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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 veran

dering 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 succes

verhaal kan zijn geweest. De internationale filmindustrie werd gedom

peld in een grote crisis, nog versterkt door het uitbreken van de econo

mische depressie, begin jaren dertig. Het was een overgangstijd vol 

conflicten en tegenstrijdigheden, met veel drama en emoties, met wei

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 THEJAZZ SINGER in het seizoen 1927-

1928 voor de grote doorbraak zorgde. De werkelijke problemen begon

nen echter pas, toen Hollywood in het daarop volgende seizoen zijn 

nieuwe geluidsfilms wilde gaan exporteren naar Europa. De Ameri
kanen 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 
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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 filmindus
trie, waar Hollywood al meer dan tienjaar de scepter zwaaide, plotseling 
uiteen te vallen in allerlei kleine taalgebieden. 

Was dit taalprobleem op zichzelf al ernstig genoeg om de toenmalige 
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 -appara
tuur van de Europese markt wilde weren ten gunste van de eigen pro
dukten. De Amerikanen lieten zich echter niet zo gemakkelijk tegen
houden en er ontstond een gevecht om de beheersing van de Europese 
filmindustrie. Deze strijd is tenslotte in 1930 bijgelegd in Parijs, waar 
beide partijen de wereldmarkt onderling hebben verdeeld. Toen 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 betrok
ken 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 kwamen vervolgens in het bezit van Tobis AG, de 
onderneming die de belangrijkste geluidsfilmoctrooien in Europa 
bezat, en wisten een invloedrijke positie op te bouwen. Hun 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 internationale filmgeschiedenis is weinig bekend. Op zichzelf 
zou dit al voldoende zijn om een studie te rechtvaardigen. Maar ook het 
innovatieproces dat zich binnen de Nederlandse grenzen heeft voltrok
ken, is niet eerder bestudeerd. Net als in alle andere landen hebben ook 
de Nederlandse bioscoopexploitanten zich genoodzaakt gezien grote 
bedragen te investeren in nieuwe geluidsinstallaties. Ze moesten plot-
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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 geënt was op de zwijgende 
kunst, zag zich gedwongen haar conceptie van film grondig te herzien. 
De enige groepering die onbekommerd en met volle teugen leek te 
genieten van de nieuwe attractie, was het grote publiek. Ondanks de 
taalbarrière, ondanks de gebrekkige geluidskwaliteit en het beperkte 
repertoire bleef het publiek toestromen om keer op keer het nieuwe 
wonder van techniek te kunnen horen en zien. Ook 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. Door gebruik te maken 
van nieuw bronnenmateriaal kan licht worden geworpen op onontgon
nen gebieden van de filmgeschiedenis, niet alleen in Nederland maar 
ook daarbuiten. Deze studie is echter meer dan een filmhistorische uit
eenzetting. 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 cultu
rele voorwaarden en gevolgen van dit veranderingsproces in het onder
zoek betrekt. Door bedrijfsgeschiedenis en cultuurgeschiedenis te com
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 schrij

ven. Over de technische ontwikkeling van de geluidsfilm heb ben ande
ren al gepubliceerd. I 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. Het 

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. Ten eerste, welke gevolgen heeft de 
internationale verspreiding van de geluidsfilmtechniek gehad voor het 

filmbedrijf en de filmcultuur in Nederland tussen 1928 en 1933? Ten 
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tweede, welke invloed is er vanuit Nederland uitgeoefend op dit 
internationale proces? 

De beperking tot de periode 1928-1933 vereist enige toelichting. 
Natuurlijk is het niet zo dat films vóór de komst van het geluid in doodse 
stilte werden aanschouwd. Integendeel, men deed er alles aan om 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 verschijn
sel dat echter al voor de invoering van de geluidsfilm vrijwel was ver
dwenen. Maar ook 'echte' geluidsfilms waren geen onbekend ver
schijnsel geweest. Door de projector met een grammofoon te com
bineren was men al omstreeks de eeuwwisseling in staat beeld en geluid 
gelijktijdig weer te geven. De toeschouwers zagen dan op het scherm 
een artiest zingen, tervIlijl 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 nog maar geluidsfilms in omloop waren. 

Tot 1928 is er op dit gebied nauwelijks enige ontwikkeling te be
speuren geweest in Nederland. Pas vanaf 1928 begon men de techni
sche kennis en de apparatuur uit het buitenland te importeren. Een uit
zondering vormen de activiteiten van enkele particulieren in Neder
land, die al sinds 1926 optraden als financiers van innovatieprojecten in 
het buitenland. In 1933 is het Nederlandse transformatieproces vol
tooid: vrijwel alle bioscopen zijn dan omgeschakeld op geluid, zwijgen
de films draaien bijna nergens meer, de produktie van Nederlandse 
geluidsfilms is begonnen. 

De bloei van de Nederlandse speelfilm die na 1933 is ingetreden, 
behoort niet meer tot het innovatieproces en valt buiten het kader van 
deze studie. Wel zal de vraag worden gesteld wat de nieuwe techniek 
hieraan heeft bijgedragen. De nadruk ligt daarom niet zozeer op de films 
waarmee de opbloei is begonnen, W1LLEM VAN ORANJE en DE JANTJES, 

maar op vrijwel vergeten produkties als PH1LIPS RADIO en TERRA NOVA, 

die hieraan voorafgingen. Niet de studio's van Cinetone en Philiwood 
zullen 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 uit
dagingen. Het is een tijd die improvisatie en creativiteit heeft gesti
muleerd, maar ook illusies en verslagenheid heeft gebracht. Er zijn in 
deze overgangsperiode zo veel aanpassingsproblemen en frictiever
schijnselen 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. 2 De 
kapitalistische economie verandert en expandeert voortdurend doordat 
steeds nieuwe combinaties van produktief actoren ontstaan. Deze 'nieu
we combinaties' noemt Schumpeter innovaties. Zij zorgen ervoor dat 
de innoverende ondernemer - de 'entrepreneur' - tijdelijk een voor
sprong krijgt op zijn concurrenten en daardoor een extra winst kan 
behalen. Een succesvolle innovatie zal echter spoedig worden nage
volgd (imitatie) door andere ondernemers die genoodzaakt zijn aan het 
nieuwe mee te doen als ze niet ten onder willen gaan. Zo verspreidt de 
innovatie zich over de bedrijfstak (diffusie), totdat de acceptatie ervan 
algemeen is gewo!"den en het voordeel van de innovator geheel is 
verdwenen. Op den duur zal deze innovatie weer door een andere wor
den vervangen (substitutie) en loopt haar levenscyclus ten einde. 

Schumpeter maakt daarbij onderscheid tussen procesinnovaties en 
produktinnovaties. Procesinnovaties zijn technische procédés die de 
fabricagekosten van een bestaand produkt kunnen verlagen. Produktin
novaties verwijzen naar de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde 
produkten. De geluidsfilm is een voorbeeld van beide. Door de nieuwe 
techniek ontstond een ander eindprodukt (produktinnovatie). Tegelij
kertijd leidde dit tot de opheffing van de bioscooporkesten, hetgeen een 
besparing betekende op de kosten van de filmvoorstelling (procesinno
vatie). 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 onder
scheiden. Schumpeter wijst met nadruk op het grote verschil tussen 
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uitvindingen (inventions) en de toepassing daarvan in het industriële 
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 commerciële toepassing krijgt en 
door enkelen wordt nagevolgd, en ten derde de diffusiefase waarin de 
innovatie algemeen ingang vindt en haar vernieuwende betekenis ver
liest. De laatste fase is doorslaggevend voor het succes van een innovatie. 
Wanneer een terugkeer naar vroegere omstandigheden niet meer kan 
worden verwacht, spreekt men van een' doorbraak'. Het innovatie pro
ces is dan onomkeerbaar geworden en de rest van de bedrijfstak kan zich 
er niet meer aan onttrekken. Wanneer in het vervolg zal worden ge
sproken van een innovatieproces, dan heeft dit betrekking op een 
ontwikkeling die deze drie fasen omvat. 

Het 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 nadrukke
lijk 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. 3 In dit 
maatschappelijke proces is geen sprake van mono causaliteit, maar eer
der van een legpuzzel van deeloorzaken en deelbelangen. Bestudering 
van innovatie vereist dan ook een interdisciplinaire benadering, omdat 
uiteenlopende technologische, economische, sociale en culturele facto
ren de ontwikkeling beïnvloeden. Tegelijkertijd is er sprake van een 
hoge mate van interdependentie en interactie tussen deze factoren. Op 
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.4 Bedrijfsgeschiedenis gaat hier hand in 

14 



hand met cultuurgeschiedenis. Tot de 'receptiegeschiedenis' van de 
geluidsfilm behoort allereerst de vraag, hoe de tijdgenoten het nieuwe 
verschijnsel hebben waargenomen en beoordeeld. l Niet iedereen was 
op dezelfde wijze bij de ontwikkeling betrokken en niet iedereen zal er 
dezelfde betekenis aan hebben gehecht. Zeker in het begin zijn er diver
se groeperingen te onderscheiden met onderling sterk verschillende vi
sies en verwachtingen. Die treft men niet alleen aan bij het publiek, 
maar ook bij de ondernemers. Bioscoophouders, filmverhuurders, 
beursspeculanten, fabrikanten, enzovoort, zij allen dienden vaak tegen
strijdige belangen; ze dachten en handelden dienovereenkomstig. Ook 
filmlTl.akers, critici, filmkeurders en bioscoopmusici waren op zeer 
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. 6 Het valt te bezien 
in hoeverre de houding tegenover de nieuwe techniek verband hield 
met levensbeschouwelijke opvattingen zoals die door de zuilen werden 
gekoesterd.7 

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 situa
tie. Ze konden ook proberen invloed uit te oefenen op de snelheid en 
de richting van de ontwikkeling. Een vorm van verzet kan men bij
voorbeeld bespeuren in de afkeer van vreemde talen die in de films 
werden gesproken; de Nederlandse bioscoopbezoeker werd zich plot
seling bewust van zijn nationale identiteit. De reacties op de taalbarrière 

zullen speciale aandacht krijgen. Er zijn daarnaast ook tijdgenoten 
geweest die munt hebben willen slaan uit de innovatie. Sommigen zijn 

hierin geslaagd, anderen niet. 
Tenslotte roept de receptiegeschiedenis de vraag op, hoe de tijdge

noten 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 beïnvloeding en aanpassing waarbij 
oplossingen worden geselecteerd in een zoekproces van trial and error. 8 

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 nog 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 



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: misluk
kingen dienen met even veel aandacht te worden bestudeerd als 
triomfen. 9 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 georiënteerd op 
een doel dat van begin af aan bekend zou zijn geweest. Innovatie wordt 
in dergelijke beschouwingen toegeschreven aan het succes van één 
bepaalde techniek die geleidelijk door iedereen is overgenomen. 10 Niet 
alleen verklaart dit niets. Het kan ook gemakkelijk leiden tot een ge
schiedschrijving waarin breuken, tegenstromen en doodlopende wegen 
over het hoofd worden gezien. Er ontstaat een relaas van de overwin
naars. 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 te vroeg tot de overwin
naars hebben gerekend: zij die als eersten hun heil in de geluidsfilm 
zochten, maar toch ten onder zijn gegaan in de gebeurtenissen die volg
den. Op dezelfde wijze 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 
'Kaïns 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 teleurstel
lingen, mislukkingen, waanideeën en faillissementen. Dit is een ge
schiedenis 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 
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van belang te weten wat de schaduwen van de geschiedenis te vertellen 
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. 12 Waarom 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 succesvollen. In het verleden 
speculeerde iedereen op de toekomst, de winnaars evenzeer als de ver
liezers, en vaak moesten de eersten de waarheid delen met de laatsten. 
En soms kreeg niemand gelijk. IJ 

Over de invoering van de geluidsfilm in Nederland is weinig bekend uit 
de literatuur. Bepaalde details worden door sommige auteurs zijdelings 

ter sprake gebracht. '4 Wel is de algemene geschiedenis van film en 
bioscoop in Nederland inmiddels in hoofdlijnen op schrift gesteld; daar 
heeft deze studie van kunnen profiteren.'l 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. Over het 
Amerikaanse innovatieproces zijn gelukkig een aantal goede studies 
verschenen die dit onderwerp diepgaand behandelen. 16 Met betrekking 

tot de Europese geschiedenis bestaat echter een aanzienlijke achter
stand. Gomery (1980) heeft de verdienste dat hij een beknopte, samen
hangende visie geeft op het Europese innovatieproces. Zijn zwakke 
zijde is dat hij alleen Amerikaanse bronnen gebruikt. Thompson (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 Ne
derlandse bronnen, ook al blijft dit beperkt tot kranteartikelen. Aan
genomen mag worden dat Beijerinck een representatief beeld heeft 
willen geven van wat in zijn tijd publiekelijk bekend was over de Duits
Nederlandse 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 Küchenmeister-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. 17 Studies over Frankrijk, Engeland of Italië l8 zijn hier 
van minder belang omdat de Franse, Engelse en Italiaanse bijdrage aan 
het internationale innovatieproces te verwaarlozen is. Wat de Duitse 
filmgeschiedenis betreft bevindt de wetenschap zich nog steeds op een 
niveau dat de krantelezer van 1935 ook al had bereikt. 19 Deze kennis is 
al vóór die tijd opgetekend en sindsdien citeren de historici alleen elkaar 
nog. Het gevolg is dat de geschiedenis van Tobis AG, de belangrijkste 
factor in de Europese filmindustrie tussen 1928 en 1933, nog moet 
worden geschreven. Ook is er nog vrijwel niets gepubliceerd over 
Heinrich Küchenmeister en zijn Nederlandse financiers, die als eigena
ren van Tobis een grote invloed hebben uitgeoefend op het Europese 
innovatieproces tot 1933. 

Een uitzondering vormt de studie van Jossé (1984). Jossé geeft een 
analyse van de uitvindingsfase die aan de invoering van de geluidsfilm 
is voorafgegaan. Dit alles speelt zich echter vóór 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 stellen 
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 hem afgeschilderd als 
een kwaadaardige, Nederlandse onderneming die de ftlmproducenten 
en -exploitanten in Duitsland meedogenloos heeft uitgezogen. De 
studie, die te lezen is als een aanklacht tegen de Nederlandse invloed op 
de Duitse ftlmindustrie, bevestigt nogmaals de grote betekenis die 
indertijd werd toegekend aan de Nederlandse bemoeienis met de inter
nationale geluidsfilm.'o 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 ná 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. De grote kranten besteedden er wekelijks, soms dagelijks 
een deel van hun redactionele ruimte aan. De meeste culturele tijd
schriften zagen het als een plicht hun licht te laten schijnen over deze 
kwestie, en dit gebeurde soms in de vorm van een debat of artikelen
serie. Ter aanvulling en controle van deze gegevens is het Duitse vak
blad voor het filmbedrijf, LichtBildBiihne, 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, rechtban

ken, beurs en bisdommen. Het gaat daarbij vooral om rapporten, 
notulen en brieven die betrekking hebben op het beleid en de financie
ring van ondernemingen. Zo is het Philips Concern Archief voor dit 

onderzoek een rij ke bron geweest. Daarnaast beschikken de rijksarchie
ven en het Nederlands Filmmuseum over interessante collecties, waar
onder het archiefvan ir. A.E. Struve (nfm), ing. F.B.A. Prinsen (Rijks
archief in Zuid-Holland) en de Nederlandsch-Indische Handelsbank 

(Algemeen Rijksarchief). De Vereniging voor de Effectenhandel, 
Amsterdam, bleek onverwacht relevante gegevens te bewaren. Bis
schoppelijke archieven en ook de collectie van het Katholieke Docu

mentatie Centrum, Nijmegen, maakten het mogelijk om de wonder
baarlijke geschiedenis van de Internationale Eidophon nv te recon

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. De arrondissementsrechtbank van Am
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 Ko-
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blenz bewaart delen van het Tobis-archief. Voorts is geput uit persoon
lijke aantekeningen en herinneringen van enkele betrokkenen. Ge
luidsfilms zijn, voor zover bewaard, bekeken in de archieven van het 
Nederlands Filmmuseum, het Nederlands Omroepproduktie Bedrij fen 
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. De studie begint met de eerste demonstraties van de geluids
film 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 
taalbarrière, het bioscooporkest en de filmcensuur krijgen hier speciale 
aandacht. Vervolgens zullen de internationale avonturen van twee 
Nederlandse bedrijven ter sprake komen. Hoofdstuk 5 gaat over het 
Küchenmeisterconcern en de financiering van de Europese filmindus
trie ten tijde van de conjunctuuromslagvan 1929. Hoofdstuk 6 is gewijd 
aan de inspanningen van Philips NV om een internationaal bedrijf voor 
geluidsfilmprojectoren op te zetten. De 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. Hoe de 'sprekende films' door de 
kritische pers werden ontvangen, wordt in hoofdstuk 9 besproken. Het 
laatste hoofdstuk bevat de conclusies. 2I 
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