanpassing
geweest. D e nieuwe techniek veranderde behalve de film ook de wijze
van vertonen en dc relatie met de toeschouwer. In de eerste plaats
bereikte de film de bioscoop niet meer als een halffahrikaat, maar als een
eindprodukt. Er waren geen muzikale en andere aanvuUingen meer
nodig om de voorstelling aan te kleden; de film bood een kant en klaar
programma. In de tweede plaats, en als gevolg hiervan, veranderde de
bioscoopvoorstelling van karakter. Het orkest dat vroeger live in de zaal
had gespeeld, ging nu deel uitmaken van de film; een gedeelte van de
vertoningscontext werd als het ware overgebracht naar de filmtckst. In
de derde plaats ontstond er een andere relatie tussen toeschouwer en
film. Het publiek bezocht niet meer een multimedia-show die zich
gedeeltelijk voor het doek afspeelde, maar hct kwam nu alleen nog voor
de gebeurtenissen op het doek. De film wendde zich voortaan rechtstreeks tot de toeschouwer, zonder tussenkomst van het orkest in dc
zaal. O m deze omwenteling in de vertoningspraktijk te kunnen doorzetten, moesten verschillende hindernissen en weerstanden w^orden
overwonnen.
D e botsing met de Bioscoopwet van 1926 is karakteristiek voor deze
ontwikkeling. De wet maakte onderscheid tussen een (zwijgende) film
en de voorstelling van die film, geheel in overeenstemming met de
praktijk van die tijd. D e film stond onder toezicht van de centrale
overheid, terwijl de voorstelling onder het toezicht van de burgemeester viel. D o o r de 'mechanisering' dreigde nu een deel van de voorstelling, in het bijzonder de muziek en het gesproken w o o r d , te worden
onttrokken aan de jurisdictie van de burgemeester o m te worden
toegevoegd aan die van de Centrale Filmkeuring. De strijd die hierover
ontbrandde, biedt een fraaie iUustratie van de veranderingen die dc
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nieuwe techniek t e w e e g heeft gebracht in de aard van de voorstelling
en in de definitie van film. T o t op het hoogste niveau van regering en
parlement zijn de juridische consequenties hiervan uitgevochten.
Uit sociaal oogpunt is de omschakeling een ware tragedie geworden
voor de bioscoopmusici. H u n lot was nauw verbonden met de bestaande vertoningspraktijk. T o e n deze laatste zich wijzigde en dc muzikale
begeleiding overbodig werd, bestonden er voor de musici weinig alternatieven. Hun protest heeft niet mogen baten. H o n d e r d e n banen verdwenen in een paar jaar tijd. Alleen enkele grote bioscopen hielden nog
een klein orkest in dienst om het voorprogramma op tc luisteren. Een
gering aantal musici heeft emplooi kunnen vinden bij de radio. De
meesten gingen echter een donkere toekomst tegemoet, die nog eens
extra verduistcrd w e r d door de economische crisis die inmiddels was
uitgebroken.
O o k in economisch opzicht zijn de gevolgen ingrijpend geweest.
Het orkest had in de jaren twintig cen cruciale rol gespeeld in de
concurrentiestrijd tussen de bioscopen. De grote theaters konden op
muzikaal terrein m e e r bieden dan de kleine. De nieuwe techniek
nivelleerde echter de verschiUen: de geluidsfilm maakte het mogelijk
om in alle theaters dezelfde voorsteUing te geven. Dit werkte vooral in
het nadeel van de toonaangevende, luxe bioscopen, die immers een deel
van h u n aantrckkelijkheid verloren. De besparingen op het orkest
wogen hier niet op tegen de nadelen van de nivellering. De middelgrote
theaters hebben hiervan nog het meest geprofiteerd. De kleine exploitanten daarentegen zagen zich geplaatst voor hoge investeringen in
apparatuur, uitgaven die zij niet konden goedmaken door de pianist te
ontslaan. Dit is ccn belangrijke reden waarom zo veel bioscoopexploitanten huiverig waren om de oude, beproefde formule van de zwijgende film in te ruilen voor de onzekerheden van dc innovatie.
D e filmkritiek heeft veel moeite gehad met de nieuwe techniek. Er
is hier sprake van een paradox. D e grotere autonomic van de film k w a m
immers tegemoet aan het streven naar een autonome filmkunst, een
belangrijk programmapunt van de avant-garde cn de Nederlandsche
Filmliga. De voorstanders hiervan kccrden zich echtcr tegen de geluidsfilm. V o o r hen ging met het zwijgen ook de kunst verloren. Het heeft
enige tijd geduurd voordat zij hun opvattingen over film zodanig
hadden aangepast dat ook het geluid hierin een plaats had verworven.
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Deze studie heeft laten zien, voor zover het Nederlandse materiaal het
toeliet, hoe de verhouding tussen film, voorstelling en toeschouwer is
veranderd onder invloed van de n i e u w e techniek. D e z e verandering
staat echter niet op zichzelf. H e t proces van decontextualisering,' waarbij de vertoningsomstandigheden steeds 'neutraler' w o r d e n ten opzichte van de film, is al veel langer werkzaam in de filmgeschiedenis; de
nieuwe techniek heeft deze tendens slechts versterkt. Films waren
omstreeks 1900 volledig ondergeschikt aan de voorsteUing; het was de
vertoner, niet de maker, die de volgorde en de functie van de 'levende
beelden' bepaalde." Geleidelijk verschoof het zwaartepunt echtcr naar
de produktie. Dankzij nieuwe, op montage gebaseerde vcrtelmethoden
werd het omstreeks 1908 mogelijk o m bepaalde narratieve functies die
tot dan toe buiten de film hadden gestaan en die er bij de presentatie aan
moesten worden toegevoegd (bijvoorbeeld door de explicateur), in de
film te integreren.' De film leek nu zichzelf te kunnen verteUen. V o o r
muziek, stemmen en geluidseffecten was men echter n o g steeds aangewezen op ondersteuning tijdens de voorsteUing. H e t heeft twintigjaar
geduurd voordat deze auditieve dimensie geheel door de techniek kon
worden overgenomen. Daarmee veranderde de film definitief van een
halffahrikaat in een eindprodukt. Sindsdien bepaalt uitsluitend dc p r o duktiezijde wat er tijdens de voorstelling te zien en te horen valt.
Dit proces blijkt gelijk op te gaan met het proces van internationalisering en standaardisering van de filmindustrie, dat eveneens al vroeg is
begonnen. Naarmate de film zich verder ontwikkelt van halffahrikaat
tot eindprodukt, wordt hij gemakkelijker als internationale handelswaar
gedistribueerd. Tegelijkertijd verdwijnen de lokale verschillen in p r e sentatie en ontstaan uniforme voorsteUingen die over de hele wereld
hetzelfde zijn. D e geluidsfilm heeft een nieuwe fase in dit integratieproces ingeluid.
Daarbij k o m t dat ook de financiering steeds internationaler is g e w o r den, een ontwikkeling waarbij Nederlandse financiers een belangrijke
rol hebben gespeeld. De voortschrijdende internationaUsering stuit
daarbij soms op lokaal verzet. Economisch protectionisme is in de filmindustrie geen onbekend verschijnsel, hoewel het nooit voor de
bescherming van de Nederlandse film is gebruikt. Er bestaan b o v e n dien culturele drempels. D e problemen m e t de taal zijn daarvan een
goed voorbeeld. Dergelijke hindernissen hebben in het geval van de
geluidsfilm alleen vertragend gewerkt; de richting van de ontwikkeling
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is er niet door veranderd. Hollywood heeft zich bijvoorbeeld vrij snel
hersteld na de moeilijkheden die het aanvankelijk had ondervonden bij
de export van geluidsfilms.
M e n kan zich afvragen of het innovatieproces wel was doorgegaan,
indien de geluidsfilm twee jaar later was gei'ntroduceerd. Het is een
hypothetische vraag, maar hij brandt op de lippen van ieder die zich met
dczc periode bezighoudt. W a n t zou de economische crisis geen formidabele hindernis zijn geweest voor de innovatie? De Europese omschakeling zou in 1931 ontegenzeglijk veel stroever en langzamer zijn verlopen dan in 1929, voor de beurskrach van Wall Street. De financiering
van het Kuchenmeister-concern met Nederlandse kredieten zou in
1931 geen schijn van kans hebben gehad. H e t o p k o m e n d e nationalisme
zou bovendien veel feller hebben geageerd tegen de vreemde talen in
de bioscoop.
Deze vraag moet echter niet aan de Nederlandse of de Europese filmindustrie worden gesteld, maar aan de Amerikaanse. Daar lag hct initiatief en Europa zou vroeg of laat hct Amerikaanse voorbeeld hebben
gevolgd. De economische crisis sloeg in Amerika sneller en harder toe
dan in Europa. In 1930 zouden Hollywood en zijn financiers minder
dan ooit bereid zijn geweest tot een innovatie van deze omvang. Z e
hadden de omschakeling echter nooit voor onbepaalde tijd k u n n e n
uitstellen, onder meer omdat Hollywood de geluidsfilm nodig had o m
met de opkomende televisie te kunnen concurreren.* In de tweede helft
van de jaren dertig lagen dc kansen in Amerika weer gunstiger voor een
nieuwe poging. Daarentegen zou Europa de aansluiting op dat m o m e n t
waarschijnlijk hebben gemist omdat de Tweede Wereldoorlog al spoedig uitbrak. Na de oorlog volgden nog jaren van herstel die grote
investeringen in de filmindustrie vrijwel uitsloten. H e t is daaroin niet
ondenkbaar dat de geluidsfilm pas omstreeks 1950 in Nederland zou zijn
ingevoerd, indien Warner Brothers in 1926 had geaarzeld met zijn
innovatieplannen...
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Summary

Between 1928 and 1933 the European film industry made the transition
from silent to sound film. This study explores this process in the N e t h e r lands. What impact had the international diffusion of the new t e c h n o logy in this country? And what was the contribution from the N e t h e r lands to the international innovation process? T h e emphasis is not so
m u c h on technology as on its reception, the problems it created and the
solutions that were developed. This is not just another success story, as
chapter I explains. T h e introduction of sound films is seen as an arena
where battles were fought over the direction, the speed, the meaning
and the control of technology.
T h e first demonstrations of sound-on-film experiments were given
in T h e Hague in 1927 and 1928. These public presentations were part
of a larger plan to interest potential investors in the n e w technology and
its patents. Since 1926, Dutch venture capital supported several research
teams in the development of sound film patents in Germany, one of
which would emerge as important: the project of Heinrich Kiichenmeister. Chapter 2 shows h o w Dutch capital got involved in the
innovation of Europe's film industry at an early stage. T h e formation of
Kiichenmeister's Internationale Maatschappij voor Sprekende Films NV
in 1927 and its relation to a network of banks in Amsterdam would play
a major role in subsequent developments.
T h e importation of American synchronized feature films started the
conversion to sound in Europe in the 1928-1929 season. In the N e t h e r lands the initiative came from an innovative local film distributor, L. C.
Barnstijn. He organized the first screenings of imported sound films in
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March 1929 using loudspeakers and amplifiers from the Philips company. Barnstijn had persuaded Philips to support his sound-on-disk
synchronization system, Loetafoon. Philips, in turn, used the N e t h e r lands as its experimental garden. T h e Philips-Bamstijn combination was
quite successful, as chapter 3 shows, seUing many installations to Dutch
theaters. Although the D u t c h exhibition sector had been a m o n g the last
in Europe to show a talking picture, it was among the first to complete
the conversion to sound in 1933.
T h e diffusion of sound in the theaters is analyzed in more detail in
chapter 4. Sound changed not only the film, but also the film's presentation and its relation to the viewer. Films no longer came to the
theater as semi-manufactured products, but instead as finished products.
They no longer needed musical accompaniment by a local orchestra,
but offered a complete show in themselves. It was the end of the cinema
as a multimedia show with live action. Sound effects and music, formerly a part of the viewing context, were incorporated now in the film text.
T h e confrontation with the Dutch Cinema Act of 1926 is characteristic of this development. T h e Act distinguished between silent films
and their presentation. While the films were supervised by the central
government, their screenings were controlled by local governments.
However, w h e n the n e w technology transferred the production of
sounds from the theater to the studio, the control of sounds shifted from
local to central government. T h e consequences of this were debated at
the highest political levels of government and parliament.
T h e innovation process was not a passive adoption of n e w t e c h n o logy. It met with considerable local resistance aU over Europe, particularly in the theaters, provoking an international crisis in the film industry. Economic competition was only one factor in this process. The
cultural factor proved to be a substantial barrier as well. Dutch audiences
did not understand the language of American talking pictures; they
turned to German spoken versions as a substitute. It took several years
before the techniques of subtitling and dubbing had been mastered;
dubbing was never used in the Netherlands after the first experiments
with it had been unsuccessful. Some intellectuals warned against foreign
language films as a threat to cultural identity. Film critics protested
against talking pictures fearing that the primacy of the image w o u l d be
undermined. Resistance came also from the cinema musicians w h o lost
their jobs in the face of the economic depression.
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Chapter 5 continues the Kuchenmeister story. Sprekende Films NV
was to become one of the major players in the international innovation
process. It supported the creation of the Ton-Bild Syndikat AG (Tobis)
in August 1928, soon holding a controlling interest. It formed a cartel
w i t h the Klangfilm company in March 1929, pooling Europe's most
important sound film patents. Tobis-Klangfilm j o i n e d battle with its
American competitors. Western Electric in particular, resulting in the
Paris agreement ofjuly 1930, a cartel covering the whole world. Sprek e n d e Films NV created film studios in Berlin, Paris and London before
the end of 1929, severe competitors of Hollywood and Ufa. T h e c o m pany preferred a multinational identity and favored multilingual film
productions in order to overcome language barriers. In fact, Sprekende
Films NV became the first film company of European dimen-sions since
the collapse of Pathe in 1915.
While Kiichenmeister's Sprekende Films NV was a success, its parent
company, Kiichenmeister's Accoustiek NV, was undercut by the D e pression. T h e establishment of Accoustiek NV in May 1929 had caused
a sensation at the Amsterdam stock exchange, but after the Wall Street
crash it was in decline and in 1932 had to be reorganized. Sprekende
Films Nv's name was changed to Internationale Tobis NV (Intertobis).
Its shares were sold secretly in 1935 to a German trustee of the Nazi
r e g i m e . Max Winkler of Cautio G m b H , because the Propaganda M i n i s try wanted full control of Tobis. Its seat, however, remained in
Amsterdam to serve as a front for German film exports in the thirties.
Philips NV had a direct impact on the conversion of the home market,
b u t it played only a minor role in the European changeover, as chapter
6 shows. T h e company was urged by foreign innovators to participate
in an early phase, but it preferred to stay independent. Instead, Philips
developed its o w n series of sound film projectors, a successful product
line after 1933. It also designed an electromechanical sound recorder,
the Philips-Miller system, used in broadcasting and recording studios
since 1937.
T h e predominance of foreign languages in the cinemas has resulted
in the discovery of Dutch film: people came to realize that films in their
o w n language did not exist. This perception has led to a revival of the
production offeature films in the Netherlands in 1934. Chapter 7 studies
n o t only the debate about the future of national film production, but
also the early sound films themselves, in particular the first industrial
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film, PHILIPS RADIO (193 I) by Joris Ivens and Lou Lichtveld, and the first
feature film, TERRA NOVA (1932) by Gerard Rutten, a film that never
made it to the theaters. Chapter 8 presents a case study of a Roman
Catholic film company, Internationale Eidophon NV, founded by B.J.
Brenninkmeyer and other wealthy Catholics in Holland. Eidophon
tried to establish an international sound film studio with the help of the
Dutch bishops and Pope Pius xi. Only two feature films w e r e released,
DAS MEER RUFT ( l 9 3 3 ) a n d DAS LIED DER SCHWARZEN BERGE ( l 9 3 3 ) , b o t h

produced in Germany.
T h e critical discourse on sound film is discussed in chapter 9.
Scepticism was initially dominant. T h e only modernist critic to welcome the n e w means of expression was the writer and composer Lou
Lichtveld. Most avant-garde critics saw silence as the essence of cinema.
T h e y also fought for film as an autonomous art. T h e y did not understand, however, that the new technology also contributed t o the autonomy of the film, making film independent of local screening conditions while shifting control of the sound dimension from the theater
owner to the filmmaker. Contemporaries could not solve this paradox.
Some kept the values of silent cinema alive in the s o u n d period,
remembering with nostalgia the silent era as a lost paradise.
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HOOFDSTUK i : EEN GESCHIEDENIS VAN LUCHTKASTELEN
1. E.W. Kellogg, 'History of sound motion pictures', in: R. Fielding ed. (1967), biz. 174-220.
Geduld (1975), Josse (1984), Altman (1985).
I. Schumpeter, Theory of economic development (1934). Overigens heeft de innovatietheorie in de
'school' van Schumpeter een ontwikkeling doorgemaakt: zie volgende noot.
3. Roobeek (1987), biz. 2; Dosi (1984), biz. 71-72, 293; Dosie.a. (1988), biz. 13-37,124-144,221238; Baudet (iy86), biz. 148-154.
4. Deze benadering is geinspireerd door Bijker, Hughes and Pinch eds. (1987) die techniek
opvatten als een sociale constructie. Zij hebben een analysemodel ontwikkeld, scxjT (social
construction of artifacts), dat verrassende penpectieven opent voor de techniekgeschiedenis. Dit
model kan hier slechts gedeeltelijk worden overgenomen, onder meer omdat de technische
ontwikkeling van de geluidsfilm grotendeels buiten Nederland heeft plaatsgevonden. SCOT zou
meer vruchten kunnen afiA-erpen bij toepassing op Amerika, het land waar de geluidsfilm voor
het eerst op grote schaal werd beproefd.
5. In sociologische studies van innovatie en diffiisie spreekt men doorgaans van 'adoptiegeschiedenis', terwijl men in film- en Uteratuurstudies 'receptiegeschiedenis' gebruikt. Hier wordt de
voorkeur gegeven aan de laatste term, onder meer omdat dit onderzoek niet alleen betrekking
heeft op cen techniek maar ook op een cultureel produkt.
6. Pinch and Bijker (19K7), biz. 40-45, spreken van een 'interpretative flexibility'.
7. Vgl. Van Lente (1988), biz. 2. Van Lente bestudeert opvattingen over technische veniieuwingen in Nederland tussen 1850 en 1920. Hij beperkt zich tot de passieve receptie van innovatie.
8. Pinch and Bijker (1987) beschouwen innovatie als een evolutieproces van variatie en selectie.
9. Pich and Bijker (1987), biz. 22.
10. Een variant hiervan zijn theorieen die innovatie zien als een samenspel van (technologische)
push- en (maatschappelijke) /Jw/Z-factoren. 'Staat de trein van de innovatie eenmaal op de rails, dan
kan verder niet meer van dat spoor worden afgeweken.' Bijker (1984), biz. 50.
I I . Joseph Brodsky, 'Een lofrede op C h o ' , in: NRC Handelsblad, 14 december 1991.
12. ToUebeek (1990), biz. 218. Ook de semioticus en cultuurfilosoof Y. Lotman bepleit een
geschiedschrijving die ervan uitgaat dat een historische gebeurtenis altijd de selectie is van e6n uit
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vele mogelijke alternatieven en dat dezelfde omstandigheden niet altijd dezelfde gevolgen hoeven
te hebben. Y. Lotman, Universe of the mind: a semiotic theory of culture (London etc.: Tauris, 1990),
biz. 228-230.
13. Het is een oude wijsheid dat intenties niet altijd het beoogde effect hebben en dat de
geschiedenis zelden de vrucht van rationele overwegingen is geweest. Vgl. Ankersmit (1990),
biz. 100-106. Dit is ook een van de hoekstenen van Schumpeters theorie. 'The assumption that
conduct is prompt and rational is in all cases a fiction. But it proves to be sufficiently near to reahty,
if things have time to hammer logic into men. Where this has happened, and within the limits
in which it has happened, one may rest content with this fiction and build theories upon it. (...)
Outside of these limits our fiction loses its closeness to reality. To cling to it there also, as the
traditional theory does, is to hide an essential thing and to ignore a fact which, in contrast with
other deviations of our assumptions fi"om reality, is theoretically important and the source of the
explanation of phenomena which would not exist without it.' (biz. 80)
14. Vgl. Prinsen (1977), Reijnhoudt (1981), Post (1985), Smit e.a. (1985), Dibbets (1986),
Groeneboer (1988), Bruls en Kerkman (1989).
15. Dibbets en Van der Madcn red. (1986), Hogenkamp (1988).
16. Gomery (1975), Geduld (1975), Walker (1978), W o o d (1983).
17. Karl Friimm, Freie Universitat Berhn, heeft een dergelijke studie aangekondigd in Prumm
(1989), biz. 93.
18. Zie Icart (1988) voor Frankrijk, Murphy (1984) en Low (1985) voor Engeland, Redi (1986)
en Quargnolo (1986) voor ItaiiS.
19. Strohm (1934), Paschke (1935), Spiker (1975), Holba (1979), Josse (1984).
20. Aan het slot van zijn studie doet Strohm drie oplossingen aan de hand om de nefaste invloed
van Tobis uit te schakelen. Alle drie veronderstellen ze het ingrijpen van de staat, een aanbeveling
die in Duitsland anno 1934 niet aan dovemansoren was gericht.
21. De spelling van Nederlandse citaten is aangepast aan de voorkeurspelhng zoals die in 1954
werd vastgelegd. 'De authentieke vorm van de tekst creeert effecten bij de moderne lezer die
absoluut niet aanwezig waren in de tijd van ontstaan: taal en spelling leiden af in ongewenste
richtingen, ze verlenen de tekst een antieke, kinderhjkeja zelfs komische kleur die op gespannen
voet staat met de eigenlijke inhoud.' H. Pleij, Het Nederlandse onbehagen (Amsterdam: Prometheus, 1991), biz. 128.

HOOFDSTUK 2 : BETER DAN DE BESTE RADIO
1. Nederlands Filmmuseum, Amsterdam: Archief Struve, 6. Dit archief zal hiema worden
aangeduid met Str. Voor de voUedige tekst, zie noot 26.
2. Opgericht op 24 februari 1925 te Berlijn door Kuchenmeister en twee stille vennoten, Botho
Freiherr von Gamp en Wilhelm Diehm. Het aandeel van de beide laatsten bedroeg resp. 150.000
mark en 26.666 mark, terwijl Kuchenmeister als 'personiich haftender Gesellschafter' octrooien
inbracht ter waarde van 25.000 mark. Brief van Zeiss aan Struve, 8 februari 1926 (Str. 6).
3. Zie: H. Jiittemann, Phonographen und Grammophone (Braunschweig 1979), biz. 185 ff. Het
Ultraphon-systeem was niet helemaal uniek. In 1923 werd in Engeland de D u o p h o n e uitgebracht, voorzien van twee membranen op 6en toonarm.
4. Brief van Zeiss aan Struve, Jena, 8 februari 1926 (Str. 6).
5. Brief van Kuchenmeister aan Koch, 16 februari 1926 (Str. 3).
6. Overeenkomst tussen Koch en Kuchenmeister, 12 februari 1926 (Str. 6), Struve en Koch namen
ieder voor 50.000 mark in KKG deel. Struve zou enkele maanden later zijn aandeel verhogen tot
105.000 mark, inclusief de bedragen die Struve namens enige famiheleden in KKC; belegde. Brief
Kuchenmeister aan Struve, 7 april 1928 (Str. 3)
7. Bijvoegsel Staatscourant, 14 februari 1927. BriefKuchenmeister aan Marijnen, 2 September 1926
(Str. 3).
8. Brief van Kiichenmeister aan Koch, 24 december 1926 (Str. 3). Brief van Koch aan
Kuchenmeister, i januari 1927 (Str. 17).
9. Jaarverslag KKG 1927 (Str. 7). Fa. Oyens & Zn. had als stille vennoot een aandeel van 8 procent
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in KKC. Bovendien stond nog eens 11,5 procent op haar naam, maar voor rekening van derden
(Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem: archief Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 233724: Incassobank contra Oyens, 14 juni 1935; pleitnota van 15 mei 1935).
10. Jaarverslag KKG 1927 (Str. 7). In September 1927 werd Bertona (Berhner Tonapparate Fabrik)
G m b H opgericht. De omschakeling kwam net op tijd, want het paradepaardje, de Ultraphon,
bleek ondanks het supericure geluid toch minder goed aan te slaan bij hct koopkrachtige pubhek.
De oorzaak lag voor de hand: het systeem met dc dubbele toonarm was alles behalve
gebruiksvriendelijk. Er werd daarom een nieuw systeem ontwikkeld met een enkele toonarm,
maar wel met twee grammofoonnaalden, zodat ongeveer hetzelfde effect zou ontstaan. Dit
nieuwe toestel, dat pas eind 1928 op de markt kwam, heette Ultraphonic. Duag beschikte daarmee
over twee modellen: de luxe Ultraphonic en de goedkope Bertona.
11. Prospectus betreffende de uitgifte van aandelen in Kuchenmeistcr's Internationale Ultraphoon
Mij. NV, Amsterdam 31 oktober 1928 (archief Vereniging voor de Effectenhandel, Amsterdam,
1905-1I).
12. Het maatschappelijk kapitaal ishet maximale bedrag waarvoor de onderneming aandelen kan
uitgeven overeenkomstig de statuten. Het bedrag waarvoor inderdaad aandelen zijn uitgegeven,
noemt men het geplaatst kapitaal; eventueel resterende aandelen blijven dan 'in portefeuille'.
13. Zie noot 11. KKG kreeg hiervoor 1350 aandelen Ultraphoon met een nominale waarde van
1.350.000 gulden. Het geplaatste kapitaal van Ultraphoon bedroeg 1,36 miljoen gulden.
14. Zie noot 11.
15. Amsterdamsch Effectenblad, 31 oktober 1928.
16. NRC, 14 november 1928.
17. Amsterdamsch Effectenblad, 9 november 1928.
18. Een lijst van, veelal alleen aangemelde, octrooien op naam van H.J. Kiichenmeister is
opgenomen in de bijlagen bij de overeenkomst tussen Tobis AG en de Kuchenmeister-groep, 30
augustus 1928 (BA R1091-241). Zie ook het Duitse Patentblatt, 1920-1927. Uit deze jaargangen
blijkt dat Kiichenmeister als uitvinder van landbouwmachines is begonnen. Na de Tweede
Wereldoorlog heeft hij deze draad weer opgepakt.
19. Josse (1984), biz. 233.
20. 'Vor allem ist unsere Apparatur die erste, die wirkHch an jcdcm Filmprojektor i n j e d e m
Theater einfach einzusetzen ist und kostet unsere Sprechfilm-Apparatur nur Bruchteile im
Gcgcnsatz zu den Preiscn andercr Spezialapparaturen, die stcts den altcn Filmprojektor uberfliissig
machen.' Brief van Kiichenmeister aan Koch, 16 januari 1927 (Str. 3). Zie ook Jaarverslag KKG
1927 (Str. 7).
21. Brief van Kiichenmeister aan Koch, 16 januari 1927 (Str. 3).
22. Brieven van Kuchenmeister aan Koch of Struve, 16 januari, 26 januari en 2 februari 1927
(Str. 3).
23. Brief van Kiichenmeister aan Koch, 16 januari 1927 (Str. 3).
24. 'Jedoch musste in Anbetracht ciner Option, die ftireinige Zeit der Ufa gcgeben werden musstc, vcmiieden werden, eine offenthche Exploitation des Sprcch- und Klangfilms zu fiiih zu betreiben, da sonst die U£i zweifelsfrei Schwierigkeiten bereitet hatte.'Jaarvcrsbg KKG 1927, biz. 6 (Str. 7).
25. Josse (1984), biz. 238, noot 429.
26. Str. I. Volgens een aantekening van Struve op dit document tiuurdc dc toespraak ongeveer
4,5 minuut en de lengte van de film bedroeg 95 meter.
27. Wclkc geluidsfilms in de week van 20 november 1927 werden gedemonstreerd in het City
Theater te Den Haag, kon niet precies worden vastgesteld. Uit de persverslagen kan men ncgcn
verschillende films destilleren: een scene op een boerenerf, Mussolini (?) spreekt, een schooljuffrouw, een oosterse danseres, een kerkorganist, 'Le Cygne' van Saint Saens uitgevoerd door cello
cn piano, 'Sarazata' door viool en piano, een bas zingt 'Caro mio ben', een pianist speelt Chopin.
Niet bekend is of dczc opnamen aflcomstig zijn van TriErgon of van Kiichenmeister. De eerste
film doet denken aan een produktie van TriErgon uit 1923, DAS LtBbN Aur DEM DORi-ii, maar kan
ook zijn nagcniaakt.
28. Het is met bekend wie het artikel in dc .vfic van 21 november 1927 heeft geschreven. Dezelfde
tekst verscheen die dag ook in Het Vaderland op de voorpagina onder een grote kop 'Dc film gaat
spreken!'
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29. D.A.M. Binnendijk, 'De sprekende film', in: Filmliga, december 1927 (reprint biz. 105). In
het nummer van februari 1928 wordt deze discussie voortgezet (reprint biz. 154-155).
30. Zie noot 9.
31. Jonker (1989).
32. Kamer van Koophandel, Amsterdam, nr. 32694.
33. Titellijst bij keuringsrapporten nrs. 640-656, 'Spreek- en geluidsfilmen weergegeven naar hct
systeem van FLJ. Kiichenmeister', 12 mei 1928. Gekeurd werden 575 m. beeld en 45 m. titels,
in totaal 620 m. (archief CCF)
34. Haagsche Courant, 2 mei 1928.
35. Telegraaf, 3 mei 1928.
36. Twee films, die wel voorde ITF zijn gemaakt, worden in de pers niet genoemd. Vemioedclijk
zijn ze ook niet vertoond. De eerste film is door de keuring gezien en goedgekeurd (titellijst bij
keunngsrapporten CCF nrs. 640-656.) De tweede is wel opgenomen voor de tentoonstelling, ma.ar
had vcmioedelijk te veel gebreken om vertoond tc kunnen worden. Op 13 februari 1928 schreef
Kuchenmeister aan Struve vanuit Berlijn: 'Ihre Aufiiahme, die wir gemacht haben, ist zufnedcnstellend, leider war das optische Bild bei einer sehr guten tonlichen Aufnahme merkwiirdigerweise infolge eines Linscnfehlers bci der optischen Kamera nicht zufriedenstcllend ausgefallcn.
Es ist erfreulich, dass bei dieser Gelegenheit der Fehler an der Kamera festgestellt werden koniite,
der selbstverstandhch nichts mit der Tonaufnahinc zu tun hat.' (Str. 3)
37. Guido Bagier was betrokken bij dc oprichting van Duag in 1925 en Phihp Weitz was tot eind
1927 een stille vennoot van KKG.
38. Guido Bagier, Das tonende Licht (Berlin: Gross, 1943), blz- 455-456.
39. Haagsche Courant, 5 mei 1928.

HOOFDSTUK 3 : DE GOUDEN STEM VAN HET ZILVEREN DOEK
1. Gomery (1982).
2. F.B.A. Pnnsen, Herinneringen (manuscript), blz. 132, in: Rijksarchief in Zuid-Holland,
archief F.B.A. Prinsen, nr. 117. Een bewerking van dit manuscript verscheen als boek onder de
titel Wat cen uitvindingen in 1977 bij uitgeverij Sari te Dordrecht. In dit onderzoek is gebniik
gemaakt van het manuscript, tenzij anders venneld. Waar mogelijk zijn de beweringen in het
manuscript geverifieerd aan andere bronnen.
3. Zijn voUedige naam luidde Lodewijk Cohen. Barnstijn is de naam van zijn moeder. Hij werd
geboren te Enschede en had verscheidene broers die eveneens in het bioscoopbedrijf werkzaam
waren. Reijnhoudt (1981).
4. Prinsen was er in 1917 in geslaagd de eerste Nederlandse electronenbuis te maken. Prinsen, Wat
een uitvindingen, blz. 24.
5. Verslag van een reis naar Londen op 31 oktober 1928, door F. Prinsen (pcA 811.41). Vgl.
Prinsen, Herinneringen, blz. 132-134.
6. Notulen directie Philips, 5 november 1928 (PCA 144.81). Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 1321377. Ibidem.
8. Er is zelfs nog een derde partij in Eindhoven komen praten, Heinrich Kuchenmeister van
Kiichenmeister's Internationale Mij. voor Sprekende Films NV, maar Philips vond hem aanvankelijk minder interessant dan Zeiss Ikon; zie hoofdstuk 5.1 en 6.1.
9. Dit probleem werd op 15 januari 1929 verwoord door mr. H.F. van Walsem in een bespreking
over Barnstijn (pcA NI..563). Zie hoofdstuk 6.
10. Prinsen kon daarbij bogen op wat hij had gezien in Londen cn verder op wat hij erover kon
lezen in de bibhothcek van Philips' Natuurkundig Laboratorium, waar technische vakbladen
aanwezig waren. Barnstijn had bovendien informatie meegebracht uit Amerika.
11. Prinsen, Herinneringen, blz. 141.
12. Notulen directie Philips, 17 december 1928 (pCA 144.81). Dr. G. Hoist, het hoofd van het
Philips laboratorium, sprak zijn ongenoegen uit over deze experimenten buiten zijn gezichtsveld.
13. Prinsen, Herinneringen, blz. 140-141.
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14- Prinsen, Herinneringen, blz. 142.
15. Brief van Barnstijn aan Rienks, 18 december 1928; brief van Rienks (Electro Kino) aan
Barnstijn, 5 januari 1929 (pCA 811.424). Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 143-144. Enkele
Nederlandse octrooien uit de tijd dat Prinsen nog voor Phihps werkte, staan op naam van William
Rienks: octrooi nr. 28728, 29954 d 30450- Ook deze octrooien zijn waarschijnlijk gebaseerd op
vindingen van Pnnsen.
16. 'Loet' is bovendien etymologisch verwant aan het Engelse 'loud' en het Duitse 'laut'.
17. Verslag bespreking directie Pliilips, 15 januari 1929 (pCA NL.563).
18. Ibidem.
19. Nederl. Staatscourant, 2 januari 1930.
20. \wc van 25 januari 1929 bevat een overdruk van de meeste artikelen over deze voorsteUing.
21. Het uitzonderlijke karakter van deze demonstratie blijkt ook liicruit dat Theater Tuschinski
diezelfde week THE JAZZ SINGLR nog zonder geluid vertoonde.
22. Verslag van een bezoek aan Den Haag op 23 januari 1929, door H. Prinsen (pCA 811.42). Zie
ook hoofdstuk 4.1.
23. Zie de verslagen op i februari 1929 in Utrechtseh Nieuwshlad, Het Centrum, Utrechlsch Provinciaal
en Stedelijk Dagblad. . \ n c , 8 februari 1929. Zie voorts het venlag betrefTendc dc inrichting van de
Flora-bioscoop voor sprekende film, door Van Sluitcrs, 4 februari 1929 (pcA NI-.563). Dit venlag,
geschreven door een Philips-tcchnicus die bij de instaUatie in Flora aanwezig is geweest, bevat
een nauwkcurigc beschrijving van de Loetafoon-techniek achter de schermen. Men werkte in
deze zaal van 40 bij 8 meter met een 50 watt Phihps-versterker. Hierop waren zes bekrachtigde
R i c e luidsprekers aangesloten, verdeeld in twee groepen van drie, elke groep uitmondend in een
grote hoiiten trechter.
24. G. Donaldson, 'De eerste Nederlandse speelfilms en de gebroeders Mullens', in: Skrien, nr.
28 (1972), blz. 11-13.
25. Contracten en correspondentie van Loetafoon NV met Apollo Theater, 1929-1930 (pCA 882).
26. Keuringsrapport cCF 6614, 27 februari 1929 (archief CCF).
27. Het Apollo Theater vertoonde vermoedelijk nog een andere geluidsfilm voorafgaande aan
TWO LOVERS. I.L. Cohen had een reclarnefilnipje gemaakt voor Caminada, een radiowinkel in
Den Haag (keuringsrapport CCF 6731, 15 maart 1929). Cohen heeft deze film waarschijnlijk
voorzien van geluid volgens het grammofoonsysteem, zodat de film met behulp van de Loetafoon
kon worden vertoond. Zie hoofdstuk 7.1.
28. Vgl. Reijnhoudt (1981); Dibbets (1986), blz. 263.
29. Prinsen, Herinneringen, blz. 147.
30. Zie hoofdstuk 4.1 cn 5. Brief van Struve aan Henkel, 14 maart 1929; brief van Henkel aan
Struve, 20 maart 1929 (Str. i, 80).
31. Overeenkomst tussen Cinema Royal NV en Loetafoon NV betreffende de verkoop van een
geluidsinstaUatie volgens het grammofoonplaat-systeem, 18 maart 1929 (Nederlands Filmmuseum: collectie Curiosa, nr. 195). Cinema Royal betaalde 14.500 gulden voor twee synchroonmachines met twee 100 Watt geluidsversterkcrs cn twaalf bekrachtigde elcctro-dynaniische
luidsprekers.
32. Algemeen Handelsblad, 12 april 1929; Nwc, 12 april 1929; Telegraaf, 13 april 1929. De film werd
vertoond met Nederlandse tussentitels. Het keuringsrapport CCF nr. 6889 van 3 april 1929 (archief
CCF) bevat een lijst van aUe 177 tussentitels, waaronder veel dialoogteksten.
33. "Radio-rede van Loet C. Barnstijn over de geluidsfilm', in: NMC, I9april 1929. Voorde term
'geluidsfilm' zie ook hoofdstuk 9.1.
34. Algemeen Handelsblad, 12 april 1929.
35. Nederlands Omroepmuseum: archief Hugo de Groot. Meer hierover in Groeneboer (1988).
36. Advertentie van Barnstijn in iViic, 17 mei 1929. Zie ook hoofdstuk 4.1.
37. Prinsen, Herinneringen, blz. 149.
38. Brieven van Rienks aan Barnstijn, 27 maart en 4 juni 1929 (PCA 811.424). De eerste brief bevat
ecu offerte voor het maken van de Loetafoon met een draaitafel voor de prijs van 1.218 gulden.
De tweede brief laat weten dat Barnstijn de oude Loetafoons kan terugbrengen bij Rienks in ruil
voor nieuwe modeUen. Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 149. Een foto van deze eenplaatsmachine staat in een advertentie in NHC, 2 I juni 1929. De overeenkomst met de Vitaphone
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van Western Electric is treffend.
39- Advertenties in NHX:, 17 mei en 14 juni 1929.
40. Brief van Trijssenaar aan Waterman, 16 juli 1929; verslag van bespreking met Barnstijn, 19
juli 1929 (P(;A 882).
41. Hoist beschouwde dc geluidsfilm als *het begin van een geheel nieuw akoestisch gebied, waar
wij automatisch uitgeschakeld zuilen worden, indien wij niet ook bij de sprekende film betrokken
zijn.' Notulen directie Philips, 16 September 1929 (PCA 144.81).
42. De overeenkomst tussen Philips NV en Barnstijn, waarschijnlijk op 13 September 1929
getekend, is in verkorte vomi opgenomen in het 'resume over dc verhouding Philips-LoetafoonBamstijn', 8 oktober 1930 (PCA 882). Zie ook de overeenkomst tussen Loetafoon NV cn Barnstijn,
13 September 1929 (PCA 811.4). Alle uitgaven van Loetafoon NV zijn voor rekening van Barnstijn.
43. Ibidem. Dat er ccn band bestond tussen Philips en Loetafoon wist iedereen, maar niet dat
Barnstijn in September 1929 Loetafoon NV had verkocht aan Philips.
44. Rienks besteedde het instnimentniakerswerk uit aan de firma Dekker, hct gietwerk aan de
firma Rademaker, beide te Rotterdam, terwijl het schildcrwcrk en de lakspuiterij eveneens
werden uitbestced. Rapport over de zaak Prinsen, 14 januan 1931 (PCA 882).
45. Rapport over Loetafoon NV door Barnstijn, i januari 1930 (PCA 882); dit bevat een overzicht
van alle theaters in Nederland die ingericht waren voor geluidsfilm, met opgave van de leverancier
van de apparatuur. Rapport inzake Phihps - Loetafoon - Bamstijn 1929-1930, 12 februan 1931
(PCA 882); in de bijlage is een staat met omzetcijfers van Loetafoon NV opgenomen. De belangstelling voor de Loetafoon werd sterk bevorderd door het daverende succes van THE SINGING POOL,
de fihn van Warner Brothen die bij Barnstijn verkrijgbaar was voor Loetafoon-gebruik.
46. De Amerikaanse apparaten waren veel duurder. Zc kostten ongeveer 10.000 dollar, terwijl
ccn Loetafoon slechts 3.000 dollar kostte, aldus J.F. Van Wickel. 'Sound films popular in the
Netherlands', in: Commerce Reports, us Department of Commerce, 9 december 1929, blz. 627.
Een dollar was toen ongeveer 2,50 gulden.
47. o p verzoek van dc directie van Philips schreef ir. Van Lonkhuyzen op 24 januari 1929 een
rapport over 'Het probleem service voor de sprekende film' (PCA 811.42). Philips bezat volgens
dit rapport nog geen eigen installatiedienst voor montage en onderhoud van grote apparaten. D e
fabriek maakte doorgaans kant en klare artikelen die iedereen kon aansluiten, 'terwijl bij defecten
of storingen de in alle landen in het leven geroepen PhiHps Radio Service in staat was. door uitwisschng of reparane de klacht uit de wereld te helpen.' De servicedienst voor de geluidsfilm zou
het begin moeten vormen van een veel grotere organisatie, zoals die bij Siemens en ABG ook
bestond.
48. Koopcontracten Corso en Scala in Amsterdam, begin 1930. aanwezig in NFM, Collectie
Curiosa, nr. 195. Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 148.
49. Nwc van 27 September en 11 oktober 1929 bevat advertenties van Loetafoon waarin de eerste
service-stations worden aangekondigd. Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 148.
50. Briefvan Rienks aan Barnstijn, 28 mei 1929 (PCA 811.424). Bamstijn gafRienks opdracht cen
experimenteel 'Movietone-apparaat' te bouwen volgens aanwijzingen van zijn adviseur Prinsen.
Rienks vroeg daar 1500 gulden voor. Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 150-153.
51. Prinsen, Herinneringen, blz. 150-153. Volgens Prinsen (blz. 152) is het idee om het optische
element op een aparte zuil te plaatsen, afkomstig van Barnstijn.
52. Rapport over Loetafoon NV door Barnstijn, i januari 1930 (PCA 882).
53. Rapport betreffende Bamstijn, d o o r J J . Haver Droeze, 22 januari 1930 (PCA NL.563).
54. Briefvan PhiUps NV aan Barnstijn, 9 September 1930 (PCA 822), bevat dc nieuwe overeenkomst. Prinsen, Herinneringen, blz. 164, noemt een besteUing van 145 Loetafoons volgens het
platensysteem en 205 volgens het optische systeem; vgl. Staat met aantallen door Rienks geleverde
Loetafoons (archiefPrin.sen, nr. 11); een rapport over de zaak Prinsen, i4januari 1931 (PCA 882),
noemt alleen hct aantal van 205 Loetafoons. Loetafoon NV werd nu gesplitst in drie afdelingen
voor respectievehjk acquisitie, administratie en techniek. Bamstijn droeg voortaan alleen nog de
kosten van dc eerste afdehng. Daarbij verminderde zijn provisie van 20 tot 12,5 procent, terwijl
ook het delcredere daalde van 33,3 naar 20 procent.
55. Rapport inzake Philips — Loetafoon - Bamstijn 1929-1930, 12 februari 1931 (PCA 882).
56. Vermeulen publiceerde hierover een doorwrocht artikel in De Ingenieur v^n 5 december 1930.
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57- In een brief aan Anton Philips d.d. 30 april 1930 (PCA 882) hoonde Bamstijn het laboratorium
dat niet naar zijn adviezen had willen luisteren. Die adviezen 'zouden geleid hebben tot het
voordeel dat voor de markt uit ontworpen zou zijn geworden, maar niet, zoals thans, dat achter
de markt aan wordt gefabriceerd'.
58. Notulen Sprekende Film en Grammofoon Comite, 2 mei en 18 augustus 1930 (PCA 811.4);
staat met aantallen door Rienks geleverde Loetafoons (archief Prinsen, nr. u ) ; rapport inzake
Philips-Loetafoon- Bamstijn 1929-1930, 12 febraari 1931 (pcA 882). Cijfers over verkoopresultaten 1929-1933 zijn opgenomen in de bijlagen bij dc agenda van Phihps' Orco-bespreking, 16
december 1933 (PCA 75:8). Tot juni 1931 adverteerde Loetafotm nog in Nivc.
59. Voor Philips Cinesonor NV, zie hoofdstuk 6.
60. Bnef van Prinsen aan Otten, 23 december 1930 (PCA 882).
61. Rapporten over de zaak Prinsen, 14 januari — 3 februari 1931; verklaring van Prinsen, 23
februari 1931 (pcA 882). Prinsen schrijft hierover uitvoerig in zijn Herinneringen, in een bijlage
van 18 bladzijden, ingevoegd tussen blz. 169-170.
62. Ibidem.
63. Zie hoofdstuk 7. Filmmaatschappij Electra NV werd opgericht op 24 februari 1931.
64. Stukken bctrefFende de zaak Philips NV contra Prinsen. 1932-1934; getuigschrift van Prinsen,
20 januari 1934 (ff^A 8S2). Zelfs in zijn Hennneringen, die bijna een halve eeuw later werden
opgetekend, durfde Pnnsen de naam van Philips niet te noemen in verband met dczc zaak.
65. Stukken betreffende dc zaak Prinsen, 14 en 18 januari 1931; verslag van bespreking met
Barnstijn, 18 febniari 1931 (PCA 882). Zie noot 54 over de besteUing van 350 Loetafoons. Meer
over de fotoccl in: Prinsen, Herinneringen, blz. 153.
66. Stukken betreffende het geschil Elcctra-Loetafoon (pCA 811.424). Uitspraak van de Geschillencommissic van de Nederlandsche Bioscoopbond op 11 juli 1932, in: Nivc, 15 juli 1932.
67. Dit had Bamstijn gezegd bij de tot stand koming van zijn eerste contract met Philips in
1929. Nota inzake Loetafoon, 13 april 1931 (PCA 882).
68. Telegram van Barnstijn uit New York, 23 maart 193 i; nota inzake Loetafoon, 13 april 193 i;
notulen vergadering van aandeelhouders Loetafoon NV, 28 april 1931 (PCA 882). Vgl. advertentie
over de verhuizing van Loetafoon in .\irc, 10 april 1931. Als directeur van Loetafoon NV werd
benoemd J.J. Haver Droeze, een medewerker van de directie van Phihps.
69. Brief van Bamstijn aan A.F. Phihps, 17 oktober 1931; rapport betreffende Phihps-Bamstijn,
28 oktober 1931 (PCA 882).
70. Briefvan Barnstijn aan PhiHps NV, 2 maart 1933 (PCA 882).
71. In hoofdstuk 3.4 en 3.5 is opgemerkt dat 35 Loet.ifoons zijn geplaatst in 1929 en 55 in 1930,
terwijl daarnaast 19 toestellen van ander fabrikaat zijn gc'installeerd in 1929 en 38 in 1930.
72. Meer hierover in hoofdstuk 4.2 en 7.1. Zie ook Linnemann (1990).
73. Luc Vcrkorcn, 'Automatisch filmen en fotograferen door het Prinsen-diafiragma', in: Photohistorisch Tijdschrift,]^. 1986 nr. 3. Vgl. Prinsen, Herinnenngen, blz. 177.
74. Zie hoofdstuk 6.

HOOFDSTUK 4 : BIOSCOPEN OP EEN KEERPUNT
1. De partituur van Hubert CAiypers (1873-1960) voor THF WHITE SISTER bevindt zich in het Haags
Gcmccntemuseum. Deze film van Henry King uit 1923, met LiUian Gish als de witte non, ging
op 6 november 1924 in Amsterdam in premiere.
2. Algemeen Handelsblad, 5 januari 1918. Ook BRONEN<JSETS POTYOMKIN (Pantserkruiser Potemkin, 1925) van Eisenstein ging in September 1926 gelijktijdig in C'inema Royal en Cinema Palace
te Amsterdam in premiere. Groeneboer (1988), blz. 81-84.
3. De concurrentie Wssen Theater Tuschinski cn Cinema Royal in Amsterdam biedt hiervan
talrijke voorbeelden. Zie hierover Joost Groeneboer (1988) en Bernard Drukker (1979).
4. Algemeen Handelsbald, 16 September 1928.
5. Ben Stroman, geciteerd door N. Brederoo in Film en beeldende kunst, 1900-1930 (Utrecht:
Centraal Museum, 1979), blz. 7. Meer voorbeelden in hoofdstuk 9.
6. Vgl. Gaudreault (1988), blz. 161-162.
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7- Zie hoofdstuk 3.2.
8. Titellijst bij keuringsrapport nr. 6614, 27 februari 1929 (archief CCF).
9. Briefvan Kuchenmeister aan Struve, 17 September 1929 (Str. 3).
TO. Dat gebeurde daags nadat Loet C. Barnstijn zijn eerste Loetafoon-machine had gedemonstreerd aan dc pers. Verslag van F. Prinsen inzake een bezoek aan Den Haag op 23 januari 1929
(pCA 811.42), Zie het vorigc hoofdstuk.
11. Er speelde misschien nog iets anders mee. O p 16 mei 1929 zou de Kuchenmeistergroep voor
vijf miljoen gulden aandelen gaan uitgeven op de Amsterdamse effectenbeurs ten behoeve van
een nieuwe holding company, Accousriek NV. De ontwikkelingen werden met argusogen
gevolgd door beursspeculanten, maar ook door de pers cn hct gewone pubhek. Het is niet
uitgesloten dat de Amerikaanse concurrenten - en Western Electric in hct bijzonder - BROADWAY
MELODY met opzet op dit tijdstip hebben ingezet om het Kiichenmcistcr-concem uit te dagen in
het hoi van dc Iceuw. Zie hoofdstuk 5.
12. De filmkeuring had BROADWAY MELODY slechts toegankelijk verklaard voor personen boven
de 18 jaar 'wegens crotiek e.d.' Keuringsrapport nr. 7101, 10 mei 1929 (archief CCF).
13. 'De spionne', in: De Tribune, i juni 1929. Vgl. 'Engelse les', in: Het Volk, 16 mei 1929.
14. 'De sprekende film', in: De Maasbode, 14 mei 1929.
15. Zie hoofdstuk 3.2.
16. Advertentie in Algemeen Handelsblad, 17 januari 1929. Bespreking in Algemeen Handelsblad, 20
januari 1929. Dc Nederlandse premiere van THE JAZZ SINGER vond overigens plaats op 4 januari
1929 in het Grand Theater te Rotterdam. Dc film was al op 17 September 1928 gekeurd onder
nr. 3081 (archief CCF).
17. Tuschinski had in oktober 1928 WINGS vertoond met orkest, maar hct vliegtuiggeronk kwam
van een grammofoonplaat. Deze geluidseffecten waren een aanvulling op die van het orkest en
kunnen dc film moeihjk tot gcluidsfihn bestempelen.
18. 'Het moment is gekomen, dat dc sprekende film [...] zich aandicnt als cen probleem, als een
eerste orakel, dat indruk maakt cn nu verklaard zal moeten worden', schreef Menno ter Braak
naar aanleiding van ATLANTIC in Filmliga van december 1929 (reprint blz. 506). Zie hoofdstuk 9.
19. Hct kwam niet voor dat een film in verschillende steden tegelijk in premiere ging. Dc meeste
films werden slechts in een of twee kopieen uitgebracht en roulecrden gedurende hct seizoen
door het hele land. Voor 1970 bestonden er geen inbouwbioscopen.
20. Tot deze trend behoren ook stomme films als de MAHA-cyclus, een serie lange documentaires
van Polygoon over Nederlands-Indie, zonder geluid uitgebracht in oktober 1929.
21. Over de werkwijze van Fox Movietone News in Nederland, zie het interview met Louis
Groen in Ni^ra, januari 193 i, p.873-875.
22. FOX MOVIETONE NEWS, vol. I.I, 1.2 cu 1.4, kcuriiigsrapportcn 7449, 7450 en 7452, gekeurd
op 3 en 9 juh 1929 (archief CCF). Volgens De Telegraaf van 18 oktober 1929 sprak Mussolini slecht
Engels.
23. ' D e eerste Nederlandse journaalbioscoop', in: MWC, 29 januari 1932.
24. Zie bijvoorbeeld de recensies van dc Amsterdamse bioscopen Royal, Roxy cn Corso in
Algemeen Handelsblad van 3, 17 en 31 mei 1931.
25.TiteUijstbij keuringsrapport nr. 8098,4 oktober 1929 (archiefCCF). De film werd bij Polygoon
gemaakt voor Fiat-dcaler J. Swart. Ten overvloede: het was geen geluidsfilm.
26. 'Rolprent', in: Algemeen Handelsblad, 5 februari 1931.
27. Een van de bedrij^cs die het lang hebben vol gehouden, is Transforma Odeon Synchrofoon,
'dc tweede fimia in Nederland wclkc de meeste geluidsinstallaties geplaatst hccft!" Aldus een
advertentie in NWC van 24 juli 1931 waarin een lijst van 23 theaters is opgenomen die door deze
Amsterdamse firma zijn ingericht voor geluidsfilm. De meeste van deze apparaten werkten
volgens het grammofoonsysteem. Transforma bleef tot in 1933 actief
28. Per I September 1930 waren 95 bioscopen geinstalleerd, doorgaans de grotere theaters, met
een totale capaciteit van 54.000 zitplaatsen. J.F. Van Wickel, 'Sound films gain popularity in the
Netherlands', in: CummercfRtTJi'rr.s-, us Department of Commerce, 20 October 1930, blz. 174. H e t
genoemde aantal zitplaatsen komt overeen met bijna de helft van de totale stoelencapaciteit in
Nederland.
29. Kaniien and Schwartz (1982), blz. l o i .
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30. Belgie bezat 950 bioscopen in 1929, een e.xtreem hoog aantal. Hiervan waren er in 1933 nog
'maar' 740 over, waarschijnlijk gesaneerd onder invloed van de geluidsfilm. In dezelfde periode
groeide het aantal bioscopen in landen als Engeland cn Nederland.
31. Briefvan Kuchenmeister aan Struve, 17 September 1929 (Str. 3).
32. Zie hoofdstuk 5.
33. Brieven van Stmve, 14 maart cn 9 September 1929 (Str. i). Briefvan Henkel aan Struve, 20
maart 1929 (Str. 30). Briefvan Kiichenmeister aan Struve, I7septenibcr 1929 (Str. 3) en25 februari
1930 (Str. 4).
34. De Haagse advokaat mr.ir. N. Smalhout trad op namens TriErgon en het Kiichenmeisterconcern. NH'C, 14 februari 1930.
35. sue, I augustus 1930. Daarentegen bleef General Electric onder eigen naam nog enige tijd
actief vooral in dc kleinere plaatsen van Nederland. Zie hun advertentie in .virc, 6 maart 1931,
met een lijst van 14 geplaatste installaties.
36. Voor een theoretische beschouwing over innovatie als een variatie- cn selectieproces, zie
Bijker (1984), Pinch and Bijker (1987).
37. Vgl. Thompson (1985), blz. 158-164. Toeplitz (1972), blz. 833-862. Algemeen Handelsblad van
2 oktober 1930 meldde bijvoorbeeld dat Duitstalige films in Tsjechoslowakije grote weerstanden
opriepen. De Tsjechische overheid probeerde deze films zo veel mogelijk te weren, maar de
aversie was dusdanig dat er in dc bioscopen rellen uitbraken tegen dc vertoning van SKANDAI. UM
EVA en DER WEISSE TEUbEL. Hct warcu meestal nationaal-socialisten die deze rellen uitlokten.
38. Toephtz, blz. 834.
39. Alle films moesten voor de openbare vertoning worden gekeurd; er is daarom cen zeer nauwe
relatie tussen het aantal gekeurde films, het aantal ingevoerdc films en het aantal uitgebrachte films.
De cijfers per land over 1929 zijn niet gepubliceerd in de Jaarverslagen van dc Filmkeuring. Ze
zijn voor deze studie gcreconstmeerd aan de hand van de Weekoverzichten uit 1929 die in het
archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (ministerie van Binnenlandse Zaken)
worden bewaard cn die handgeschreven notities bevatten over de herkomst van de meeste
geluidsfilms.
40. Uit Frankrijk komt in 1931 het onwaarschijnlijk hoge aantal van 29 geluidsfilms. Daaronder
bevinden zich ettelijke films van de Amerikaanse filmmaatschappij Paramount, die van 1930 tot
1932 injoinville bij Parijs aan dc lopende band films in verschillende talen Hct opnemen.
41. Henri van Wemieskerken, 'Onze taal is in gevaar', in: De Telegraaf 28 februari 1930.
42. Zie de inleiding bij R. Smits en L. Koenen, Pep talk &• pumps: Engels woordgehruik in de
Nederlandse taal (Amsterdam: Thomas Rap, 1989).
43. Van Wermeskerken c.s. onderscliatte de radio. De radio-omroepeii hebben, nolens volens,
een belangnjke rol gespeeld bij de bevordering van de Nederlandse taal.
44. Chauvinisme is echter uit den boze, waarschuwde de .VRC op I 3 September 1930 in een hierbij
aaiisluitcnd artikel: 'Wc mogen er niet aan denken, het voorbeeld na te volgen van Mussolini,
die de grenzen van zijn land eenvoudig voor films in vreemde talen sloot.
45. De Dietsche Gedachte, jg. 5 nr. 5 (1930), blz. 79.
46. 'Bout aUerlei', in: De Bioscoopcourant, 28 november 1919. 'Een taal voor de sprekende film',
in; .VRC, 19 September 1930.
47. Amerikaanse filmstudio's brachten aanvankelijk ook 'synchronized' films uit. stomme films
waaraan aUeen muziek was toegevoegd. Voorbeelden daarvan zijn de al eerder genoemde films
TWO LOVERS e n THE WOMAN DISPUTED uit I 9 2 8 .

48. Thompson (1985), blz. 159.
49. Voor een gedetaillecrde uiteenzetting over simultaanproduktie, zie Vincendeau (1988).
50. W a m e r Brothers zocht aansluiting bij Europese studio's als Tobis en werkte daar mee aan
simultaanprodukties. Een deel van de Amerikaanse filmindustrie liet Hollywood als intemationaal
produktiecentrum in 1930 in dc steek.
51. .vii'C, 17 juni en 12 augustus 1932. Het Ijeven, 2 juh 1932.
5 2. Het Volk van 7 September 1929 maakt melding van ondertiteling bij WEARY RIVER . Van Wickel
schrijft in Commerce Reports van 9 december 1929, blz. 627: 'Dutch tides are superimposed on the
singing films when necessary to enable patrons to foUow the sequence'.
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deze hun kapitalcn kosten en |dat] eigenlijk alleen de Spaanse nog enigermate bevrcdigendc
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berckendc hij de inkomcnsclasticiteit, die uitdrukt met hocvccl procent de vraag verandert bij
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84 (1979), blz. 4-7. Voor Frankrijk z i e R . BonncU, D' cinema exploite (Pariy. Seuil, 1978), blz. 128160.
151. Dc geciteerde woorden vomien de titel van hoofdstuk 5 in Gunning (1992), blz. 130-148.

HOOFDSTUK 5 : INTERNATIONALE ZAKEN
1. Dit contract maakte deel uit van de overeenkomst tussen Tobis en Sprekende Films NV c.a. op
30 augustus 192S (Bundesarchiv. Koblenz, R1091-241) en zou namens Tobis worden hernieuwd
op 12 September 1928. DLS verplichtte zich in de toekomst alleen het procede van Kuchenmeister
tc zuilen gebruiken cn Sprekende Films NV beloofde iedere week een voorprogramma met korte
geluidsfilms te zuilen leveren.
2. Josse, blz. 259-261.
3. Josse, blz. 260-264. De bijeenkomsten vonden plaats op 18, 21 en 26 juli 1928.
4. Overeenkomst tussen Tobis AG enerzijds en hiternationale Mij. voor Sprekende Films Nv, KKG
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en Heinrich J. Kuchenmeister anderzijds, Berlijn 30 augustus 1928 (Bundesarchiv, R1091241). De bijlagen bestaan uit lijsten van octrooien en hcenties in bezit van de drie laatstgenoemde
contractanten. Volgens de overeenkomst betaalde Tobis voor de ingebrachte waarden nominaal
1,4 miljoen mark in aandelen Tobis (par.8), terwijl Sprekende Films NV bovendien nominaal 2,8
miljoen mark aandelen Tobis kocht tegen een koers van 112 procent (par.9).
5. Spiker, blz. 49.
6. Tobis heeft de Amerikaanse standaard overgenomen: geluidspoor binnen de perforatie,
projectiesnelhcid 24 beelden per seconde, beeldbreedte 22 mm, geluidaftasting 362 m m onder het
filmvenster. 'Dr. H. B6hm Ober das Tobis-Tonfilm Verfahren', in: LichtBildBiihne, 6 februari
1929.
7. josse, blz. 269.
8. Struve bcwaarde de menukaart als souvenir (Str. 2).
9. Mondelinge mededeUngen van mr. P.M. Out, Amsterdam, 6 januari 1988. Dirk Out heeft
Haro van Peski ook laten benoemen tot commissaris van de Internationale Ultraphoon NV.
10. De voorsteUing van Klangfilm werd prompt verboden op last van Tobis. Josse, blz. 266-269.
11. Venlag bespreking Philips met Kuchenmeister, 15 oktober 1928 (PCA NL.563).
12. Zie hoofdstuk 6.
13. Telegram Brummer (Berlijn) aan Phihps, 13 maart 1929 (pcA 811.4). Notulen directie Philips,
18 maart 1929 (PCA 144.81).
14. Overeenkomst tussen Klangfilm GmbH enerzijds en Tobis AG en een consortium onder
leiding van D.P. O u t anderzijds, 13 maart 1929 (Str. 72).
15. Het 'Konsortium Auslandsrechte Tobis' werd op 12 februari 1929 gevomid door Sprekende
Films NV, KKG en AG fiir Industrie und Technik (Agit). Dc overeenkomst is als bijlage toegevoegd
aan die van Tobis-Klangfilm d.d. 13 maart 1929, omdat het consortium daarbij partij was (Str. 72).
De deelname van Sprekende Films NV werd overgenomen door KKG, die van Agit door de
Commerz- und Privatbank. Fa. Oyens participeerde voor 50 procent onder KKG, nl. voor
1.500.00 mark nominaal. O p haar beurt had fa. Oyens een aantal onderparticipanten, onder wie
j . P . van Tienhoven en Pierson & Co. Vanaf 10 mei 1929 is Sprekende Films NV de partij in wier
naam de exploitatie van deze rechten werd uitgeoefend.
16. PhiUps, die graag zaken had gedaan met Tobis, kon zijn leveranties aan het kartel wel vergeten
toen cUt eenmaal tot stand was gekomen. Zijn de onderhandelingen met Tobis dan zinloos
geweest voor Philips? Zeker niet. Voor Philips waren zij ecu stimulans om het terrein van de
geluidsfilm te betreden. Hier begon een langdurige vcrbintenis tussen Phihps en de filmtechniek,
met hcht en geluid als bindende elementen. Maar het Eindhovense concern zou een krachtig
kartel tegenover zich vinden, waarvan het de oprichting niet had kunnen voorkomen. Zie verder
hoofdstuk 6.
17. Overeenkomst Ikle-Frischknecht met Oyens, 28 mei 1929 (Bundesarchiv, R1091-272).
18. Jaarverslag Accousriek NV 1930-1931, p.6 (Str. 36). Notulen algemene vergadering van
aandeelhouders Accoustiek NV, 13 mei 1932 (archief notaris Van den Helm, 1932, 217-184).
19. EIN TAG FILM ZOU de ccrstc produktie van Tobis zijn geweest, een korte speelfilm met Hans
Albers cn Willy Forst onder regie van Max Mack. De premiere vond plaats op 11 September 1928
in Berhjn. In werkelijkheid was de film grotendeels opgenomen door Guido Bagier en zijn
medewerkers, nadat de Triergon-afdehng van Ufa was ontbonden. ICH KI)SSE IHRE HAND MADAME
werd de eerste lange speelfilm volgens het Tobissysteem, geproduceerd door Super Film GmbH
en voor het eerst vertoond op 16 januari 1929 in Berhjn. Het was eigenhjk een stomme film, maar
bevatte een geluidsfragment waarin Harry Liedtke een lied zong, echter met de stem van Richard
Tauber. Qosse, blz. 269)
20. Zie accountantsrapporten in archief NIHB, 1615. Zie voor Tobis ook Spiker (1973), blz. 6 1 64. De studio in Berlijn stond onder beheer van Tiges, Tobis Industrie Gesellschaft G m b H .
21. Geen van de hier vemielde Duitse titels staat op naam van Tobis als producent. Ze werden
opgenomen in de studio's van Tobis, met behulp van Tobis-apparatuur en met geld van
Tobis. Pas in een later stadium kreeg Tobis een eigen produktiebureau. De centrale rol van Tobis
bij de genoemde produkties is echter onmiskenbaar en werd indertijd ook als zodanig erkend in
de pers.
22. O p 8 april 1929 sloten Klangfilm en Ufa een overeenkomst, waarin werd afgesproken dat
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Klangfilm vier Ufa-studio's en een aantal Ufa-theaters zou inrichten voor geluidsfilm. Een studio
zou op korte tennijn gereed zijn, terwijl met de bouw van drie nieuwe studio's spoedig werd
begonnen. Aldus LichtBildBiihne. 9 April 1929.
23. Jaarverslag KKG 1927 (Str. 7).
24. Het maatschappelijk kapitaal van NV Kuchenmeistcr's Internationale Radio Mij. bedroeg een
miljoen gulden. Het doel van de ondenieming was de fabricage en handel in produkten op het
gebied van draadloze telefonie, inclusief televisie, en het verwerven en exploiteren van
octrooirechten op dit gebied, en het doen van wetenschappeHjk onderzoek op dit terrein. Als
commissarissen traden op G.H. de Marez Oyens, A.F. van HaU en Th. Kahn, terwijl A.
Meyerhoff directeur werd. {Nederlandsche Staatscourant, 19 September 1929).
25. De speUing van Accoustiek met twee c's was ook in 1929 ongebruikelijk.
26. Sprekende Films N v was een zuivere holding company geworden bij de oprichting van Tobis
AG. Dc maatschappij droeg op 30 augustus 1928 niet alleen al zijn octrooien over aan Tobis AG
maar hief ook het eigen bedrijf voor het fabriceren van apparatuur op, dat grotendeels door Tobis
werd overgenomen, en zette vervolgens het produceren van eigen geluidsfilms stop. Bijgevolg
was de maatschappij van toen af aan niet meer produktief op het gebied van geluidsfilms, maar
bleef aUeen middels het bezit van aandelen geinteresseerd in Tobis. (Jaarverslag NV Sprekende
Films 1928; Str. 28.)
27. Roelofsz had ir. Struve al in februari 1929 gebeld met het verzoek om een goed woordje voor
hem te doen bij Kuchenmeister, want de Incassobank wilde graag deelnemen aan een emissie.
Roelofsz was al vijfentwintigjaar bevriend met Struve en bovendien een stille vennoot van KKG.
Hij had zijn belangstelling voor de emissie ook besproken met NIHB en Oyens. Briefvan Stnive
aan Kuchenmeister, 1 maart 1929 (Stt. 1).
28. Amsterdamsch Effectenblad, 13 mei 1929, blz. i. De krant was vol lof over de uitvoerige
informatie in de prospectus: 'In lange tijd kregen wij niet zulk een volledig document in handen.'
29. Zie hoofdstuk 4.1.
30. Vgl. Dagelijksche Beurs Courant, 13 mei 1929, blz. 5. Zie ook hoofdstuk 7.
31. Dagelijksche Beurs Courant, 27 mei 1929, blz. 5.
32. Amsterdamsch Effectenblad, 13-16 mei 1929, 'Beursoverzicht'.
3 3. Briefvan dc cmissiebanken aan de Vereniging voor de Effectenhandel, 22 mei 1929 (archief
Vereniging voor de Effectenhandel, nr. 1972-ie). Deze brief beschrijft ook het systeem van
tocwijzing der aandelen. Alle kantoren kregen minstens een stuk toegewezen, de commisiehuizen enkele stuks extra. 'Van hetgeen daarna resteerde, is door ieder der emittenten het derde deel
aangewend om daaruit aan de overige inschrijvers zoveel mogelijk een stuk toe te wijzen. De
inschrijvingcn van de vele duizenden onbekende inschrijvers zijn niet in aanmerking genomen.'
34. Overintekening werd mede veroorzaakt door veelvuldig majoreren. Ook is het niet
uitgesloten dat grote, buitenlandse maatschappijen via de beurs probeerden greep te krijgen op
Accoustiek door op de voUedige emissie in te tekenen. Te denken valt aan Western Electric, RCA,
AEG, Siemens en Philips.
35. Amsterdamsch Effectenblad, 23 mei 1930. adviesrubriek.
36. 'Een koers die zich vrijwel nauwkeurig aansloot bij de emissieprijs plus de prijs van de
claim.' Amsterdamsch Effectenblad, 17 mei 1929, blz. i.
37. Incassobank contra Oyens & Zonen, I4juni 1935 (Algemeen Rijksarchief in Noord-Holland,
Haarlem: archief Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 724). In dit conflict is al eerder, op 11
augustus 1933, door de geschiUencommissie van de Vereciiiging voor de Effectenhandel in
Amsterdam uitspraak gedaan.
38. De eerste voorstelling van Tobis in Nederland was een demonstratie geweest voor het
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Dczc vond plaats in Den Haag op 20 december 1928 in het
Centraal Theater, op voonpraak van ir. Struve. Daama heeft het bijna een jaar geduurd voordat
de volgende film van Tobis zijn Nederlandse preiniere zou beleven. Dat werd DAS LAND OHNE
FRAUEN in november 1929.
39. Vgl. Gomery (i98o);Josse (1984), blz. 271-280; Thompson (1985), blz. 148-158. Gomery en
Thompson baseren zich op Amerikaanse bronnen,Josse op Duitse. Deze studie combineert beide
cn voegt er Nederlands materiaal aan toe. Bovendien wordt hier meer aandacht besteed aan het
werk van Sprekende Films NV, hetgeen een scherper beeld van en een beter inzicht in de
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gebeurtenissen oplevert. Zie ook hoofdstuk 3, 4 en 6.
40. LichtBildBiihne, 30 en 31 mei 1929.
41. LichtBildBiihne, 20 augustus 1929.
42. Zie hoofdstuk 3.2.
43. Een nauwkeurig verslag van de besprekingen in juni en juh 1929 tc N e w York is te vinden
in het 'Reisebericht' van dr. Liischen en Pelkmann (Munchen, Siemens Archiv, nr. 4Lf7o6) Zie
ook Josse, blz. 271-277.
44. LichtBildBiihne, 26 juli 1929.
45. British Talking Pictures was verbonden met General Talking Pictures, een onderdeel van het
Amerikaanse concern van J.W. Schlcsinger dat de octrooien van Lee De Forest bezat. Door de
overeenkomst ontstond een verbinding tussen de octrooien van TriErgon en Lee De Forest.
46. Sam Rachman bood eind 1929 in N e w York zijn diensten aan bij Sprekende Films NV om
contact te leggen met Wamer Brothers. In 1930 heeft de NV hem hiervoor 50.000 doUar betaald.
Rachman eiste echter 20.000 dollar extra. Toen hij in 1931 stierf, liet zijn weduwe beslagleggen
op Sprekende Films NV, maar zonder direct succes. Zie notulen directie NIHB. 17 januari 1931
(archief NIHB, 137); Bundesarchiv, R1091-986; Kiichenmeister contra Burkan en contra Russell,
uitspraak in kort geding, 22 juni 1931 (archief Anondisscmentsrechtbank Amsterdam). Milton
Diamond vii% de belangrijkste contactpersoon van Sprekende Films NV in Amerika. Diamond was
advocaat in N e w York en werkte ook voor de Schlesinger-groep, welke o.a. eigenaar was van
General Talking Pictures in Amerika. Diamond trad bovendien op namens Percy L. Deutsch van
de Amerikaanse platenmaatschappij Sonora-Bristolphone. Hij leidde namens Sprekende Films NV
de onderhandelingen met Western Electric en RCA in N e w York en ook met Wamer Brothers.
In juli 1930 was hij aanwezig bij de onderhandelingen in Parijs. In 1931 werd hij commissaris van
Sprekende Films NV.
47. Overeenkomst tussen Wamer Brothers Inc. en Sprekende Films NV, N e w York, 10 april 1930
(Str. 26). De ontwerpovereenkomst van 14 februari 1930 bevindt zich in hetzelfde dossier.
Namens Sprekende Films NV waren in N e w York o.a. aanwezig H. Kuchenmeister, A.F. van
HaU, H J . von Brucken Fock, Curt Sobeniheim, Milton Diamond, A. Meyerhoff.
48. 'Kiichenmeister's Accoustiek: dc financiele consequenties van de overeenkomst met Wamer
Bros', in: Algemeen Handelsblad, 29 april 1930.
49. RCA was al vroeg gewonnen voor interchangeability. Joe Schnitzer, directeur van RKo - de
filmmaatschappij van RCA - liet dit al in juli 1929 officieel weten. LichtBildBiihne, 25 juli 1929.
50. Algemeen Handelsblad, 15 maart 1930.
51. Jesse Lasky, producer van Paramount, verklaarde dit in Berlijn, waar hij samen met Zukor
vertoefde. NH'C, 16 mei 1930.
52. .vK'c,27Juni 1930. H J . von Brucken Fock was de Nederlandse directeur van de HoUandsche
Buitenland Bank in Den Haag en tevens commissaris van Sprekende Films NV.
53. Het beleid van Tobis was cr sinds juni 1929 o.a. op gericht de Europese alleenvertegenwoordigingvan de Amerikaanse filmdistributie in handen te krijgen. (Notulen raad van commissarissen
Tobis AG. 14 juni 1929, in: Bundesarchiv, R1091-226.) Klangfilm wilde ongestoord projectoren
kunnen plaatsen in aUc Europese landen.
54. Overeenkomst tussen ccn groep Amerikaanse electroconcerns, een groep Duitse en
Nederlandse maatschappijen en een groep Amerikaanse filmproducenten en -distributeurs. Parijs,
22 juh 1930 (Str. 27). De overeenkomst werd aangegaan voor een periode van vijftien jaar.
55. De andere belemmeringen waren daamiee nog niet weggenomen. De taal en de handelspolitiek vormden nog steeds een obstakel, terwijl ecu nieuwe vertragingsfactor zich inmiddels had
aangediend: de economische crisis.
56. De Telegraaf, 17 augustus 1930. Zie ook Algemeen Handelsblad, 30 augustus 1930.
57. Sprekende Films NV heeft slechts 250.000 van de 750.000 dolaar terugbetaald; de rest werd
omgezet in een lening van Wamer met als onderpand 2605 aandelen in Accoustiek NV. C.A.
Blazer, Accountantsrapport Accoustiek NV, 10 augustus 1931, blz. 13-14. (archief NIHB, 1615).
5 8. Nordisk liet in Denemarken royalties betalen voor alle geluidsfilms die niet waren opgenomen
volgens het systeem van Petersen en Poulsen, waarvan Nordisk de octrooien bezat. De Deense
rechter stelde Nordisk in het gelijk. Gomery (1980), blz. 87.
59. De Telegraaf, 22 juh 1933.
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60. Strohm (1934), blz. 57-60 en 86-91, is deze mening toegedaan. Hellmich (1935), blz. 22-27,
relativccrt dit standpunt aanzienlijk. Spiker (1975), blz. 155, eveneens.
61. Gomery (1980), blz. 88.
62. \wc, I augustus 1930.
63. Van Zanden en Griffiths (1989), blz. 138-139; Verrijn Stuart {1956), blz. 148-152.
64. Zie hoofdstuk 2.1.
65. Rapport van directie Duag, 19 november 1929; notulen Duag, 11 juni 193 i (Str. 12).
66. 'De ontwikkeling der Duitse grammofoonindustrie', in: Algemeen Handelsblad, 10 december
1930. Deutsche Ultraphon maakte behalve dure kwaliteitsplaten ook goedkope platen onder de
namen Adler en Orchestrola.
67. De Telegraaf, 28 juli en 22 augustus 1931.
68. Notulen directie NIHB, 6-24 juh 1931 (archief NIHB, 137). Notulen vergadering van NIHB,
Incassobank, Oyens & Zn. en Kiichcnmcistcrconcem. 18 juH 1931 (archief NIHB, 1581).
69. P. Klijnveld, Accountantsrapport inzake de financiele toestand van de NV Kiichenmeister's
Internationale Mij. voor Accoustiek, 12 augustus 1931 (Str. 39). Dit rapport is een bewerking van
hct rapport dat accountant C.A. Blazer maakte in opdracht van NIHB op lO augustus 1931 (archief
NIHB, 1615).

70. Khjiiveld, blz. 17.
71. Blazer beschrijft in zijn rapport (archief NIHB, 1615) hoe op 10 mei 1929 bij drie transacties
9.112.500 gulden aandelen Accoustiek nominaal met een bcurswaardc van 11.846.250 gulden
(emissiekoers) werden afgegeven tegen posten waarvoor dc inbrengers de vorigc dag slechts
5.813.000 gulden hadden betaald.
72.J.P. van Tienhoven vermeldt ccn schuld van 5.748.574 gulden per ultimo 1931 in zijn Rapport
aan het college van commissarissen van Spreekfilm, 24 februari 1932 (Str. 39). Daarnaast waren
er volgens hem ook nog dochtermaatschappijen die een reele vordering op Accoustiek NV en
Sprekende Films NV hadden tot een bedrag van 3,4 miljoen gulden.
73. Notulen crediteuren Kuchenmeister's Accoustiek NV, 4 September 1931 (Str. 40). Niet
aanwezig was het Zwcedsc bankiershuis Ochman Junior dat een krediet van 600.000 Zweedse
kronen (ongeveer 400.000 gulden) had vcrstrekt aan het Kiichenmeister-concern. Ook de
London Industrial and Financial Trust met een claim van ruim twee ton ontbrak.
74. De schulden staan vermeld in Klijnveld, Accountantsrapport Accoustiek NV. Zie ook Van
Tienhoven. Rapport aan Spreekfilm, bijlage 6.
75. Notulen crediteuren Kiichenmeister's Accoustiek NV, 4 September 1931 (Str. 40).
76. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 27 novembcrT93i (archicfnotaris Van den Helm, 1931,
608-487).
77. J.H. Cohen Stuart en L.W.M. Overes, Rapport aan dc crediteuren der Accousdck NV en de
Sprekende Films NV, Amsterdam. 31 oktober 193 T (Str. 39). Hierin wordt hct doel van de operatic
als volgt omschreven: '(a) een hcchtcre concemstructuur onder leiding der moedermaatschappij.
en daarmede een nicer efficient geheel te verzekeren; (b) voor crediteuren controle te verkrijgen
op de inkomsten, teneinde daaruit het maximum voor spoedigst mogelijke afdoening hunner
vorderingen vrij te maken zonder de rentabiliteit van het bedrijf te schaden.'
78. Cohen Stuart cn Overes, sub 45.
79. Cohen Stuart en Overes, sub 48.
80. Dat gold niet alleen voor directie en commissarissen, maar ook voor het kantoorpersonccl,
de advocaten en zelfs voor hct adres. 'Wat de persoon van den heer Kiichenmeister betreft, laten
wij in het midden of van diens diensten eventueel in zuiver adviserende functie gebruik zou
kunnen worden gemaakt [...].' Cohen Stuart en Overes, sub 30. Kiichenmeister behield echter
zijn commissariaat bij Tobis.
81. Notulen raad van commissarissen van Sprekende Films NV, 30 december 1931 (Str. 29).
Volgens deze bron acceptcerde Van Tienhoven ccn salaris van 1000 gulden per maand. Later, na
voltooiing van dc opdracht, is dit salaris verhoogd.
82. Zie Heldring (1970), blz. 559-585, over Van Tienhoven en de problemen van de
Rotterdamsche Bank omstreeks 1925.
83. Behalve de twee genoemde banken ook dc Noordhollandsche Beleggingsmaatschappij. De
vordering van de laatste (250.000 gulden) zou spoedig worden overgenomen door Administratie-
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en Trustkantoor voor Handel en Industrie NV, welke in handen was van de twee eerste banken.
84. Notulen raad van commissarissen Sprekende Films NV, 30 december 1931, blz. 12 (Str. 29).
85. Cohen Stuart en Overes, sub 16 en 18.
86. Cohen Stuart en Overes, sub 26.
87. Alleen Wamer Brothers wenste hieraan niet mee te werken en stelde zich afwachtend op.
88. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 25 januari 1932 (archicfnotaris Van den Helm, 1932, 5139).
89. Van Tienhoven, Rapport aan Spreekfilm, sub 6.
90. Inclusief een vordering van dochtermaatschappij Tobis, Berlijn, ter grootte van drie miljoen
gulden. Erkent men deze vordering niet, zo hield Van Tienhoven de crediteuren voor, dan zal
Tobis op deze post moeten afschrijven. In dat geval zal Sprekende Films NV, bezitter van 76
procent van het Tobiskapitaal, dit activum op zijn balans evenredig lager moeten waarderen. (Van
Tienhoven, op.cit., sub 14 en 25.)
91. Van Tienhoven, op.cit., sub 7.
92. Van Tienhoven, sub 5.
93. Van Tienhoven, sub 16.
94. Deze overname wordt als volgt gemotivcerd; 'Spreekfilm zegt tegen Accoustiek: "Gij
verkeert in een toestand van volkomen insolventie. Ik evenzeer, maar waar mijne positie te
herstellen is, is de uwe ineparabel. Ik hied u echter aan, al uwe crediteuren, tezamen
/ 2.3i9.83i,84belopende,overtenemen. Gij Scheldt mij daartegen kwijt uwe vordering op mij
groot / 1.060.826,90 en draagt mij uwe overige activa [...], tezamen belopende / 344.706,71,
over. Waarom ben ik gerechtigd u deze onwaarschijnlijk gunstige proposirie te doen? Omdat ik
daardoor 5970 aandelen Tobis in handen van mijne eigen - d i n op mijne eigen balans
voorkomende - crediteuren breng en ik die dus weer — zij het als verpande - activa beschouwen
kan. [...]" (Van Tienhoven, sub 24.)
95. Pijnlijk voor de crediteuren was dat de vordering van drie miljoen gulden, die dochtermaatschappij Tobis op Accoustiek had, daadwerkelijk moest worden betaald. Pijnlijk was ook de post
van 256.000 gulden die op de reconstructiebalans onder 'crediteuren outsider' geboekt staat.
Deze schuld was afkomstig van KKG, maar Accoustiek had daarvoor garant gestaan met 1260
Tobisaandelen als onderpand. O m die terug te krijgen moesten Kuchenmeister en zijn KKG
worden geholpen bij het aflossen van deze schuld. In ruil daarvoor was Kuchenmeister bereid zijn
eigen vordering van 150.000 gulden op het concern plus nog wat salarisclaims prijs te geven (Van
Tienhoven, sub 24).
96. NIHB gaf aanvankelijk de voorkeur aan een gewone terugbetaling van dc schulden. Hun
kredieten waren vrij goed afgedekt met accepten van Films Sonores Tobis en ze voelden weinig
voor pooling met minder goed gedekte crediteuren. Er is nogal wat druk op NIHB uitgeoefend
om toch als een blok te blijven optreden. Memorandum van Delegatie uit Crediteuren, 11 januari
1932 (archief NIHB, 1615).
97. Dit deed men door het bedrag van 641.000 gulden dat Van Tienhoven als vordering op de
gesaneerde balans had laten staan en dat anders in contanten zou zijn uitbetaald, om te zetten in
obhgaties. Van Tienhoven, Rapport aan Spreekfilm, sub 28.
98. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 29 februari 1932 (archicfnotaris Van den Helm, 1932,
99-78).
99. Van de uitgegeven 19.577 aandelen Accoustiek zouden er 7577 worden vemietigd. Voor de
overblijvende 12.000 aandelen werden 2400 winstbewijzen ter beschikking gesteld. De winstbewijzen gaven recht op veertig procent van de overwinst, d.w.z. na uitkering van vier procent
primair dividend aan de aandeelhouders van Sprekende Films NV.
100. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 15 april 1932 (archicfnotaris Van den Helm, 1932, 170143).
l o i . Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders Accousriek NV, 13 mei 1932
(archicfnotaris Van den Helm, 1932, 217-184).
102. Tegen de vertraagde pubhkatie van jet jaarverslag was al vaak geprotestcerd, niet alleen in
de pers, maar ook door de Vereniging voor de Effectenhandel die hiertoe aanmaningen had
verstuurd. Telegraaf 23 november 1931; Maasbode, 26 november 193 i. Brieven van Vereniging
voor de Effectenhandel aan fa. Oyens & Zn., 25 november 1931,5 januari en 4 maart 1932 (archief
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Vereniging voor de Effectenhandel, nr. 1972-5 en 7).
103. Bijvoorbeeld Maasbode, 2 mei 1932; Telegraaf, 12 mei 1932.
104. J.C.M. Krook, Rapport inzake de gesties van het bestuur van de NV Accoustiek, juh 1931
(archief Vereniging Effectenhandel, nr. i972-9a).
105. Tenzij anders venneld is het volgende gebaseerd op verslagen in Algemeen Handelsblad, Maasbode, NRC, Telegraaf van 13 mei 1932, en op de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders Accoustiek NV, Amsterdam, 13 mei 1932 (archicfnotaris Van den Helm, 1932,217-184).
106. Brief van J.C.M. Krook aan dc Minister van Justitie, 26 juli 1932, met rapport als bijlage
(archief Vereniging EfFectenhandel, nr. 1972-93).
107. J.P. van Tienhoven, Nota betreffende de definitieve reconstructie van Spreekfilm, 18 juni
1932 (Str. 39).
108. Verondersteld is hierbij dat ook de schulden aan en de vorderingen op de dochtermaatschappijen van korte duur zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan bedraagt de current ratio slechts 13 procent.
109. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 24juni 1932 (archicfnotaris Van den Helm, 1932, 300249).
110. Notulen meerderheidspool Intertobis NV, I I juh 1932 (archicfnotaris Van den Helm, 1932,
342-286). Het beheer van de pool kwam onder leiding te staan van een trustee, het Administratieen Trustkantoor voor Handel en Industrie NV, een tak van de Hollandsche Bank Unie waar Van
Tienhoven nauw bij betrokken was.
111. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 24 juni 1932 (archicfnotaris Van den Helm, 1932, 300249).
112. De volgende aandeelhouders bezaten/3.767.000,-van het kapitaal van Intertobis NV sedert
juni 1932: Wamer Brothers / i.000.000; Incassobank / 640.000; Oyens & Zonen / 505.000;
Hollandsche Bank voor Z-Amcrika / 240.000; Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee
/ 240.000; Administratie- en Tmstkantoor voor Handel en Industrie / 200.000; Oehman
(Zweden) / 190.000; Pierson & C o / 160.000; Van der Elst & Matthes / 117.000; NederlandschIndische Handelsbank / 120.000; Technisch Bureau Marijnen / 120.000; Van Eeghen & C o . /
80.000; Heberlein / 61.000; S t r u v e / 36.000; Boissevain / 40.000; Meyerhoff/ 18.000. J.P. van
Tienhoven, nota betreffende de definitieve reconstructie van Spreekfilm, 18 juni 1932 (Str. 39).
113. De beide andere commissarissen waren jhr.mr. L.H. van Lennep en ir. A.E. Struve.
114. Dc wensen van de crediteuren werden goedgekeurd in een buitengewonc aandeelhoudersvergadering van Sprekende Films NV op 27 juni 1932.
115. Vier Nederlandse commissarissen: J.P. van Tienhoven, jhr. L.H. van Lennep, N.E. Rost
Onnes en A.E. Struve. Bovendien vier Duitse commissarissen: Richard Frankfurter, Heinrich
Kuchenmeister, Adolph Sobernheim, Karl Spiecker.
116. Geciteerd in NWC, 4 december 1931.
117. Brief aan Tobis AG, 27 mei 1932 (Bundesarchiv, R1091-2491).
118. Overeenkomst tussen Sprekende Films NV en Tobis AG, I7juni 1932 (Bundesarchiv, R10912491).
119. Overeenkomst tussen Sprekende Films NV en KKG in Iiq., 10 juni 1932. Zie o o k d e nota van
H. Kuchenmeister aan Scheffler (Tobis), 18 februari 1937. Beide in Bundesarchiv, Rio9i-2488a.
120. 'Het Kuchenmeister-concern', in: Algemeen Handelsblad, 8 augustus 1931.
121. De Maasbode, 2 mei 1932.
122. D.P. O u t contra H J . Kuchenmeister, vonnis 9 april 1935; Incassobank NV contra Oyens &
Zonen, vonnis I4juiii 1935 (Rijksarchiefin Noord-Holland, Haarlem; archief ArtondissemenLsrechtbank Amsterdam). Out zou een half miljoen gulden schuldig zijn aan Oyens.
123. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam: HSSPF 95Cq; zie ook procesverbaal
Politieke Opsporingsdienst, 1945. Mr.dr. H.J. von Brucken Fock heeft zich in 1935 bij de NSB
aangemeld en zou als econoom actief worden in deze partij.
124. De oude aandeelhouden van Accoustiek hebben hun aandelen ingeruild tegen winstbewijzen van Intertobis in de overeengekomen verhouding van 5: i. Er waren weinig aandeelhouders
die op nieuwe aandelen Intertobis a negen tig procent wilden inschrijven; voor slechts 17 aandelen
werd hiervan gebruik gemaakt. Eind 1939 waren er 6670 aandelen omgewisseld tegen 1334
winstbewijzen. Van Oss' Effectenboek over 1942 (Amsterdam, 1943) blz. 593.
125. Str. 9.
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126. Internationale Tobis-Cinema, opgericht op 22 oktober 1934; maatschappehjk kapitaal
50.000 gulden. Nederlandsche Staatscourant, bijvoegsel, 24 juni 1935. Zie ook Memorandum bij
notulen Intertobis, 12 oktober 1934 (Str. 53).
127. Notulen Intertobis, 19 juli en 5 September 1932 (Str. 51).
128. Briefvan Funk aan Reinhardt, 16 december 1933 (Bundesarchiv, R55-494).
129. Briefvan Schacht aan Funk, 9 november 1933 (Bundesarchiv, R55-494).
130. Briefvan Belitz aan Funk, 15 december 1933; briefvan Funk aan Reinhardt, 16 december
1933 (Bundesarchiv, R55-494).
131. O p last van de Duitse regering en de NSDAP moesten in juni 193 3 twee nazi-vertegenwoordiger^ worden opgenomen in de raad van commissarissen van Tobis, nadat twee joodse
commissarissen, R. Frankfurter en A. Sobernheim, het veld hadden moeten ruimen. Briefvan
Van Tienhoven aan Struve met bijlagen, 5 april 1933 (Str. 62); nomlen raad van commissarissen
Tobis, 11 april 1933 (Str. 79); verklaring van Van Tienhoven, 16 juni 1933 (Str. 62).
132. Ineen gepeperde brief aan staatssecretaris Funk d.d. 9 maart 1934 beklaagde Van Tienhoven
zich over de botheid en incompetentie van bestuursleden van de Reichsfilmkammer (Str. 63).
133. Notulen raad van commissarissen Intertobis, 4 februari 1935 (Str. 54).
134. De aankoop, betaling en boekhoudkundige afwikkeling zijn bondig beschreven in een
rapport van Cautio, 3 i maart 1938 (Bundesarchiv, R55-494).
135. Over de HBB, zie Krekeler (1973), blz. 79-87. De eerste directeur, dr. ir. H.J. von Brucken
Fock, werd in augustus 1931 ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij het Kiichenmeisterconcern. Zijn opvolger was H. Bmnck.
136. Becker (1973) over Winkler blz. 133-139; over Caurio blz. 139-146. Zie ook Spiker (1975),
blz. 162-168.
137. De transactie is hier vereenvoudigd weergegeven. O m precies te zijn: de HBB kocht in
opdracht van Cautio G m b H niet alleen 1925 aandelen Intertobis (nominale w a a r d e / i .925.000,)
tegen een koers van 50 procent (koerswaarde/962.500,-), maar o o k / 1.201.000,-7 % obligaties.
HBB betaalde hiervoor / 1.613.500,-in contanten e n / 550.000,-in 5 % obhgaties. Notulen raad
van commissarissen Intertobis, 4 februari 1935 (Str. 54).
138. Ibidem.
139. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was al op 28 maart 1935 door Van
Tienhoven op de hoogte gesteld van de verschuivingen in het aandelenbezit. Notulen Intertobis,
17 mei 1935 (Sn-. 54).
140. J.P. van Tienhoven, Nota inzake Intertobis, 9 mei 1936. Zie ook het artikel in Variety (door
een cortespondent uit Den Haag) van 30 december 1936 over de pogingen van Intertobis om zich
te bevrijden van nazi-invloeden.
141. Niet alle films waar Intertobis bij betrokken was, werden in Duitsland gemaakt. In Parijs
produceerde Films Sonores Tobis Franse films, waaronder LA KLRMESSE HEROIQUL ('Heldenkermis') van Feyder, een satire over het Vlaamse verzet tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige
Oorlog. Bij de Amsterdamse premiere in februari 1936 waren het juist de nationaal-socialisten
die tegen deze film protesteerden en met stinkbommen gooiden omdat de narionale eer
bezoedeld zou zijn.
142. Rapport over Intertobis door CauQo G m b H , 31 maart 1938 (Bundesarchiv, R55-494). O o k
deze transactie verliep via de HBB.
143. Briefvan Winkler aan de Reichsminister der Finanzen, 3 augustus 1940; briefvan Winkler
aan het Reichsministerium fur Propaganda, 17 oktober 1940 (Bundesarchiv, R55-494).
144. De door de HBB verleende kredieten werden bij deze gelegenheid door de staat overgenomen.
145. Zie Becker (1972), blz. 154-165; Spiker (1975), blz. 168-182, 194-230.
146. Kuchenmeister werd op i mei 1933 lid van de NSDAP. Het nummer van zijn hdmaatschapskaart is nr. 2590664 (Berlin Document Center, Berlijn).
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HOOFDSTUK 6 : PHILIPS IN FILM
1. Ivo Blanken, Geschiedenis van Philips Electronics si': de ontwikkeling van de .vr Philips' Gloeilampenfabrieken tot elekrronische concern (Leiden: Martinus Nijhoff, 1992).
2. Overeenkomst tussen Phihps en Radio Group, 22 juh 1925 (PCA).
3. Vgl. K. Nijsen, 'De sprekende film en de Eindhovense Industrie', in: R . Smit e.a. (1985), blz.
31-46.
4. Notulen directie Philips, 6 maart 1928 (PCA NL.54S).
5. Notulen directie Phihps, 29 oktober 1928 (PCA 144.81).
6. Poulsen was op 20 September 1928 in Eindhoven (pcA 811.42). Van Walsem bezocht in Parijs
niet alleen Gaumont, maar ook een bioscoop waar een geluidsfilm met het systeem van PetersenPoulsen draaide. en noteerde; 'Film en geluid waren volkomen synchroon, doch alles behalve
fraai, zo zelfs dat op een gegeven ogenbhk het publiek zijn misnoegcn met hetgeen het te horen
kreeg, duidelijk kenbaar maakte.' Verslag van bespreking met Louis Gaumont te Parijs door mr.
Van Walsem, 5 november 1928 (PCA 911.4).
7. Zie hoofdstuk 5.1.
8. Verslag bespreking Philips met Kuchenmeister, 15 oktober 1928 (PCA NL.563). Zie ook
hoofdstuk 5.1.
9. Zie hoofdstuk 3.1.
10. Aldus het verslag van de bespreking van Phihps met Ernemann, 23 oktober 1928 (PCA NL.563).
11. Notulen directie Phihps, 29 oktober resp. 19 november 1928 (PCA 144.81). Briefvan
Brilmmcr/Phihps aan Ernemann, 31 oktober 1928 (PCA NL.563).
12. Zie hoofdstuk 3.1.
13. Notulen directie Philips, 5 n o v e m b e r - 17 december 1928 (pcA 144.81). Prinsen (1977), blz.
64-67. Zie verder hoofdstuk 3.1.
14. Verslag bespreking Pliilips over de onderhandelingen met Loet C. Barnstijn. 15 januari 1929
(PCA NL.563).
15. Enkele maanden later constatcert de directie nogmaals; 'Wij kunnen nauwelijks genoeg
lampen voor onze eigen toestellen maken en kunnen voor de vrije markt absoluut geen lampen
leveren.' Notiden directie Phihps, 25 februari 1929 (pcA 144.81).
16. Phihps stond in contact met Tobis niet alleen via Kiichenmeister, maar vooral via Curt
Sobernheim, directeur van de Privat und Commerzbank in Berlijn. Sobernheim was president
van dc raad van commissarissen van Tobis AG en beklccddc dezelfde functie bij Lorenz AG sedert
Philips daar een meerderheidsbelang had verworven.
17. Notulen directie Philips, 18 februari 1929 (PCA 144.81).
18. Telcgramnicn van en aan Briimmcr, 6-13 maart 1929 (PCA 811.4). Notulen directie Phihps,
18 maart 1929 (PCA 144.81).
19. Toen iedereen inde branche al lang wist dat de optische geluidstechniek de nieuwe standaard
zou worden, deed Philips nog pogingen om Lignose H6rfilni GmbH over te nemen, ccn bedrijf
dat films met platen maakte. Verslag onderzoek naar Lignose Horfilm GmbH door Van
Lonkhuyzen, 28 februari 1930 (PCA 811.4).
20. Philips werd vanuit New York op de hoogte gehouden door L.P. Grancr, die onder meer
op 12 juli 1929 een gesprek had met directeur Otterson van ERPI-Wcstcrn Electric. Zie ook hct
verslag van een bespreking tussen vertegenwoordigers van Philips en Western Electric tc Londen,
10 September 1929 (PCA 811.4).
21. Notulen directie Philips, 2 September 1929 (PCA 144.81).
22. Notulen directie Phihps, 16 September 1929 (PCA 144.81).
23. Verslag bespreking over patentsituatie sprekende film op 5 en 7 december 1929, door Bergsma
(PCA NL.563). Vgl. verslag idem door ir. Hijmans (PCA 811.4).
24. Notulen directie Philips, 30 december 1929 (PCA 144.81).
25. Wcl maakte dc Afdeling Lampen van Philips al gedurende een aantal jaren projectielampen
en gelijkrichters voor bioscopen.
26. Zie noot 23. Notulen Sprekende Filmen Cjrammofoon Comite, 2januari — 18 augustus 1930;
rapport 'Sprekende film', door Van Lonkhuyzen, 31 december 1929; rapport 'Het sprekende
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filmgebied', 7 maart 1930 (PCA 811.4). Verslag bespreking Hollandsche Afdehng, 29 maart 1930
(PCA NL.563).
27. Philips heeft in de eerste helft van 1930 geprobeerd zich te mengen in de internationale
octrooistrijd. Het concern bond samen met Lorenz de strijd aan tegen Telefunken over het
gebruik van bepaalde octrooien. Bovendien zocht Phihps samenwerking met ondernemingen als
Wamer Brothers, RCA en Tobis (PCA 811.4).
28. Verslag bespreking van Van Walsem met Sobernheim te Berlijn, 30 juni 1930 (PCA 811.4).
29. Bnef van mcvr. M.L. Eijsbouts-Loupart te Eindhoven aan K. Dibbets, 11 augustus 1988.
30. Notulen Sprekende Film en Grammofoon Comite, 18 augustus 1930 (PCA 811.4).
31. Vooraankondigingen in sivc, 4 en 18 november 1932.
32. NH'C, 4 november 1932, meldt dat Phihps gaat samenwerken met Nitzsche ten behoeve van
de Philisonor.
33. Beknoptheid is ook noodzakehjk omdat de bronnen uit deze periode uiterst schaaR zijn.
34. Zie R. Vermeulen, 'Machines voor de weergave van sprekende films', in: De Ingenieur:
Afdeling Electrotechniek, 5 december 1930, blz. 85-94.
35. Verslag van reis naar Parijs van 18-21 mei 1931, d o o r R . Vemieulen (PCA NL.563). Rapport
over de inrichting van een studio voor de opname van geluidsfilms, door R. Venneulen, 25 mei
1931 (PCA Nl.563). Geboortenregister van de films der Philips-fabrieken (door R . Vermeulen),
augustus 1931 — december 1932 (PCA 185.I). Zie ook hoofdstuk 7.
36. Agenda vergadering Oreo, 12 april 1933; bijlage 'Leveringsmogelijkheden voor onze NV op
sprekende filmgebied' (PCA 75:8). Phihps mocht in Nederland wel geluidsfihijs opnemen met
eigen apparatuur, maar die films konden niet naar het buitenland worden geexporteerd.
37. Verslag demonstratie Miller-systeem bij Phihps op 25 april 1932; verslag bespreking directie
Phihps over het Miller-systeem, 29 mei 1932 (PCA NL.563). Phihps kwam in contact met Miller
door bemiddeling van Wil Tuschinski, de filmende zoon van bioscoopdirecteur A. Tuschinski.
38.Nederl. Staatsco{irant, 17 oktober 1932. Oprichters zijn Wil Tuschinski en W.P. van Stratum.
De directie is opgedragen aan NV Phihps' Gloeilampenfabrieken.
39. Rapporten en brieven betreffende Philips-Miller, 1932-1945 (PCA NL.341 en NL.342).
40. Bijlagen bij agenda Orco-bespreking van 16 december 1933 (PCA 75:8). Zie o o k de notitie
voor de 'algemeen programma-besprekingen Philips-belangen op sprekende filmgebied', 11
januari 1934 (PCA NL.563).
41. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 100.000 gulden {Nederlandsche Staatscourant, 29 augustus
1933). Het besluit tot de oprichting werd in maart 1933 genomen; zie briefvan ir. Hijmans,
Eindhoven, 29 maart 1933 (pcA 882).
42. Verslag van bespreking over de organisatie van Afdehng Cinema o p 17 mei 1934 (pcA NL.563).
43. O p 18 maart 1936 werd een nieuw akkoord tussen de Amerikaanse en Europese partijen
getekend (Gomery 1980, blz. 88). Notulen bespreking tussen Philips en RCA over AEG te Parijs
op 20juh 1936 (PCA 811.4).
44. Dc systematiek van een dcrgehjke ontwikkeling is onderzocht door David Teecc, 'Technological change and the nature of the fimj', in: Dosi e.a. (1988), blz. 269.
45. Rapport over het probleem service voor de sprekende film, door ir. Van Lonkhuyzen, 24
januari 1929 (PCA 811.42).

HOOFDSTUK 7: NEDERLANDSE GELUIDSFILMS
1. Zie hoofdswk2. Niet meegerekend is de aldaar besproken geluidsfilm uit 1927 m e t ir. Struve,
omdat deze film alleen in een strikt besloten voorstelling is vertoond.
2. sue, 27 juh 1928 en i februari 1929.
3. ICH KUSSE IHRE HAND, MADAME - kcuringsrapport nr. 7502, 9 juli 1929,98 meter, BLOEMEN keunngsrapport nr. 7855, 4 September 1929, 79 meter (archief CCF).
4. TURF IN JE RANSEL - kcuringsrapport nr. 7477, 5 juli 1929, 110 meter (archief CCF).
5. DE GROOTSTAD MELODIE - kcuringsrapport nr. 7854, 4 September 1929,92 meter (archief CCF).
6. JONGEN-MIJN - keuringsrapport nr. 8568, 18 december 1929 (archief CCF).
7. Dit was tenminste de bedoehng. Er waren ernstige klachten over het gebrek aan synchroni-
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citeit. Zie 'Uitspraken van de Geschillencomniissie', in: sivc, 28 maart 1930.
8. SPREKENDE FILM-RECLAME DER FIRMA CAMINADA - kcuringsrapport iir. 6731, 15 maart T929
(archief CCF). Vermoedehjk is deze fjhn vertoond in het voorprogramma van TWO LOVERS in het
Apollo Theater te Den Haag, de eente lange geluidsfilm die in Nederland werd uitgebracht. Zie
hoofdstuk 3.2 en 4.1.
9. DE EERSTF ORIGINEELE NEDERLANDSCHE SPREKENDE FILM: SPEENHOFF — kcuriugSrappOrt nr. 8166,
17 oktober 1929, 371 meter (archief CCF). Er is nog een tweede fihji gekeurd, TRIO SPEENHOFF,
keuringsrapport nr. 8284, i november 1929, 215 meter. Een eerder aangekondigde reis van
Speenhoff naar N e w York voor filmopnamen heeft waarschijnhjk geen resultaat gehad. De
Telegraaf, 11 juni 1929; sivc, 19 juh 1929; NIVC, 25 oktober 1929.
10. " n Fijne Familie' (oorspronkelijke titel; LAUBENKOLONIE) — keuringsrapport nr. 10560, 6
november 1930, 2394 meter (archief c c i ) . Nova, december 1930, blz. 778-779.
11. HALLO HIER HILVERSUM HOLLAND (Ncdcrlaiidsc versie van ELSTREE CALLING) - keunngsrapport
nr. 10027, 2 September 1930, 2536 meter (archief CCF).
12. PARAMOUNT OP PARADE (Nederlandse venie van PARAMOUNT ON PARADE) - keuringsrapport

nr. 10554, november 1930, 3031 meter (archief CCF). De film werd in januari 193 r uitgebracht.
Louis Davids nam in 1930 injoinville elf hedjes op de film op. Het eerste filmpje, 'De begrafenis
van ome Manus', is op 6juni 1930 vertoond in Tuschinski, Amsterdam. G.N. Donaldson, 'Louis
Davids', in: Skrien, nr. 132-133 (1983), blz. 37.
13. Eduard Bruyne, 'Bouber's Zeemansvrouwen verfilmd', in: Nova, februari 1930, blz. I135.
14. ZEEMANsyROUVCEN-keuringsrapport nr. 9391, i mei 1930 (archief CCF). H . Berg, 'Zeemansvrouwen: van Kleinman naarBouber', in: Tijdschrift voor Theatemietenschap', nr. 29 (1990), blz. 4657. E. Joosten en K. Dibbets, Zeemansvrouwen: een shotlijst van defilm (Amsterdam, 1987).
15. Waar Kleinman niet slaagde, daar hebben de Belgen meer succes gehad. De Belgische
speelfilm DE FAMILIE KLEPKENS-BEULEMANS van Gaston Schoukens was in 1927 als zwijgende film
uitgebracht, njaar zou in 1930 in het Waals en in het Vlaams worden nagesynchroniseerd met
behulp van het grammofoonsysteem. Z o ontstond de eerste Vlaamse speelfilm met geluid.
Volgens een advertentie in sivc van 19 december 1930 zou deze geluidsfilm worden vertoond
in het Passage Theater te Amsterdam, DE FAMILIE KLEPKENS-BEULEMANS - keuringsrapport nr.
9699, 25 juH 1930, 2127 meter (archief CCF).
16. Advertentie in sivc, 8 mei 1931. De Akeley-camera registreerde het optische geluid
rechtstreeks op dc film in dc beeldcamera. Dcrgehjke opnamen waren moeilijk te monteren
omdat men beeld en geluid nog niet kon scheiden. Voor Polygoon was d i t i n i 9 3 i e e n handicap.
17. Zie Loeffen (1985), blz. 21-22, 74-75, 87-107. Hogenkamp (1988), blz. 39-42.
18. sivc, 27 november 1931. Cinema en Theater, 5 december 1931.
19. De film werd gesponsord door Tobis, die er ook voor zorgde dat diverse journalisten bij de
opnamen aanwezig waren. Zie SRC van 2 mei, De Telegraafvan 3 mei, Algemeen Handelsblad van
2 mci, De Groene Amsterdammer van 9 en 16 mei 1931. Zie ook Ma.\ Tak, Onder de bomen van het
plein (Amsterdam: Elsevier, 1962), blz. 130-139. De verbinding tussen hct Concertgebouw en
Tobis wcrd gelegd door G.H. de Marez Oyens, bestuurslid van het Concertgebouw en bankier
van het Kuchenmeister-concern.
20. 'Pierement', in; SRc, 30 augustus 1931.
21. In 1932 maakte Willem Bon samen met Joop Huisken enkele korte, experimentele geluidsfilmpjes in kleuren, waaronder KLEUR- EN VORMAFWISSELING OP CHOO-CHOO JAZZ en is ER
OVEREENKOMST TUSSCHEN KLANK, RYTHME EN KLEURAFWISSELING? Bij deze filmpjcs moest een

plaat worden gedraaid die min of meer synchroon dc wisselende beeldvornien ondenteunde met
een muzikaal rimie. D e films bevinden zich in het Nederlands Filmmuseum, maar de platen zijn
verdwenen. Vgl. De Prins, 2 april 1932, blz. 222.
22. D e film is gemaakt in opdracht van hct Algemeen Nederlandsch Verbond. De dialoog van
de film werd geschreven en gesproken door A. Blokhuis, onderwijzer te Bunschoten. De
voUedige tekst is opgenomen in de brochure van prof dr. G.G. Kloeke, Spreektaal-film BunscholenSpakenburg ('s-Gravenhage, 1933).
23. De Telegraaf, 24 September 1932. Het Volk, 31 mei 1934. Het Volk noemt veerticn titels van
door Ernst Winar gemaakte smalfilmpjes. Deze titels kunnen worden aangevuld met door G.N.
Donaldson verzamelde gegevens: vijfgeluidsfilms met Louis Noiret: GOEDE MORCEN, DE VROLIJKE
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ZEEMAN, HET HUISJE OP DE HEI, IK W O O N OP DEN HOEK V A N EEN STRAATJE, ALS DE MUZIEK BEGINT;

drie geluidsfilms met een kinderkoor onder leiding van Nico van der Linden: HET AVONDKLOKJE,
DE WIND, HEIEN; drie geluidsfihns met Mariette Serie: A COTTAGE FOR SALE, LIEFDESZANG,
MARJOLIJNTJE; een geluidsfilm met muziek van Edmund Meisel: MACHINES (HET LIED VAN DEN
ARBEID); twee stomme films: DE WITTE HOED (met Berrie Kicvits) en AMSTERDAM.
24. ZIJN BELOONING - keuringsrapport nr. 13082, december 1931, 642 meter (archief CCF). In de
film speelden mee Lou Bandy, Henk Stuurop, Jac van Bijleveldt en Trio Timm. Produktieleider
was Hans C. Bamstijn. 'De eerste HoUandse geluidsfilm in Holland opgenomen', in: NIVC, 8
januari 1932.
25. Zie Brederoo (1986); Hogenkamp (1988).
26. E. Kerkman, 'Filmdrama in Monster: het kortstondige geluid van dc Filco Filmstudio's', in:
Skrien, nr. 165 (1989), blz. 42-45.
27. Briefvan Filco/Rijckaertaande burgemeester van Monster, 28 maart 1933. Voor deze studie
is het Filco-dossier geraadpleegd in hct Gemeentearchief Monster, nr. 2.07.351.32, alsook het
Filco-dossier van het Hoogheemraadschap van Delfland, Delft, Archief Technische Dienst, nr.
1933/517. Het laatste bevat o.a. bouwtekeningen van de Filco-studio in Monster.
28. Notulen gemcenteraadsvergadering Monster, 5 mei 1933. Volgens het Bevolkingsregister van
Amsterdam werd de achternaam van de op 27 juni 1907 in Watergraafsmeer geboren Belg gcspeld
als 'Rijkaert'. Hij noemde zich echter 'Rijckaert'. Filco Film werd in januari 1933 te Den Haag
opgericht door A.L.P.B. Rijckaert (Handelsregistcr Kamer van Koophandel, Den Haag, 20646).
29. 'Plannen van dcNV Filco voor een Nederlandse studio', in:/l/^cmcc»H(iH(/c/s/)/(i(/, 11 mei 1933;
'Nederlandse filmindustrie', in; SRC, 12 mei 1933; 'De filmstudio's te Monster', in: SRC, 10 juni
1933; 'De filmindustrie te Terhcijde aan Zee', in: NRC, 5 oktober 1933. Zie ook NK'C van 12 mei,
T6juni en 13 oktober 1933.
30. 'Nederlands filmbedrijf, in: Algemeen Handelsblad, 12 juli 1933; 'Filmopnamen De Omweg
uitgesteld', in: De Telegraaf, 12 maart 1934.
31. 'Een nieuwe Nederlandse filmondememing', in; NH'C, 5 mei 1933;'Cinetone'sfihnplannen',
in: De Telegraaf, 16 augustus 1933.
32. 'Nederlandse geluidsfilmprodukrie', in: Algemeen Handelsblad, 11 mei 1933.
33. 'Jan Koehnga', in: NRC, 10 mei 1933.
34. Cinetone heeft in de jaren dertig nooit als een zelfstandige maatschappij bestaan, ook al wordt
die indruk gewekt in de pen van die tijd. Pas op 14 juni 1932 werd Cinetone bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven, maar alleen als onderafdeling van Marconi NV tc Amsterdam, een van
de ondernemingen van de gebroeden Biedermann (dossier 36814). Eent in 1940 is Marconi NV
omgezet in Cinetone NV; de gebroeden Biedermann hadden zich al in 1938 teruggetrokken uit
dit bedrijf
35. 'Nederlandse geluidsfilmproduktie; een stem uit het bioscoopbedrijf, in: Algemeen Handelsblad, 31 mei 1933.
36. Er zijn nog andere financieringsbronnen denkbaar, maar over hun rol is geen concrete
informatie te vinden. Z o moet er in de crisistijd nogal wat kapitaal zijn vrijgckomen waarvoor
geen goede investeringsmogelijkheden bestonden. Dc filmindustrie was een van de weinige
sectoren waar grote behoefte bestond aan risicodragend kapitaal, niet alleen in de filmproduktie,
maar ook in de bioscoopexploitatie (onroerend goed). Een dergelijke kapitaalbehoefte kon
tijdens cen economische depressie veel gemakkelijker worden bevrcdigd dan in tijden van een
hoogconjunctuur.
37. Dittnch (1987). De gegevens in deze alinea zijn ondeend aan deze studie.
38. 'De Penil-film', in; SRC, 30 november 1933. Dczc film is niet aanwezig in filmarchieven en
waarschijnlijk verloren gegaan. Er is ook een Vlaamse venie met Vlaamse acteun opgenomen.
39. 'WiUem van Oranje-film: voorrang boven andere Nederl. films', in: Algemeen Handelsblad, i
december 1933.
40. 'Nederlandse filmproduktie', in: SRC:, 24 februari 1934.
41. Expose inzake de NV 'Enfi' Nederlandsche Filmindustrie i.o., door Loet C. Bamstijn, 27
november 1933 (PCA 882). Hct contact met de auteurs hep via uitgeverij Querido in Amsterdam,
waar veel Exil-auteun werden uitgegeven.
42. Hogenkamp (1988), blz. 41.
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43 • Het is niet juist om dc hierop volgende bloei van dc Ncdcrlandsc film in dc jaren dertig geheel
toe te schrijven aan de geluidsfilm. De omstandigheden veranderden, cr kwamen nieuwe
impulsen, andere mensen traden op de voorgrond, enz. Wel moet worden geconcludeerd dat
zonder dc initiaucven van 193 3 cr nooit een doorbraak en een opbloei zou zijn geweest. Het ijzer
is gesmced toen het heet was.
44. PHILIPS RADIO — keuringsrapport nr. 12425, 24 September 1931,997 meter (archief CCF). Ivens
had zich voor dc produktie van PHILIPS RADIO omringd met een keur van jonge assistenten, die
bij hem hct vak Iccrden. Mark Kolthoff en John Femhout droegen veel aan het camerawerk bij.
Helcne van Dongen was produktie-assistente en monteerde de film. Lou Lichtveld was
verantwoordelijk voor het geluid. Anderen als Willem Bon en Jan Hin werkten intussen aan de
diverse filmopdrachten die Ivens had gekregen. Dit was Studio Joris Ivens, zoals de groep zich
noemde. Zie Hogenkamp (1988), blz. 51-52.
45. Behalve Ivens kreeg nog een andere avant-gardist een opdracht van Philips: Hans Richter,
een Duitser. De twee filmmakers hadden verschillende taken. Richter zou laten zien welke rol
de radio speelt in het leven van de mensen, terwijl Ivens cen portrct zou maken van Philips als
modcmc radiofabriek. Beide films, PHILIPS RADIO en EUROPA RADIO, zijn tegelijk in premiere
gegaan.
46. In een brief aan zijn opdrachtgever, terstond na de voltooiing van dc montage, gccft Ivens
cen korte inhoud van de film, waarin hij eveneens zes delen plus begin en eind onderscheidt. Ivens
aan Philips/Numann, l o j u n i 1931 (PCA 185.I).
47. Ondanks zijn korte duur heeft dit communicatie-onderdeel een geheel eigen plaats in de film.
Niet alleen is het een verbeelding van hct begrip communicatie dat terecht precies in het midden
van de film staat, maar ook is dit het enige fragment dat laat zien waartoe een radio dient. Ivens
zag dit onderdeel als een apart 'hoofdstuk' van de film (zie vorigc noot). Het is niet onmogelijk
dat dc korte duur het gevolg is van ccn inkorting voorafgaande aan de premiere in September 1930.
Philips wilde dat Ivens zich zou beperken tot wat binnen de fabriek gebeurde. Philips had daar
cen goede reden voor. Hans Richter werkte op hetzelfde moment voor Philips aan ccn film over
de maacschappelijkc rol van de radiocommunicatie: EUROPA RADIO. Phdips zal niet hebben
toegestaan dat Ivens zich op het terrein van Richter begaf
48. 'Draaien bij Phihps', in: SRC, 7 februari 1931.
49. K. Broos,'Fifo 1 9 2 9 - d c Nieuwe Fotografie', in: F. Bool en K. Broos, Fotografie in Nederland,
1920-1940 ('s-Gravenhage: Staatsuitgcvcrij, 1979), blz. 28-43.
50. Ivens zegt hierover in een interview waarin hij expHciet de tcmi 'montage van bcgiippcn'
gebruikt: 'Dc bedoeling is dus tc werken met begrippen als: orde, zorgvuldigheid, wctenschappclijkc voorbereiding, bewaking van het produkt, enz. [...] Dc toeschouwer moet in zijn
onderbcwustzijn die begrippen in verband met dc naam van het fabrikaat onthoudcn, zodat
wanneer cr dric dagen later over radio gesproken wordt, hij zich vooral die grote grondbeginselen
en die ene naam herinnert.' 'Draaien bij Phihps', in: \RC, 7 februari 1931.
51. Philips verleende behalve aan Ivens ook een opdracht aan Hans Richter, een Duitse cineast
die met zijn avantgardistische films ccn grote reputarie had verworven.
52. 'Indrukwekkende bedrijfsfilm van Phihps', in: Haagsche Post, 3 oktober 1931.
53. L.J. Jordaan, 'Nederlands eerste geluidsfilm', in: De Groene Amsterdammer, 3 oktober 1931.
54. Deze scene had Ivens al in een vroeg stadium bedacht. Zie 'Een Nederlandse radiogeluidsfilm?', in: SRC, 8 februari 1931. Elders in dc film komt een luidspreker in beeld cn schalt het
commando: 'Hallo, hallo, machine 2B, vijflionderd stuks.' Ecu hand schrijft vervolgens dc cijfers
op een bord.
55. Diegesis betekent in dc filmtheorie zoveel als 'fictionclc wereld'. Zie Gaudreault (1988), blz.
71-82; Van der Lck (1991), blz. 27-34.
56. Overeenkomst tussen Ivens en Philips' Radio NV, 1 September 1930 (PCA). Over dit contract
is enige maanden onderhandeld (correspondentie in PCA 185. I ) . Ivens bclooft uiterlijk 15 februari
1931 ecu 'institutional film' af tc leveren van ca. 800 meter, 'welke door cincgrafische bewerking
een beeld zal gcvcn van de fabricage van radio-apparatcn in dc fabrieken te Eindhoven cn elders
in Nederland van dc opdrachtgever'. Dc aanneemsom bedraagt 9.500 gulden. Philips garandccrt
royalties van tenminste 2.500 gulden. Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van Phihps
evenals de kosten van filmtitcls cn -trucages.
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57- Overeenkomst tussen Ivens en Phihps' Radio NV, 2 mei 1931 (PCA). Conespondentic hierover
bevindt zich in PCA 185.1. Het is een uitbreiding van de overeenkomst van i September 1930.
Philips geeft opdracht tot het 'samenstellen, bewerken en vervaardigen van een geluidsfilmstrook'. De synchronisatie zal plaatsvinden in de studio van Tobis te Parijs. De geluidsband moet
uiterlijk 22 juni 1931 klaar zijn. De'aanneemsom'bedraagt 23.000 gulden exclusief 1.500 gulden
onkosten.
58. 'Een Nederlandse radiogeluidsfilm?', in; NRC, 8 febmari 1931.
59. 'Voor dertig meter film', in; De Telegraaf, 25 december 1930. Het is niet uitgesloten dat deze
reportage is geschreven door Lou Lichtveld.
60. Gesprek met dr. L.A.M. Lichtveld, Hilvenum, 30 november 1988. Lichtveld schreef na zijn
bezoek aan Berlijn het artikel 'Fischingen muzikale films', in: De Groene Amsterdammer, 31 januari
1931.
61. 'Een Nederlandse radiogeluidsfilm?' in; NRC, 8 februari 1931.
62. 'De Philips radio-film', in: De Maasbode, 2Juni 1931.
63. 'De Philips-Radiofilm gesonoriseerd', in: SRC, 30 mei 1931. Ir. Vermeulen van Philips zou
hetzelfde als volgt beschrijven: 'Iedere microfoon had zijn eigen venterker in de centrale
venterkerkamer, waama alle weer verenigd werden in de mixercabine, waar 9 potcntiometen
en een algemene potentiometer voor het mixen en regelen zijn aangebracht.' Venlag van een reis
naar Parijs, 26 mei 1931 (PCA Ni.563).
64. Lou Lichtveld, 'Muziek van de arbeid', in: De Telegraaf i juni 1931.
65. 'De Phihps-Radiofilm: een persgesprck met Lou Lichtveld', in; De Maasbode, 2 juni 1931.
66. Lou Lichtveld, 'Waar geluiden ventommen', in; De Telegraaf, 30 mei 1931.
67. 'Joris Ivens' Philips-Radio-film ais geluidsfilm', in: Algemeen Handelsblad, 30 mei 1931.
68. 'De Phihps-film van Joris Ivens en Lou Lichtveld', in; NRC, 29 September 1931. Later plaatste
dc krant een gunstiger oordeel: zie NRC van 9 november en 12 december 1931.
69. M. Sluyser, 'Mensen vervangen door machines; Ivens buigt voor zijn nieuwe afgod', in: Het
Volk, 29 September 1931. Dc Tribune, het comnjunistisch dagblad, meende te weten waarom Ivens
de machines meer dan de mensen heeft laten spreken: 'Nu, ze spraken voor ons gevoel
beklemmend genoeg. [...] Deze film toont duidelijk, dat er voor de arbeider in het moderne
bedrijf geen arbeidenvreugde kan heenen. [...] Joris Ivens zal natuurhjk heel wat anden maken
als hij straks naar de Soviet Unie gaat, waar hij (...] de machines zal kunnen zien als kameraad van
de arbeiden, die met hun stalen armen bij de opbouw van een nieuwe maatschappij helpen.'
70. Herluf van Merlet, 'Philips' bedrijfsfilm', in; Dc Tijd, 29 September 1931.
71. Ibidem.
72. L J. Jordaan, 'Nederlands eente geluidsfilm', in: De Groene Amsterdammer, 3 oktober 1931.
73. 'Indrukwekkende bedrijfsfilm van Phihps', in; Haagsche Post, 3 oktober 1931.
74. 'Mijn muziek is in geen enkel opzicht zelfstandig. Ik heb slechts willen illustreren', zei
Lichtveld tegen een venlaggever. 'Jorens Ivens' Philips-Radio-film als geluidsfilm', in; Algemeen
Handelsblad, 30 mei 1931. Een dergelijke uitlating ook in 'Een filmexpeditie naar de Phohi', in:
Algemeen Handelsblad, 28 febmari 1931.
75. M. Sluyser, 'Mensen vervangen door machines: Ivens buigt voor zijn nieuwe afgod', in: Het
Volk, 29 September 1931.
76. Briefvan Philips aan Capi/Ivens, 6januari 1932 (pcA 185.i). Deze scene zit overigens wel m
de filmkopie van PHILIPS RADIO die bij hct Nederlands Filmmuseum wordt bewaard. Deze kopie
is vrijwel identiek aan de film die in 1931 in premiere is gegaan. Dit kan worden geconstateerd
op grond van wat bekend is over de lengte en dc structuur van PHILIPS RADIO in 1931, en voorts
op grond van de correspondentie tussen Ivens en Phihps (PCA 185.I). Belangrijk is de briefvan
Ivens aan Philips/Numann d.d. 10 juni 1931, waarin Ivens de structuur en de inhoud van de film
beschrijft kort na voltooiing van de beeld- en geluidsmontage. Deze gegevens stemmen overeen
met de ovcrgeleverde kopie in het Filmmuseum. O o k de lengte, die volgens de briefvan Ivens
'± 1000 meter' bedraagt en volgens het keuringsrapport CCF 997 meter, benadert die van dc
geconscrveerde kopie (980 meter). Er zijn indertijd alleen enkele tussentitels toegevoegd, met
instemming van Ivens.
77. O o k de Brabantsc pen, die in Eindhoven veel lezen had, stak haar teleuntelling niet onder
stoelen of banken en laakte de eenzijdige aandacht voor de machines. 'De Phihps' bedrijfsfilm',
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in: Eindhovensche en Meterijsche Courant, 30 September 1931, ' H o e 'n cineast en 'n musicus Philips
zien en horen', in: Dagblad van Noord-Brabant, 30 September 1931.
78. Lou Lichtveld, 'Stem en muziek in de geluidsfilm', in: Filmliga, mei 1932, blz. 116. O o k in
idem, Degeluidsjilm (Rotterdam: Brusse, 1933), blz. 73.
79. L J. Jordaan, 'Richter - Ruttmann', in: De Groene Amsterdammer, 22 februari 1930.
80. Lou Lichtveld, 'Stem en muziek in de geluidsfilm', in: Filmliga, mei 1932, blz. 115.
81. Z o karakteriseert Lichtveld zijn eigen werk in een vraaggesprek. 'Een filmexpeditie naar de
Phohi', in: Algemeen Handelsblad, 28 februari 1931. Deze opvatting vertoont enige verwantschap
met het bmi'risme van de Italiaanse futurist Russolo.
82. Casper Oudshoom, die aan het vooronderzoek naar studio Electra heeft meegewerkt, heeft
ook een doctoraal scrip tie over deze studio geschreven: Terra Nova en Stuwing: twee geluidsjilms van
de NV Filmmaatschappij Electra (Univeniteit van Amsterdam, vakgroep Theaterwetenschap, 1991).
83. De voornaamste bron voor deze wat mysterieuze studio uit de pioniertijd vormt het archief
van ing. Frits Prinsen, een van de oprichters. Dit archief bevindt zich in het Rijksarchief voor
Zuid-Holland, Den Haag. Deze bron is zo goed mogelijk gecontroleerd en aangevuld met andere
gegevens. Zie ook hoofdstuk 3.
84. Bouwmaatschappij Electra NV, gevestigd te Rotterdam, opgericht op 20 juni 1930 door
William Rienks en F.B.A. Prinsen. Maatschappehjk kapitaal 25.000 gulden. Nederl. Staatscourant,
4 augustus 1930.
85. Filmmaatschappij Electra NV, gevestigd te Rotterdam, opgericht op 24 februari 1931.
Maatschappelijk kapitaal 2.000 gulden.
86. Prinsen, Herinneringen, blz. 158-160 (archief Prinsen, 117).
87. Prinsen, Herinneringen, blz. 172. Rjenks en Prinsen bezaten ieder de helft van de aandelen.
88. EVERT VAN DIJK SPREEKT OVER DE INDIE-VLUCHT - keuringsrapport nr. 11770, 20 mei 1931,
139 meter (archief CCF). Prinsen, Herinneringen, blz. 160-162. De opname van Evert van Dijk
is volgens Prinsen (blz. 175) op 17 maart 1931 vertoond in het Haagse Passage Theater voor het
hof van de koningin. Het is het eerste Nederlandse geluidsfilmpje met een nieuwsbericht. De tekst
die Evert van Dijk sprak, wordt geciteerd in Prinsen, Wat een uitmndingen (1977), blz. 74-75. De
grammofoonplaat zou zich bij de Nos bevinden.
89. Prinsen, Herinneringen, blz. 164b. Volgens Prinsen (blz. 172) werd op 20 febmari 1931 ook
een geslaagde opname gemaakt van Emmy Arbous, die 'Toen ik nog een jongen was' zong. Deze
film zou eveneens op 17 maart 193 i zijn vertoond in het Passage Theater (blz. 175).
90. De oprichtingsdatum staat in verband met een conflict tussen Prinsen en zijn vorigc
werkgever, Philips NV. Zie hoofdstuk 3.4.
91. De volgende beschrijving van de studio is gebaseerd op Pnnsen, Herinneringen, blz. 172-177.
92. NU EN DAN -HIER EN DAAR: ALBERT VOGEL - keuringsrapport nr. i 1774, 20 mei 1931, n o m.
(archief CCF). Deze opname zou op 14 mei 1931 zijn vertoond in het Passage Theater, Den Haag,
aldus Prinsen in zijn Herinneringen, blz. 183.
93. Haagsche Post, 28 maart 1931. NWC, 27 maart, 10 april, 17 april 1931. In de laatste advertentie
werd aangekondigd dat Electra in het nieuwe seizoen met een 'sound-joumaal' zou uitkomen.
94. Prinsen, Herinneringen, blz. 177-178. *Een nieuwe filmindustrie', in: NRC, 23 april 1931.
'Studio voor sprekende films te Rotterdam', in: De Telegraaf, 23 april 1931.
95. Gerard Rutten ontwierp hiervoor het affiche dat in NWC van 22 mei 1931 staat afgedrukt als
advertentie.
96. NU EN DAN-HIER EN DAAR: HAAGSCHE KAMPEERDERS-keuringsrapport nr. 11775,20mei 1931,
80 m. TOESPRAAK ANTON ROEMER ~ kcuriiigsrapport nr. 11794, 23 mci 1931, 60 m. TOESPRAAK D.
ATAN STAVEREN - keuringsrapport nr. 11795, 23 mei 1931, 60 m. (archief CCF). Prinsen,
Herinneringen, blz. 193.
97. NEDERLAND IN KLANKEN BEELD, A. I -keuringsrapport 11996, 3Juh i 9 3 i , 2 8 o m . (archief CCF).
98. Prinsen, Herinneringen, blz. 184-185.
99. Prinsen, Herinneringen, blz. 192. Volgens Prinsen (blz. 184) betaalde Profilti het volgende
tarief voor de reportagewagen: / 2 per uur, / 0,25 per kilometer, / 0,40 per meter belicht
geluidsnegatief, / 2 voor elke meter nasynchroniseren, plus alle reiskosten en beeldnegatief. Per
week bedroegen de kosten voor Profilti gemiddeld:
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50 uur ^ f 1
f 100
500 kilometer a / 0,25
125
600 meter geluidsnegatief a / 0,40
240
80 meter nasynchroniseren a / 2
160
Totaal per week
/ 625
100. Prinsen, Herinneringen, blz. 193-195. Orion-Profilti kocht zijn geluidscamera bij Loet C.
Bamstijn, die dezelfde camera ook aan Polygoon had geleverd.
loi. Het gaat hier om de Nederlandse produktie. Fox Movietone News had al vanaf 1929 zo nu
en dan een opname van een Nederlands tafereel gemaakt en in het journaal verwerkt.
102. Gerard Rutten, Mijnpapieren camera (Bussum: Unieboek, 1976), blz. 72-76. 'Finale' is nooit
voltooid. Het Nederlands Filmmuseum bewaart een filmfiragment zonder geluid.
103. Prinsen, Herinneringen, blz. 179.
104. Het Nederlands Filmmuseum bezit twee kopieen van TERRA NOVA, een met en een zonder
geluid. De geluidsband bevat de muziek van Paul Mulder enjoseph Engleman. De oorspronkelijke muziek van Hans Brandts Buijs is alleen als manuscript overgeleverd; dit manuscript bevindt
zich in het Gemeentemuseum van Den Haag. Alle uitspraken over deze film in de vooriiggende
studie zijn gebaseerd op dc filmkopie van het Nederlands Filmmuseum. Van deze kopie is een
gedetaillecrde beschrijving gemaakt door C. Oudshoom en K. Dibbets, Terra Nova: de shotlijst
(Amsterdam 1991). Shotnummers verwijzen naar laatstgenoemd werk.
105. Shot 82. Anton Koolhaas zou twintigjaar later debuteren met een indmkwekkende speelfilm
g e t i t e l d DE DIJK IS DICHT (1950).

106. Shot 239-242.
107. Shot 188-239 bevat het standpunt van dc schipper, shot 239-288 dat van de knecht. Let op
de symmetric: ieder standpunt krijgt precies 50 shots toebedeeld, terwijl in het middelste shot
(239) de wisseling van standpunt plaatsvindt.
108. De namen van Paul Mulder enjoseph Engleman komen niet voor op de titelrol van TERRA
NOVA, althans niet in de filmkopie die het Nederlands Filmmuseum bewaart. De muziek wordt
op de titelrol van deze kopie ten onrechte toegeschreven aan Hans Brandts Buijs. Mulder en
Engleman worden wel genoemd in de brochure van de persvoorsteUing en in de persverslagen.
109. Mededeling van Theodore van Houten, Den Bosch. Englemans composities werden in
losbladige vorm uitgegeven door de firma Boswirth in Londen en Leipzig.
11 o. Deze en de volgende alinca's over de muziek van de film zijn mede gebaseerd op gesprekken
met dr. R.A.J, van der Lek van de Vakgroep Muziekwetenschap, Universiteit van Amsterdam.
111. Shot 64, 65, 66, 70. De harmonika keert terug in de cafescene, shot 157-173.
112. 'Terra Nova, een Nederlandse geluidsfilm', in: Voorwaarts, 2 december 1932.
113. B. Salt, Film style and technology: history and analysis (London: Starword, 1983), blz. 281.
114. Prinsen, Herinneringen, blz. 199-204. Volgens Prinsen waren de opnamen onder gunstige
omstandigheden begonnen, maar de plotsehnge breuk met Orion-Profilti en de beeindiging van
het filmjournaal op 17 September gooiden roet in het eten. RJenks wilde dc tegenspoed met
geforceerde middelen afiA'enden. Hij zette alles op de kaart van de twee films die Electra in
produktie had genomen, TERRA NOVA en STUWING. Hierdoor kwam hij in conflict met zijn
compagnons Prinsen en Tuijn, die zich spoedig van hem zouden aflceren.
115. Keuringsrapport A 1742, november 1932, 1885 meter (archief CCF).
116. 'Protest van artisten tegen Terra Nova', in: Voorwaarts, 1 december 1932. Rutten was
inmiddels begonnen aan een tweede versie van deze film met hetzelfde scenario, met dezelfde
crew en op dezelfde lokatie. Zij zuilen er wel belang bij hebben gehad om het uitbrengen van
de eerste versie te verhinderen. De tweede versie is echter nooit voltooid doordat het negatief
verbrand is op 9 maart 1933. Dit bracht Rutten ertoe om nog een derde versie te maken, die ten
slotte in 1934 in premiere is gegaan, DOOD WATER. Rutten (1976), blz. 83-85.
117. 'Terra Nova', in: NRC, 3 december 1931. 'De geluidsfilm Terra Nova: behandeling in kort
geding', in: Het Vaderland, 2odecember 1932. 'De Terra Nova film: de eis van de filmmaatschappij
afgewezen', in: Het Vaderland, 24 december 1932.
118. Uitspraak van de geschiUencommissie van de Nederlandsche Bioscoopbond op 11 juli 1932,
in: NWC, 15 juli 1932. Zie ook hoofdstuk 3.5.
119. Het Vaderland, 2 december 1932. Het Volk, 2 december 1932. NRC, 3 december 1932. De
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Maasbode, 3 december 1932. De Telegraaf, 3 december 1932. De Filmliga, 20 december 1932.
120. Volgens de filmtitels van STUWINC zijn scenario en regie tot stand gekomen 'in onderlinge
samenwerking der VARA Fihncommissie: M. Sluyser, A. de Vries, G.J. Zwertbrock, Hugo de
Groot, Piet Tiggers, A.C.P. Seyffert'. D e Vries en Zwertbroek waren als voorzitter en secretaris
van de VARA qualitate qua opgenomen in de Filnicommissic. De Groot, Tiggers en Seyffert
werden later als musici toegevoegd. Dat Sluyser het scenario schreef, blijkt uit: notulen
hoofdbestuur VARA, 16 oktober 1931 (IISG: archief SDAP, I967e). Hierin kondigt Sluyser ook aan
dat hij, 'als de film gemaakt wordt', wil proberen 'of hij enige dagen per week voor dit werk vrij
kan krijgen.'
121. Voor een venlag van de onderhandehngen tussen Electia en de VARA, zie O u d s h o o m (1991),
blz. 31-33.
122. Bij de keuze voor Electra en de afwijzing van Polygoon hebben nog andere motieven
meegespeeld. Polygoon kon het scenario van Sluyser niet realiseren omdat de studio geen geluid
kon mixen. Electra kon dit wel. O o k was Electra bereid zijn apparatuur voor het maken van
grammofoonplaten te verhuren aan de VARA. Bovendien waren er wrijvingen ontstaan tussen de
VARA en Polygoon over de film die Polygoon injuh 1931 van het VARA-Zomerfcest had gemaakt.
Notulen hoofdbestuur VARA, maart - december 1931 (use: archief SDAP, 1966, 1967).
123. Omdat de VARA deze vertraging veroorzaakt had, heeft de omroep een voorschot van 9.500
gulden betaald aan Electra. Notulen hoofdbestuur VARA, 24 februari 1932 (iisG: archief SDAP,
1968c).
124. Een gedetaillecrde beschrijving van de film in zijn verschillende versies is te vinden in: C.
Oudshoom en K. Dibbets, Stuwing: de shotlijst (Amsterdam 1991). S h o m u m m e n verwijzen naar
dit werk.
125. Shot 354-379126. Dit is het Solidariteitslied van Hanns Eisler dat ook wordt gezongen in KUHLE WAMPE (1932),
de film van Bertolt Brecht en Slatan Dudow.
127. STUWING - kcuringsrapport nr. A 1357, 16 September 1932, 966 m. (archief CCF).
128. 'Aanvulling STUWING' - keuringsrapport nr. A 2094, 14 januari 1933, 446 m. (archief CCF).
129. Max Sluyser, 'De V.A.R.A.-geluidsfilm', in: Filmliga, 15 September 1932, blz. 196. 'Bijzonderheden over de VARA-film', in: Het Volk, 22 September 1932.
130. Shot 101-124.
131. Dit vermoeden is niet zonder grond, aangezien het scenario is geschreven door Meyer
Sluyser die meer vertrouwd was met radio dan met film. Sterker nog: Sluyser had in 1930
plotseling belangstelhng gekregen voor de optische geluidsfilm omdat hij hiemice voor dc radio
geluidsopnamen (zonder beeld!) kon maken die langer duurden dan die van een grammofoonplaat. De stap naar de filmproduktie is pas later gekomen. Brief Sluyser aan Hoofdbestuur VARA,
29 September 1930 (use: archief SDAP, 1964a).
132. Shot 1-53.
133. Shot 340-353134. Luc WilUnck liet weten dat hij niets moest hebben van deze 'broddeliap, [...] dit scenario
zonder draad, dat alleen door een Internationale en door wat klasscnhaat bijeengehouden wordt.'
Het Vaderland, 19 September 1932.
135. Max Sluyser, 'De v.A.R.A.-geluidsfilm', in: Filmliga, 15 September 1932. De Maasbode, 19
September 1932.
136. H.G. Cannegieter, 'De V.A.R.A.-film', in: De Socialistische Gids, jrg. 17 (1932), blz. 685-686.
137. Behalve een serie geluidsjournaals en twee lange geluidsfilms, TERRA NOVA en STUWING,
produceerde Electra ook enkele reclamcfilmpjes en verzorgde de nasynchronisatie van de film
'Luchtduivels'.
138. Bijvoorbeeld enkele artikelen over 'HoUandse films' in De Kinematograafvan 12 februari, 8
en 29 oktober 1915.
139. Er werd wel veel geklaagd dat het zo moeihjk was om in Nederland films te maken, maar
niemand verdedigde het belang en de wensehjkheid van een bloeiende, nationale filmproduktie.
Zo schreef Theo Frenkel sr. in 1928 een artikel onder de titel 'Heeft dc Nederlandse filmindustrie
kans van bestaan?' zonder een serieus antwoord te geven op deze vraag en ook zonder aan te geven
waarom zo'n filmindustrie gewenst zou zijn. Het Tooneel, december 1928-januari 1929.
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140. Henrik Scholte schreef al in 1933 dat er geen sprake was van een nationale school, onder meer
omdat homogeniteit ontbrak. Scholte (1933), blz. 60.
141. 'De Nederlandse geluidsfilm', in: sivc, 21 november 1930.
142. Zie hoofdstuk 9.3.
T 43. Men ovenchatte indertijd de invloed van de vreemde talen in de bioscoop. De opkomst van
de radio zorgde bijvoorbeeld voor een tegenwicht en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
de bevordering van het gesproken Nederlands.
144. Henri van Wemieskerken, 'Onze taal is in gevaar', in: Dc Telegraaf, 28 februari 1930. Zie ook
hoofdstuk 4.2.
145. 'Nederland en de geluidsfilm: een vraag en een protest', in: NRC, 6 juli 1930.
146. 'Nederland en de geluidsfilm 11', in: NRC, 13 September 1930. Later voegde hij hieraan toe:
'Door de grenzen te sluiten onthoudt men aan zijn volk het beste wat er op de internationale
filmmarkt te verkrijgen is. Een dergelijke bescherming tot bevordering van dc nationale industrie
willen wij niet goedpraten.' 'Het nieuwe parool', in: NRC, 14 december 1930.
147. Adres van de Dietsche Bond aan de minister van OKW, in: De Dietsche Gedachte, jg. 5 nr. 5
(1930), blz. 79-80. Zie ookhoofdstuk 4.2.
148. Luc Willink, 'De talkie vanuit een nationale gezichtshoek', in: Haagsch Maandblad, augustus
1930, blz. 181,18 5. Graadt van R o ^ e n viel Willink bij en nam diens artikel vrijwel integraal over
in de NRC van 13 September 1930.
149. 'Het verzetten van de bakens: een kunstfilmproduktie in Nederland', in: NRC, 12 december
1930.
150. 'Waar elke natie zich beijvert, iets van zich uit te dragen naar den vreemde, heeft Holland
zich afzijdig gehouden. (...) Heeft Nederland dan niets te zeggen aan de wereld?' Luc Willink,
'De talkie vanuit een nationale gezichtshoek', in: Haagsch Maandblad, augustus 1930, blz. 181,185.
151. Toephtz, blz. 842, 845.
152. 'Nederlandse geluidsfilmproduktie: een stem uit het bioscoopbedrijf, in: Algemeen Handelsblad, 31 mei 1933.
153. 'De Jantjes', in: NRC, 17 febraari 1934.
154. 'Nederland bouwt filmstudio's', in: Het Vaderland, 18 december 1933.
155. Een scherp contrast hiermee vonnen evenwel de protesten die vanaf 1934 geuit werden tegen
het groeiend aantal emigranten, vaklieden uit de Duitse filmindustrie die bij de produktie van
Nederlandse films werden ingeschakeld. Volgens sommigen bedreigden zij de werkgelegenheid
van hun Nederlandse coUega's. Anderen stelden daartegenover dat de nationale produktie nooit
iets zou worden zonder de hulp van ervaren filmmakers uit het buitenland. Deze onaangename
kant van de 'narionale geestdrift' is afdoende beschreven door Kathinka Dittrich (1987), blz. 94100.
156.'Een HoUandse klankfilmindustrie?', in: Haagsche Post, 19 juli 1930. Een jaar later had het blad
zijn mening echter radicaal herzien ('er is in korte tijd veel veranderd') en gaf het even zoveel
redenen waarom een Nederlandse filmindustrie wel degelijk 'wenselijk en mogelijk' was.
'Waarom geen HoUandse klankfilmindustrie?' in: Haagsche Post, 27 juni 1931.
157. 'De Nederlandse geluidsfilm', in: NWC, 21 november 1930.
158. Wel moet worden vastgesteld dat de Filmliga de Nederlandse cineasten steeds heeft gesteund,
zowel door voonteUingen van hun films te organiseren als door te schrijven over hun werk. De
Filmliga begon zelfs iets als een Nederlandse 'school' te ontwaren. Scholte schreef in 1933 het
eente boek over de Nederlandse filmkunst.
159. 'Het verzetten van de bakens: een kunstfilmproduktie in Nederland', in: NRC, 12 december
1930. Beklemtoning in het origineel.
160. 'Het verzetten van de bakens: Nederlandse speelfilms', in: NRC, 13 december 1930. 'Het
nieuwe parool', in: NRC, 14 december 1930.
161. Filmliga, maart 1934.
162. 'Nederlandse geluidsfihnproduktie', in: Algemeen Handelsblad, 8 mei 1933.
163. Dittrich (1987), blz. 32.
164. NH'C, 5 juni 1931.
165. Dittrich (1987), blz. 91-100.
166. Haitsma Muher en Jansen red. (1984).
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167. Men kan zich afvragen wat er zou zijn gebeurd als Loetafoon niet had bestaan. In hoevcrtc
waren de initiatieven in de produktiesector afhankelijk van de opbrengst van de Loetafoononderneming? Prinsen en Rienks zouden waanchijnhjk niet tot de oprichting van Electra zijn
overgegaan. Barnstijn was minder afliankehjk van Loetafoon; hij had ook met de verhuur van
succesfilms als THE SINGING FOOL goed verdiend aan de invoering van de geluidsfilm. De belangstelling van Phihps voor de filmproduktie was meer van technologische, stratcgische en publicitaire aard. Overigens is Barnstijn de enige die succes heeft gehad in beide sectoren. Waanchijnhjk komt dat doordat hij het beste thuis was in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf
H O O F D S T U K 8 : EEN KATHOLIEK GELUID

1. Over de houding van de Nederlandse kathoheken ten opzichte van film, zie Pirn Slot, 'Een
vloek en een zegen: de katholieken en film in Nederland tot 1940', in: Kunst en beleid in Nederland,
deel 5 (Amsterdam: Van Gennep, 1991), blz. 216-246.
2. Briefvan H.W.A. Joosten, oud-archivaris KRO, aan K. Dibbets, 8 april 1991.
3. H. Hermans, 'Bij dr. Konemann', in: De Maasbode, 19 febmari 1931; Stichtingsplan NV Eidophon
(1931), VI, blz. 2-3 (KDC Nijmegen, archief KFA 269).
4. Een beschrijving van hct Konemann-systeem is te vinden in D. von Mihaly, Dersprechende Film
(Berlin: Krayn, 1928), blz. 123-131. Dczc uiteenzetting is grotendeels overgenomen door A.J.
Rozemeijer in De Technische Gids (Amsterdam: Diligentia) van 30 december 1931. Konemann
het in Ncdcrland drie octrooien registreren: nr. 17364, 28712 cn 35796. Zie ook H. Hermans in
De Maasbode, i februari 1931.
5. Notulen Aufsichtsrat Tobis AG, Berhn. 13 december 1928 (Bundesarchiv Koblenz, R1091-226).
Latere beweringen dat Brenninkmeyer zelf een dergelijk voorstel tot verkoop zou hebben
afgewezen uit ideele motieven, zijn hiemiee in tegenspraak; vgl. H. Hermans, 'Naar ecu positieve
filmactie (i)', in: De Maasbode, 23 december 1931; Stichtingsplan NV Eidophon (1931), 11, blz. 2;
vertrouwelijk rondschrijven betreffende Internationale Eidophon NV, 1931 (archief Bisdom Den
Bosch, KFA 3).
6. Briefvan P.J.G. Stuiver jr., opgenomen in het artikel van H. Hermans, 'Nu of nooit meer...
nog eenma.al: een katholiek filmkartel', in: De Maasbode, 19 febrtiari 1931. Stuiver vervolgde:
'Hoewel waanchijnhjk onbewust, wekt pater Hermans in zijn artikel de indmk als wilde hij een
uitvinding pousseren ten koste van het ideaal ener katholieke filmproduktie. In zijn uiteenzetting
geeft hij aan dat hij een katholieke filmproduktie wil mogelijk maken door de exploitatie van een
nieuwe uitvinding op het gebied dan de sprekende film. In feite zou het echter juist omgekeerd
zijn. De exploitatie van deze uitvinding zou mogelijk worden gemaakt door een eigen
filmproduktie der katholieken.'
7. Df Nieuwe Eeuw, 5 maart 1931. Het Kiichenmeister-concern, dat grote belangen had in de
Europese filmindustrie, werd gecontroleerd en gefinancierd door Nederlandse banken.
8. De bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. A.T. Diepen, probeerde bijvoorbeeld mevrouw
Bink-Boots tc interesseren. Deze liet zich echter, 'na genomen informatie', niet strikkeii voor het
plan. Briefvan A. Bink-Boots aan mgr. A.T. Diepen, 19 oktober 1931 (archief Bisdom Den
Bosch, KFA 3).
9. Eidophon is een samcntrekking van de Griekse woorden 'eidos' (vonii, beeld) en 'phone'
(geluid).
10. Stichtingsplan NV Eidophon, i, blz. 6.
11. Stichtingsplan NV Eidophon, vi, blz. 1. Strikt genomen mocht men erop rekenen dat in de
tweede helft van het jaar al inkomsten uit filmverhuur e.d. zouden binnenvloeien. De
kapitaalbehoefte in het eente jaar was dus eigenhjk iets minder groot.
12. Stichtingsplan Nv Eidophon, 11, blz. 3.
13. Kamer van Koophandel, Amsterdam, nr. 42035; Statuten Internationale Eidophon NV,
in: Nederlandsche Staatscourant, bijvoegsel, 28 juh 1932.
14. H. Hermans, Van mensen en dingen die mij voorbij gingen ('s-Gravenhage: Pax, 1945), blz. 199.
15. Briefvan mgr. A.T. Diepen aan G. Mutsaerts, 13 mei 1932 (archiefBisdom Den Bosch, KFA
3). Bijgevoegd is een venlag van een gesprek op 10 mei 1932 met Brenninkmeyer en Mutsaerts.
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i6. Briefvan kardinaal PaceUi aan mgr. J.H.G. Jansen, I7juni 1932 (archief Aartsbisdom Utrecht,
doos Film i).
17. 'Zijne Heiligheid de Paus stemt hiermee in en wenst een dergelijke onderneming reeds nu
veel succes toe. Hct verdient voorzeker aUc lof om de wonderbaarlijke uitvindingen van de
menselijke beschaving zo te benutten dat ze dienen tot verheerlijking van God als ook tot versterking en verbreiding van het Christelijk geloof [...J De Heihge Vader wenst daarom het plan
succes toe en verleent al degenen die in gehoorzaamheid aan de voonchriften en vermaningen
van de Kerk hun krachten geven om dit project op te zetten en uit te voeren, de Apostohsche
zegen ter verkrijging van Gods hulp.' Vertaling dr. A. Wesseling, Univeniteit van Amsterdam.
18. Prospectus bij de uitgifte van aandelen in Intemationale Eidophon NV, 29 juni 1932 (archief
Bisdom Den Bosch, KFA 3). Het maatschappeUjk kapitaal was verdeeld in 20 prioriteitsaandelen,
440 aandelen op naam en 220 aandelen aan toonder, elk groot / 2500,- nominaal, waarvan
geplaatst 16 prioriteitsaandelen en 138 aandelen op naam. De uitgifte vond plaats a pari.
19. Rondschrijven van het Goed VoUc Bureau aan de dekens van het bisdom Den Bosch, 15
oktober 1932 (archief Bisdom Den Bosch, KFA 3). Rector I. Broekman bracht in Den Bosch en
omstreken aandelen aan de man {De Tijd, 13 januari 1937). O o k pater HiUebrandt coUecteerde
actief voor aandelen (Brief vanj. van Domburg aan Jan Hin, 26 november 1932; archiefjan Hin,
Haarlem).
20. Briefvan Eidophon NV aan Th.H.A.M. van der Marck, secretaris bisdom Roermond, 3 mei
1933 (archief Bisdom Den Bosch, KFA 3).
21. Lijst van houden van certificaten Eidophon NV, 17 maart 1934 (KDC Nijmegen, archief KFA
128)

22. Statuten Intemationale Eidophon Maatschappij NV, in: Nederlandsche Staatscourant, bijvoegsel,
28 juh 1932.
23. De OCIC werd in 1928 in Den Haag opgericht. De hoofdzetel bevond zich aanvankelijk in
Parijs, later in Bnissel.
24. De Maasbode, i febmari 1931.
25. De Maasbode, 19 februari 1931.
26. Zie noot 18.
27. Close-Up, 'De strijd om de film', in: De Nieuwe Eeuw, 23 j u h 1931.
28. Close-Up, in: De Nieuwe Eeuw, 4 augustus 1932.
29. De Nieuwe Eeuw, 23 juh 1931.
30. Briefvan Hinfilm aan H. Nelissen, mei 1932 (archiefjan Hin, Haarlem). NeUssen was
commissaris bij NV Eidophon. Volgens een brief van NV Eidophon aan de Nederlandse
bisschoppen d.d. 14 april 1933 zocht Eidophon een afzetgebied niet aUcen in de bioscopen, maar
ook in patronaten en verenigingsgebouwen, in het r.k. onderwijs en voorts in de missiegebieden
(archief Bisdom Den Bosch, KFA 3). Meer over Hinfilm in Bert Hogenkamp, De Nederlandse
documentaire film, 1920-1940 (Amsterdam: Van Gennep, 1988), blz. 67-80.
31. Briefvan H. Nelissen namens Intemationale Eidophon NV aan Hinfilm,juni 1932 (archiefjan
Hin, Haarlem).
32. NRC, 24 juli 1933. Albert Kuyle was toen al weer weg bij Hinfilm.
33. Staat met lopende verzekeringen van Deutsche Eidophon, 12 januari 1933 (KDC Nijmegen,
archief KFA 128).
34. Heinrich George en Emst Busch waren bekende acteun die vaak rollen speelden in sociaalkritische en modernistische films. George zou echter in 1933 de zijde van de nazi's kiezen, te
beginnen met zijn optreden in HITLERJUNGE QUEX, terwijl Busch naar het buitenland vluchtte.
35. De Nieuwe Eeuw, 2 februari 1933.
36. Ibidem.
37. Niet uitgevoerd zijn de plannen voor een film over drugssmokkelaan ('Schatten uber der
Grenze'), een gangsterfilm ('Schritte in der Nacht'), een film naar een roman van Paul KeUer
('Waldwinter') en een korte speelfilm ('Das Madchen ohne hundert Mark'). H. Schmitt, Kirche
und Film: kirchliche Filmarbeit in Deutschland von ihren Anfdngen bis 1945 (Boppard: Boldt, 1977),
blz. 73.
38. Schmitt (1977), blz. 73.
39. Briefvan mgr. J.H.G. Jansen aan NV Eidophon, 16 februari 1933; briefvan NV Eidophon aan

mgr. J.H.G. Jansen, 25 februari 1933 (archief Aartsbisdom Utrecht, Film i).
40. Briefvan Eidophon NV aan de Nederlandse bisschoppen, 14 april 1933 (archief Bisdom Den
Bosch, KFA 3).
41. Notulen vergadering Nederlands episcopaat, 10 mei 1933 (archief Aartsbisdom Utrecht,
Bisschoppen vergadering 3,1933-1936). De bisschop van Breda, mgr. Hopmans, was de enige the
herhaaldelijk het weten dat hij geen verantwoordehjkheid wilde nemen voor borgstelhngen van
Eidophon.
42. Briefvan H. van Offeren te Rome, 27 September 1933 (archief Aartsbisdom Utrecht, Film i).
43. Venlagen van besprekingen in het Vaticaan namens NV Eidophon, door H. Konemann en
G. Mutsaerts, Rome, 10-28 oktober 1933 (archief Aartsbisdom Utrecht, Film i).
44. Briefvan mgr. Aengenent aan mgr.J.H.G.Jansen, 28 november 1933 (archief Aartsbisdom
Utrecht, Film i).
45. Briefvan mgr.J.H.G.Jansen aan paus Pius xi, december 1933; briefvan mr. G. Mutsaerts aan
mgr. J.H.G. Jansen, 9 januari 1934 (archief Aartsbisdom Utrecht, Film 1).
46. Briefvan mr. A.E.M. Povel aan Kantoor van Bewaring en Administratie NV, 23 maart 1934
(archief Bisdom Den Bosch, KFA 3).
47. Briefvan mgr. F.NJ. Hendrikx aan mr. A.E.M. Povel, 24 november 1934 (archief Bisdom
Den Bosch, KFA 3); briefvan mgr. Pizzarda (Vaticaanstad) aan mgr. Diepen, 8juli 1936 (archief
Bisdom Den Bosch, Goed Volk Bureau). Waar kwam dit bedrag van / 12.000 vandaan? Het is
vrijwel uitgesloten dat Eidophon een positief saldo heeft nagelaten. Waanchijnhjk is dit het geld
dat overbleef nadat dc meeste certificaathouden waren opgespoord en terugbetaald. Sommige
begunstigen waren anoniem, anderen gestorven, terwijl er ook certificaten waren gekocht met
behulp van de ccnten, stuiven en dubbeltjes die de gelovigen bij coUectes hadden gegeven. O m
dit geld alsnog de bestemming te geven waarvoor het bedoeld was, kan C&A het aan het Goed
Volk Bureau hebben geschonken onder de vemielde voorwaarde. O p de hjst van certificaathouden (KDC Nijmegen, archief KFA 128) is aangestreept wie niets heeft terugontvangen; het totaal
van dit bedrag is ruim / 12.000.
48. Brieven van Gofilex NV aan stichting Goed Volk Bureau, 1938-1939 (archief Bisdom Den
Bosch, Goed Volk Bureau).
49. Vgl. De Nieuwe Eeuwvan2i maart en 11 april 1935; Filmfront,jg. 2 nr. 4 (1935), blz. 101-102;
De Tijd van 13 januari, 14 cn 21 augustus 1937.
50. Briefvan Filniex NV aan F. Smithuysen, 10 mei 1938; synopsis van de film 'De principes van
meneer', 1938; rondschrijven van het Neo-Eidophon Consortium aan de oude aandeelhouden
van Internationale Eidophon NV, mei 1938 (KDC Nijmegen, archief KFA 128).
51. Konemann haalde nog eenmaal het nieuws, toen hij een nieuwe vinding demonstreerde. Hij
had op 7 december 1933 vier grote luidsprekcn laten plaatsen in de torcn van de Magdalena-kerk
in Amsterdam. Hoewel deze toren geen eigen klokken had, weerklonk op die dag het gebeier
van klokken, waarvan het geluid was opgenomen in hct Benedictijnerklooster van Beuron. De
Tijd, 7 december 1933.
5 2. Behalve op de al eerder genoemde commentaren bij het Eidophon-plan, zij hier nog gewezen
op de Duitse pater Fr. Muckemianii S J., een van de voomiannen van de ocic, die niets zag in
ecu grote, kathoheke filmstudio. Volgens hem zou Eidophon veel goedkoper uit zijn geweest als
het zijn films in opdracht had laten maken door de Ufa. Friedrich Muckermann, Im Kampf
zwischen zwei Epochen: Lebenserinnenmgen (Mainz, 1973), blz. 282.
53. H. Hemians (1945), blz. 198-199.

HOOFDSTUK 9 :

KRITISCHE OPVATTINGEN OVER FILM EN GELUID

1. Bep Otten, 'De sprekende film', in: Nova, September 1929, blz. 535-536.
2. Met dank aan dr.J.B. Beriis van het P J . Meertens Instituut, Amsterdam, en aan dr. A. Moerdijk,
hoofdredacteur van het Woordenbock der Nederlandsche Taal, Leiden.
3. Dit is kenmerkend voor dc meeste innovaties. Pinch and Bijker (1987) spreken in dit verband
van 'interpretative flexibihty'.
4. L. WiUink, 'Toepassingen der sprekende film', in: Het Vaderland, $ november 1929.
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5. Volgens Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, l i e druk, is 'klankfilm' een
germanisme. Vgl. het Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel vii-i, kolom 3388.
6. 'De Loetafoon', in: NWC, I 8januari 1929. De directeurvan MGM in Nederland, Frits Strengholt,
spreekt van 'geluidfilm' (sic) in Het Volk , 15 januari 1929.
7. 'RacUo-rede van Loet C. Bamstijn over de geluidsfilm', in: NWC, 19 april 1929. Zie ook
hoofdstuk 3.
8. De Huishoudelijke Commissie voor de Filmkeuring besluit op 4 September 1929: ' O p de
[keuringsjkaarten voor de "sound"kopie6n staat met stempelopdrak "geluidsfilm".' (Notulen
idem, archief CCF). In de notulen van de Commissie wordt 'geluidsfilm' pas in de loop van 1930
de vaste term.
9. Close-Up, De Nieuwe Eeuw, i januari 1931.
TO. 'Geluidsfilm in Nederland', in: Algemeen Handelsblad, 16 december 1933.
11. Bijvoorbeeld in de nomlen van de Huishoudelijke Commissie Filmkeuring, 22 mei 1929
(archief CCF).
12. De Telegraaf, 22 november 1927. Haarlems Dagblad, 24 november 1927.
13. Haagsche Courant, 5 mei 1928.
14. Piet Kloppen, 'Rolprent', in: Algemeen Handelsblad, I9januari 1930. Idem, 'Mechanische en
levende muziek', in: Handelsbelangen, 8 januari 1930.
15. 'Een moeilijkheid voor de Nederlandse geluidsfilm', in: swc, 23 en 30 oktober 1931. Zestig
jaar later werd over de ventaanbaarheid van Nederlandse speelfilms nog steeds geklaagd. Zie Ot
Louw, 'Kvstadrgnreetvn', in: Skrienjoumaal, nr. 5 (1992), blz. 7.
16. Ansje van Beusekom, 'Bioscoopamusement als oorzaak van het succes van de Nederlandsche
Filmliga', in: Kunstlicht, jg. 11 nr. 2-3 (1990), blz. 9-12.
17. Menno ter Braak benadrakte in 1927 in een theoretische verhandehng de esthetische verschiUen tussen film en muziek, maar sloot een samengaan van beide kunsten niet helemaal uit.
'De zin van rhytme en vomi in de film', in: Intemationale Revue iio, jg. i nr. 12 (1927), blz. 454-459.
18. Filmliga, december 1927 (reprint blz. 111). Ruttmann was bij de voonteUing aanwezig.
19. Constant van Wessem, 'Onze vijfde matinee', in: Filmliga, februari 1928 (reprint blz. 145).
20. Luc WiUink, 'Toepassingen der sprekende film', in: Het Vaderland, 5 november 1929. Zie ook
'De muziek van musicerende films', in: Haagsche Post, 9 november 1929.
21. Menno ter Braak, 'Filmreflexen', in: NRC, 31 mei 1930.
22. Max Tak, 'Plus 93 change...', in: Nova, oktober 1930, blz. 585-586.
23. Ook filmcriticus Leojordaan, een muziekliefhebber die zelf graag musiceerde, wist niet hoe
hij de relatie tussen film en muziek moest duiden. Zie zijn bespreking van PHILIPS RADIO in De
Groene Amsterdammer, 3 oktober 1931.
24. WeisandBeltoneds. (1985), blz. 75-82. Low (i97i),bl2. 206-214. Icart (1988), blz. 132-207.
Christie (1982).
25. B. van Lier hield een pleidooi voor muziekloze filmvoontelhngen in de Filmliga, november
1929 (reprint blz. 465-466).
26. De standpunten van Eisenstein, Poedowkin, Ruttmann, Clair en anderen over de geluidsfilm
werden in het seizoen 1928-1929 afgedrukt in Filmliga.
27. De reacties op de eente demonstraties van de geluidsfilmtechniek in 1927 en 1928 zijn
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2.
28. Het Volk, 12, 16 en 27 december 1929.
29. L J . Jordaan, 'De film spreekt', in: De Groene Amsterdammer, 2 augustus 1930.
30. Close-up, 'Nederlandse sprekende films?', in: De Nieuwe Eeuw, 20 november 1930.
31. Amsterdamse kranten als De Telegraaf en Algemeen Handelsblad werden gechanteerd door
Tuschinski en andere Amsterdamse bioscoopexploitanten die dreigden met een advertentieboycot bij negatieve kritiek. De SRC kon als Rotterdamse krant deze chantage enige tijd weentaan.
Aldus dr. L.A.M. Lichtveld, die tot 1934 als muziekredacteur aan De Telegracif'was verbonden, in
een vraaggesprek met K. Dibbets op 16 maart 1992 te Hilvenum.
32. Egbert Barten, ' P e n en commercie', in: Skrien, nr. 163 (1988), blz. 52-55. Zie ook het
coinmentaar op dit artikel in Skrien, nr. 165 (1989), blz. 5. Een vergelijkbaar conflict heeft zich
in Engeland voorgedaan. Daar werden de Daily Express en Sunday Times door de bioscoopexploitanten geboycot omdat de filmrecensent, George Atkinson, te scherp oordeelde. Ook de Engelse
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uitgevers gaven geen krimp. 'De Rolprent', in: Algemeen Handelsblad, 5 juni 1930.
}}. R o b Kroes, 'The reception of American films in the Netherlands: the interwar years', in:
American Sudies International, vol. 28 nr. 2 (1990), blz. 37-51.
34. Menno ter Braak, 'A.E. Dupont, Atlantic', in: Fi7m/i}^a, januari 1930 (reprint blz. 507). 'Het
moment is gekomen dat de sprekende film [...] zich aandient als een probleem, als een eerste
orakel, dat indruk maakt en nu verklaard zal moeten worden.' Deze positieve benadering werd
Ter Braak niet in dank afgcnomen: zie de reacties van Jef Last (reprint blz. 551-552) en Charles
Boost (reprint blz. 568-569).
35. Menno ter Braak, 'Filmreflexen', in: NRC, 31 mei 1930.
36. Menno ter Braak, 'Filmreflexen*, in: NRC, 13 juni 1931. Ter Braak verbond hieraan de
conclusie dat de avant-garde overbodig was geworden.
37. L.J. Jordaan, De Groene Amsterdammer, 16 april 1932.
38. L J . Jordaan, 'Zes jaar te wapen!', in: Filmliga, oktober 1933, blz. 213. Jordaan had hetzelfde
al eerder betoogd in zijn artikel 'L'avant-garde meurt...', in: De Groene Amsterdammer, 25 juli 1931.
39. O o k N J. Brederoo schrijft: 'De introductie van de geluidsfilm in 1929 in Nederland zou een
einde maken aan de experimenten van de avant-gardisten [...].' Idem, 'De filmliga in het jaar
1929', in: A. Jespers (red.), Bericht uit 1929 ('s-Gravenhage: PTT Museum, 1989), blz. 46.
40. Dit wordt ook opgemerkt in de serie 'Monografieen voor de filmkunst'. Zie M. ter Braak,
De absolute film (1931), blz. 39, en E. de Roos, Fransche ftlmkunst (1931), blz. 3.
41. Chr. de Graaff, 'De Uitkijk', in: Algemeen Handelsblad, 24 januari 1931.
42. Menno ter Braak, 'Filmreflexen', in: NRC, 13 juni 1931. Hij vervolgde: 'Het wachten is nu
op de nieuwe avant-garde [...]. De nieuwe avant-garde zal niet behoeven te vechten voor de
montage of voor het beeldvlak; zij zal, in het algemeen, niet behoeven te vechten voor de film
als vormgeving; zij zal hebben te bewijzen dat de persoonlijkheid van de kunstenaar zich weet te
handhaven en zelfs weet te verrassen wanneer alle technische vondsten gebruikelijke trues zijn
geworden.'
43. L.J. Jordaan, 'Van trilbeeld tot talkie', in: De Groene Amsterdammer, 29 juni, 27 juli, 10 en 17
augustus i92y. Idem, 'Zes jaar te wapen', in: Filmliga, augustus, September en oktober 1933.
44. LJ. Jordaan, 'Een verwaarloosd cultuurbelang', in: De Groene Amsterdammer, i2JuU 1930.
Idem, 'Archivaria', in: De Groene Amsterdammer, 3 januari 1931.
45. Een aantal filmcritici begon in de jaren dertig wcl meer oog te krijgen voor de opbouw van
het verhaal.
46. Het Volk, 3 September 1931.
47. Menno ter Braak, 'A.E. Dupont, Atlantic', in: H/m/i^a, januari 1930 (reprint blz. 507).
48. Rudolf Arnheim, 'A new Laocoon: artistic composites and the talking film', in: idem. Film
as art (London: Faber, 1983), blz. 164-189. Amheim probeert het verzuim alsnog goed te maken
door de onverenigbaarheid van beeld en geluid voorop te stellen en de geluidsfilm opnieuw af
te wijzen.
49. Waarom Ter Braak zich van de filmkritiek heeft afgewend, is niet duidelijk, maar het heeft
weinig of niets met de geluidsfilm te maken gehad. Hij was veeleer teleurgesteld over het geringe
niveau van de filmkritiek in Nederland. Hoeveel aantrekkelijker moet het voor hem niet zijn
geweest om te polemiseren met literator Anton van Duinkerken dan met filmrecensent Janus van
Domburg. Anden dan in het literaire debat ging het zijns inziens in de filmkritiek nergens over.
Zie Menno ter Braak in Filmliga, april 1932.
50. Andre Bazin, 'L'evolution du langage cinematographique', in: idem, Quest-ce que le cinema?
Vol. I (Paris: Cerf, 1958), blz. 131-148. Voor een analyse van Bazins opvattingen met betrekking
tot de invoering van de geluidsfilm, zie Nancy E. Wood, Text and spectatorship in the period of the
transition to sound (niet-gepubliceerde dissertatie, Canterbury: University of Kent, 1983), blz. 11-49.
51. Lou Lichtveld, 'Marlene Dietrich', in: De Groene Amsterdammer, 23 mei 1931. Hij was niet
minder onder de indruk van Pola Negri's stem; zie De Groene Amsterdammer, 8 augustus 1931.
52. Voor een biografisch overzicht zie Tony van Verre, Tony van Verre ontmoet Albert Helman
(Bussum: Gooise Uitgeverij, 1980).
53. Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid: proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (Utrecht:
Reflex, 1982), blz. 98.
54. Lou Lichtveld heeft uit de periode van de FilmUga geen stukken meer. De partituur van REGEN
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blijkt echter te zijn bewaard door de harpiste mevr. R. Mengelberg-Draber.
55. Evert van Uitert, 'Beeldende kunst en muziek: de muziek van het schilderij', in: C. Blotkamp
e.a., Kunstenaren der idee: symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930 ('s-Gravenhage: SDU,
1978), blz. 67.
56. Lichtveld, De geluidsfilm, blz. 77.
57. In Nederland was Menno ter Braak hem hierin al voorgegaan. Het venchil met Lichtveld is
echter dat Ter Braak, hoewel hij de mogelijkheid van een samengaan van muziek en fihn niet
uitsloot, er niet positief op in wenste te gaan, terwijl Lichtveld zich er juist op toelegde om cUe
mogelijkheid nader uit te werken. Menno ter Braak, 'De zin van rhytme en vorm in de film', in:
Intemationale Rievue iio, jg. i nr. 12 (1927), blz. 454-459 (later opgenomen in Cinema militans).
58. Lou Lichtveld, 'Mechanische bioscoopmuziek', in: De Groene Amsterdammer, 7 december
1929.
59. Modernistische tijdschriften als De Stijl: maandblad voor de moderne beeldende vakken en
Intemationale Revue iio publiceerden tussen in de jaren twintig regelnutig over mechanische
muziek. Zie Van Uitert (noot 55), blz. 74.
60. Lichtveld, De geluidsfilm, blz. 37-38.
61. Ibidem, blz. 38.
62. Ibidem, blz. 54.
63. Lou Lichtveld, 'Waarom filmmuziek?', in: Filmliga, november 1928, blz. 306.
64. Hier weerklinkt de echo van Constant van Wessem, ' D e film met of zonder muziek?', in:
Filmliga, oktober 1927 (reprint blz. 65-66). Van Wessem, hoofdredacteur van De Vrije Bladen, is
van grote invloed geweest op Lichtvclds muzikale orientatie.
65. Lou Lichtveld, 'Edmund Meisel overleden', in: De Groene Amsterdammer, 22 november 1930.
In zijn boek De geluidsfilm (blz. 57) schreef hij over de muziek: 'Zodra zij zelfetandig optreedt of
ook maar een schijn van autonomic heeft, werkt zij storend op het fUm-geheel.'
66. Lichtveld, De geluidsfilm, blz. 43.
67. Ibidem, blz. 44. Lichtveld voegt eraan toe: 'Doch de w e g van theorie naar praktijk is altijd
een lange omweg [...].'
68. Lichtveld, De geluidsfilm, blz. 73.
69. Ibidem, blz. 79.
70. LJ. Jordaan, Vijftig jaar bioscoopfauteuil {AmsteTdam: Meulenhoff, 1958), blz. 169.
71. A. Dronkers, De religieuze film: een terreinverkenning ('s-Gravenhage: Boekencentrum, 1961),
blz. 87-120. J.A. Hes, In de ban van het beeld: eenfilmsociologisch-godsdienstsociologische verkenning
(Assen: Van Gorcum, 1972), blz. 211-242.
72. J.A. Hes, In de ban van het beeld, blz. 156.
73. Vgl. Raymond Borde, Les cinematheques (Paris, 1983), blz. 53.

HOOFDSTUK l O : CONCLUSIE
1. Josse (1984), blz. 202.
2. Gomery (1980) en Thompson (1985) behandelen de komst van de geluidsfilm als een internationaal proces, maar zij tonen weinig inzicht in de activiteiten van Kiichenmeister en Tobis.
3. O o k de Ufa verwierf in 1931 een krediet van enkele mUjoenen guldens. Briefvan Rotterdamsche Bank aan Ufa, 29 September 1931 (Bundesarchiv Koblenz, R109I-91).
4. 'Beunfonds Meha meegezogen in Amerikaans fihnavontuur', in: NRC-Handelsblad, 26 juni
1991.
5. Men zou ook kunnen spreken van een 'tekstualisering van de context': de film neemt steeds
meer elementen in zich op die er vroeger bij de vertoning aan werden toegevoegd.
6. Musser (1983), blz. 4-11.
7. Musser (1983); Gunning (1992), blz. 130-143.
8. Walker (1986), blz. 204-205, sluit niet uit dat de banken hever de komst van de televisie zouden
hebben gefinancieerd dan de geluidsfilm, indien HoUywood de iimovade had uitgesteld.
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Kuchenmeister's
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AEG 139, 141, 143, 159, 162,
163, 194, 197
Aengenent, mgr. J.D J. 291,
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Albarda,J.W. 125
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Althoff, F. 36
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Asfi Ltd. 149, 185
Asta Theater (Den Haag)
ATLANTIC 8 3 , 9 5 , 9 9 , 3 1 3
Aubert 161
Auerbach, H. 159
AVRO 124,258

Bagier, G. 42
Bahr, H. 296
Bandy, L. 212
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Biedermann,J. 221
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Binnendijk, D.A.M. 37
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Boel (aannemer) 219
Boeton 153
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Bomans,J.B. 285
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Bouwmeester, DoUy 100
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Brenninkmeyer, B.J. 280,
281, 283-287, 294, 295,
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British Talking Pictures 161,
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BROADWAY MELODY, THE 5 9 ,
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Broedelet.J.W. 300
Brohee, kanunnik 288
Brucken Fock, H.J. von
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Bmnck, H J . F . 190
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c&A 280, 294, 295
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Caminada 213
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175, 185
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Conari, W . 300
Credit Lyonnais Bank
Nederland 332
Cuypen, H. 77
Dankert, H. 222
Davids, L. 99, 214, 277
Davy doff, J. 42
Degener, prof 43
Deiten, B.A.H. 285
Derby, W. 212
Deutsche Bank 184
Deutsche Eidophon Film
GmbH 291, 292
Deutsche Lichtspiel Syndikat
139
Deutsche Tonfilm AG 139,
140
Deutsche Ultraphon AG 22,
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NEDERLANDSCHE
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149, 187,217,233

384

Fihnstad 16, 221, 225
Fiorini, F. 331, 332
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Gerritse, P.L. 121, 124
Gevaert 205
Gildemeijer, J. 78
Globus, Y. 331
GLORIA TRANSITA 77, 78
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H o f s t a d F i l m 212
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17,312
36, 37
d e r 224
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Klijnveld, P .
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I n c a s s o b a n k 1 5 1 , 152, 155,
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Industriele Disconto
M a a t s c h a p p i j NV 141
Instituut voor A r b e i d e n O n t w i k k e l i n g 262
Intemationale E i d o p h o n NV
19, 2 0 , 2 1 1 , 2 7 8 - 2 8 0 , 2 8 3 289, 291-298
Intemationale Tobis-Cinema
N V ( I n t e r c i n e m a ) 187,
1 9 1 , 192
Internationale Tobis
M a a t s c h a p p i j NV
(Intertobis) 138, 184,
186-192
IRON MASK, THE 82, 85
Ivens,J. 2 0 4 , 2 1 2 , 2 1 7 , 2 2 3 ,
226, 227, 229, 232, 233,
2 3 8 , 2 4 1 , 2 6 4 , 322
J a n s e n , J. 2 5 8 , 261
Jansen, mgr, J.H.G.
2 9 1 , 293

286,

JANTJES, DE 1 2 , 7 2 , 1 0 3 , 2 1 1 ,
2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 1 , 222, 224,
2 5 5 , 2 7 3 , 2 7 7 . 278
JAZZ SINGER, THE 9, 8 2 , I 1 6

Jong, A.M. de 259
Jong, H. de 208
Jong,J. Ill
Jong, J.H J. de 285
JONGEN-MIJN 213
Jordaan, L J . 81,237,240,
302, 3 0 3 , 3 1 1 , 3 1 4 - 3 1 6 ,
3 2 1 , 327
J o s s e , H . 18
J u l i a n a , prinses

215

K a h n , T h . C . 30, 3 3 , 4 0
Katholiek Documentatie
C c n t r t i m 19
K i n s b e r g e n , C . 245
Klangfilm G m b H 10, 5 5 ,
8 3 . 8 9 , 9 2 , 9 3 , 141, 1 4 3 145, 152, 1 5 6 - 1 6 0 , 162,
163, 166, 197, 199, 2 0 8 ,
285, 3 0 2 , 3 3 0
KLANKFILM VAN DE FIATA U T O M O B I E L E N , DE
K L E I N E P I T , DER

Kleinman, H.

29I

8 5 , 214
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87

169-171

K l o e k e , G . G . 217
K l o p p e n , P . 5 9 , 1 1 3 , 304
Koch, B. 23, 25-27, 3 1 , 33,
41
K o e h n g a , J. 2 2 0
K o h l e r , H . 291
KOnemarm, H. 280-285,
293, 294, 297
Koninklijke Mihtaire Kapel
212
K o n i n k l i j k e O h e 153
K o s t e r , S. 2 5 7 , 270
K r a t s c h , E . 41
K r e t s c h 235
KRO 2 5 8 , 2 8 0 , 282
K r o o k . J . C . M . 180-182
Kiichenmeister, H J . 18,22,
23.25-27,30, 31.33-36,
3 8 , 4 0 - 4 2 , 137, 140, 1 4 1 ,
143, 147, 149, 1 5 1 , 155,
1 6 1 , 163, 192, 196, 197,
198, 331
H J . Kiichenmeister & C o .
KommanditgeseUschaft
2 2 , 2 5 - 3 1 , 3 5 , 39, 55, 1391 4 1 , 147, 1 5 1 , 152, 170,
174, 1 8 1 , 185, 186, 283
Kuchenmeister's Internationale M a a t s c h a p p i j v o o r
A c c o u s t i e k NV 1 8 , 2 0 , 9 3 ,
137, 138, 1 4 1 , 147, 149,
1 5 1 - 1 5 3 , 155, 156, 1 6 6 168, 169, 1 7 1 - 1 7 4 , 1 7 6 182, 185, 1 8 6 , 2 8 3
Kiichenmeister's Internationale Maatschappij v o o r
S p r e k e n d e Films NV 4 0 ,
4 1 , 4 3 , 4 4 , 137-141, 143147, 149, 1 5 6 - 1 6 3 , 1 6 5 167, 1 6 9 - 1 7 1 , 174, 1 7 6 179, 1 8 1 - 1 8 6 , 188, 196,
3 3 0 , 331
Kiichenmeister's Internationale R a d i o M a a t s c h a p p i j
NV 149, 169, 174, 186
Kuchenmeister's Internationale U l t r a p h o o n M a a t schappij NV 2 8 , 2 9 , 3 9 ,
147, 149, 153, 169, 170,
174, 1S6
K u i j t , H . 222
K u y l e , A . 289
K y m m e U . A . W . 181

LADY TO LOVE, A 95
LAND OHNE FRAUEN, DAS 8 3 ,

146
LAUBENKOLONIE 214

Laurel, S. 88
Leblond 235
Ledenteger, H. 222
Lennep, H.L. van 179, 191
Lensky, B. i n
Lichtveld, L. 212,217,226,
229, 231-233, 237-240,
242, 301, 303, 308, 316,
319, 321-325
LIEBESWALZER 83
LIED DER SCHWARZEN BERGE,
DAS 2 9 1 , 2 9 2
LIED VAN DEN ARBEID, HET
218

Lier, A. van 214
Lignose AG 200
Limburg Stirum, J.P. van 42
List, E. 53
Loetafoon Nv, Handelsmaatschappij 20, 52, 61, 63,
66, 67, 70-74, 91-93, 128,
195, 201, 257, 278
Lonkhuyzen, J.F. van 200
Lorenz AG 194, 200
Loupart, O.M.E. 62, 72, 75,

MELODIE DES HERZENS 8 3 , 85

Mengelberg, W . 2 3 , 2 1 7
Mengelberg, K. 233
Messterton AG 140
Meyerhoff, A. 151, 174
Meyer, J. 291
Meyer, R . 296
MGM 87, 99, 162, 167
Milestone, L. 95
MiUcr.J.A. 205, 209
MILLION, LE 97, 146, 233,
235
Mol, J.C. 264
Molnar, F. 224
Most, W . 41
Motion Picture Producen
and Distributon of
America 163
Mulder, P. 253, 256
MuUens, gebr. 54
Mullens, W . 314
Munt, Cinema De
(Amsterdam) 78
MURDER 95

Mumau, F. 318
Mussolini, B. 87, 266
Mutsaerts, G.AJ.M. 285,
286, 291, 294, 295

198, 2 0 0 , 2 0 2
LOVE PARADE, THE 97

NACHT GEHORT UNS, DIE 146

Lumiere, A. en L. 43
LUschen, F. 163
Luxor Theater (Den Haag)
63

NCRV 258
NEDERLAND IN KLANK EN
BEELD 2 1 5 , 2 4 7 , 2 4 9 , 2 5 0

MACHINES 218
MAGIE MODERNE lOO

Mann, H. 224
Mansfield, E. 91
MAN ZONDER HART, DE IO3

Mar, F. de la 277
Marez Oyens, G.H. de 27, 40
Marijnen NV, Technisch
Bureau 23
MARRIED IN HOLLYWOOD 97
Manman, H. 220

Mayer, E. 163
MEER RUFT, DAS 291

Mees 27
Meisel, E. 218
MEISJES IN VRIJHEID 2 2 0 ,
2 2 1 , 224
MELODIE DER WELT 145, 242,
311,325

NoUe, E. 145, 163, 175,
176, 184
Nordisk 166
NOTRE DAME DE LA MOISE, LA

295
NU EN DAN - HIER EN DAAR

245, 247
NUIT EST A NOUS, LA 146

Office Cathohque
Intemational du
Cinematographe 282, 288
Offeren, H. van 294
0 P 6 R A DE Q U A T ' SOUS, L'

161

Oranje, prins WiUem van
55,88
Orczy, baronesse 55
Orion-Profilti 215, 247, 249
ORION REVUE 247

Osram 194
Ottaviani, mgr. 294
Often, P.F.S. 47-50, 200
O t t e n o n , J . E . 160, 163
Out, D.P. 39, 40, 139-141,
144, 145, 147, 149, 151,
152, 170, 180, 186
Overes, L.W.M. 173, 177
Oyens & Zonen, fa. H. 39,
40, 139-141. 152, 155.
171, 180, 186, 332

Natge, H. 291

Nederlands FUmmuseum 19
Nederlandsch-Indische
Handelsbank 19, 39, 140,
141, 152, 171, 180
Nederlandsche Bioscoopbond 53, 71, 117, 125,
126, 130
Nederlandsche Bioscooptheater Maatschappij NV
192
Nederlandsche Toonkunstenaanbond 108, i n
Nederlandsche Ultraphoon
Maatschappij NV 26, 28,
149
Nelissen, H.M.G.M. 285,
295
Neo-Eidophon Consortium
295, 296
Neyenhoff, O . van 205
Nitzsche, fa. 204
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Pabst, G.W. 146, 162
PaceUi, mgr. E. 286, 294
PAGAN, THE 85

Pal, G. 241
Palace, Cinema (Amsterdam)
78
Palace Theater (Haarlem) 63
PaUa, P. i n
Paramount 99, 162
PARAMOUNT OP PARADE 9 9 ,
214
PARDON US 88

Paretti, G. 331,332
Passage Theater (DenHaag)
66
Pathe Communications 331
Peski, H. van 141
Petenen-Poulsen 140, 196
Phihps, A. 72, 143, 196
Phihps' CineSonor NV 70,
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Phihps Exploitatiemaatschappij NV 208

Philips' GloeUampenfabriek e n NV 1 9 , 4 6 - 5 3 , 6 2 , 6 3 ,
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233, 241, 257,278
P h i h p s - M i l l e r NV
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PHILIPS RADIO 1 2 , 2 0 4 , 2 1 2 ,
2 1 7 , 2 2 3 , 226, 2 2 7 , 2 2 9 2 3 1 , 2 3 3 , 235, 2 3 8 , 2 3 9 ,
241, 242, 260, 2 6 1 , 277,
278,322,325
Philips' R a d i o NV 226
P h i h w o o d 12, 2 1 9 , 273
PiccadiUy T h e a t r e ( L o n d e n )

47
PIEREMENT 2 1 7 , 241
P i c n o n & C o . 2 7 , 171
P i u s XI, paus 2 7 9 , 2 8 6 , 2 9 4 ,
2 9 7 , 298
P i u s XII, paus 286
P o e d o w k i n , V.l. 3 0 9 , 3 1 4
P o l y g o o n NV 1 0 0 , 2 1 5 , 2 1 7 ,
2 2 5 , 250, 258
P o l y p h o n W e r k e AG 141
P o u l s e n , A. 140, 196, 198
P r i n s e n , F . B . A . 19, 4 6 - 5 1 ,
53, 6 1 , 63, 65, 66, 70, 7 1 ,
73,74,215,243,244,247,
249, 250, 256, 262, 278
Privat- und C o m m e r z b a n k
202
P r u i s , K.

Rienks, W .

51,61,63,69-

71, 73,74,215,243-245,
2 4 7 , 2 5 0 , 2 5 1 , 256, 2 5 7 ,
262, 278
R i e n k s , m e v r . 258
R i e n k s , P . 2 5 1 , 252
R i j c k a e r t , A d h . 219, 2 2 0
RKSP 123
R o e l o f s z , H . M . 151, 152,

296

R a c h m a n , S. 161
R a y , M a n 306
RCA 9 2 , 137, 147, 158, 160,
1 6 2 - 1 6 6 , 194, 2 0 8
REGEN 2 2 7 , 2 4 1 , 322
R e g t e r e n Altena, M . van
172, 173
R e i c h s b a n k 188
R c i c h s k r e d i t g e s e U s c h a f t 189
Rembrandt Theater
( A m s t e r d a m ) 7 7 , 8 2 , 83
Rembrandt Theater
( E i n d h o v e n ) 63
Rembrandt Theater
( H a a r l e m ) 63
Rembrandt Theater
( U t r e c h t ) 128
R e y m e r , P . 124
R i c h t e r , H . 239

295
Sobernheim, C.

151, 163,

184, 202

1 7 1 , 180, 181
R o e m e r , A. 247
R o l a n d , G . 58
RORATE 291
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R o s s , C J . 163
Rost Onnes, N.E.

Speenhoff, K. 213
Speijer, J. 221
S p i k e r , J. 18
S p r e k e n d e Films N V : zie
Kiichenmeister's Internationale Maatschappij
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