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3 
De gouden stem van het 

zilveren doek 

De pioniers van Loetafoon 

Innovatie verloopt in de praktijk langs grillige 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 reeks van 
andere, vaak cultureel bepaalde factoren. In elk land verloopt het innova
tieproces daarom anders; elk land heeft zijn eigen geschiedenis. Weliswaar 
blijft een zekere systematiek herkenbaar, een patroon dat in zijn algemeen

heid overal aanwezig is, maar de historische omstandigheden geven er 
steeds een unieke gestalte aan. Dit geldt in versterkte mate voor de intro
ductiefase, de periode waarin voor het eerst geprobeerd wordt een 
commerciële toepassing te vinden voor de nieuwe techniek. 

Al in 1895 had Thomas Edison de Kinetophone geïntroduceerd, een 
filmapparaat gekoppeld aan een fonograaf die voor de muziek moest 
zorgen. Sindsdien waren er met de regelmaat van de klok nieuwe com
binaties van film en grammofoon in de bioscoop verschenen, ook in 
Nederland, maar nooit voor lange tijd. Het lot van dit eenvoudige syn
chronisatiesysteem leek voorgoed bezegeld, toen in mei 1928 de Ameri
kaanse filmindustrie haar voorkeur uitsprak voor het optische geluid als 
technische standaard.' Dit gebeurde lang voordat in Nederland de eerste 

volwassen geluidsfilm in première ging. Desondanks zou het grammo
foonsysteem 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 geluidsfihn. Gesteund door Philips NV bracht hij in 1929 

als eerste een goedkoop toestel voor geluidsfihns op de markt, een Neder
lands produkt dat gretig aftrek vond in het bioscoopbedrijf. Barnstijns rol 
als innovator zal in dit hoofdstuk centraal staan. Ook zal worden nagegaan 
welke bijdrage Philips heeft geleverd aan het innovatieproces in Neder
land. Daarnaast is er aandacht voor het werk van Frits Prinsen, die als tech
nicus in dienst van Philips en Barnstijn nauw betrokken is geweest bij de 
invoering van de geluids6lm 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 snufje 
op filmgebied: de geluidsfihn. 2 De kleinste van de twee, Loet C. Bamstijn 
(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 fihndistributeurs in Nederland. Hij 
importeerde vooral Amerikaanse fihns in samenwerking met zijn broer 
Jaap in New York. Bij zijn laatste bezoek aan Amerika, in mei 1928, had 
Barnstijn uitgebreid kennis gemaakt met de eerste geluidsfihns die daar 
met veel succes in de bioscopen liepen. Hij moet terstond hebben begre
pen dat de geluidsfihn in Amerika geen voorbijgaand verschijnsel meer 
was. Vroeg oflaat zouden dergelijke films ook in Nederland worden aan
geboden en hij moest dan klaar staan om ze daar te distribueren. Hij wilde 
wel, maar er waren nog geen apparaten in Nederland om die films te ver
tonen. Bovendien kostten de Amerikaanse apparaten een vermogen, 
zeker voor Nederlandse begrippen. In Londen, waar inmiddels een paar 
bioscopen was uitgerust voor de geluids6hn, wilde hij achter de coulissen 
nagaan welke alternatieven er bestonden op dit gebied. 

Frits Prinsen had bij Philips 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. Bamstijn hoopte nu dat Prinsen in Londen 
voldoende ideeën opstak om voor hem een mechanisme voor geluidssyn-



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 verschil
lende alternatieven die de geluidsfilmtechniek op dat moment bood. Ze 
bezochten de gloednieuwe filmstudio van British Phototone, ze zagen het 
optische geluidsjoumaal van Fox Movietone in de West End Cinema, ze 
bekeken in het Piccadilly Theatre het Vitaphonesysteem dat met grammo
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 aan
wezige installaties.) 

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 Ame
rika, waar Warner Brothers samenwerkte met Western Electric: de ene 
partij leverde de geluidsfilms, de andere zorgde voor de techniek. Philips 
en Bamstijn konden hetzelfde doen. Via hem zou Philips binnenkort veel 
geluidsapparatuur kunnen afzetten bij de bioscopen. Barnstijn kon garan
deren 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. Bamstijn 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 hem 
in zee wilde gaan, dan zou hij 'geen verder contact op dit gebied met Duit
sers zoeken.'6 

Barnstijn wist Otten te overtuigen. De basis voor samenwerking was 
gelegd. Philips zou Bamstijn gaan steunen bij de invoering van de 
geluidsfilm in Nederland. Op 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 vóór Kerstmis hiermee een eerste demonstratie te geven.7 

*** 

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 inEuropa.8 

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. Ook hier bestond de afspraak 
dat vóór 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 tennijn op het oog 
en oriënteerde zich op de internationale markt. Volgens de voorstanders 
van deze visie, die vooral te vinden waren in het Laboratorium en bij de 
exportafdeling, mocht Philips de aansluiting bij de technologische ont
wikkeling in de wereld niet missen als het bedrijf zijn internationale positie 
wilde handhaven. De andere richting liet zich leiden door het bedrijfsbe
lang op de korte tennijn en wilde het liefst zo veel mogelijk verkopen en 
winst maken. Dit streven was sterk in de 'Hollandse Mdeling', die de 
verkoop van Philips-artikelen in Nederland organiseerde. 

Deze verdeeldheid correspondeert met een verschil in opvatting bin
nen de concernleiding over de klantenkring waarop Philips zich zou moe
ten 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 verko
pen?9 Het eerste betekende een avontuur op de internationale markt; het 
laatste hield in dat Philips een bescheiden start zou maken op de binnen
landse markt met behulp van Barnstijn. Eind 1928 verkeerde de directie 
hierover nog in dubio. Men wilde zowel het een als het ander. Een 
bijkomende moeilijkheid was dat de produktiecapaciteit van de fabriek op 



dat moment volledig bezet was voor de montage van radio's. Geleidelijk 
verschoofhet accent in de richting van Barnstijn, terwijl de samenwerking 
met Zeiss Ikon stagneerde. Injanuari 1929 was de directie zo ver om een 
begin te maken met rechtstreekse leveranties aan het Nederlandse bios
coopbedrijf, voorlopig door bemiddeling van Barnstijn en onder supervi
sie van de Hollandse Mdeling. Philips heeft later met veel moeite alsnog 

de internationale markt weten te bereiken; daarover gaat hoofdstuk 6. In 
wat volgt zullen de binnenlandse lotgevallen van Philips en Barnstijn 
centraal staan. 

*** 

Toen Prinsen begin november I928 van ir. Otten de opdracht kreeg om 
een apparaat te bouwen voor de vertoning van geluidsfilms, moest hij 
daannee vóór 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. Op zichzelf 
was deze methode van synchronisatie niets nieuws; rond de eeuwwisseling 
werden er al filmvoorstellingen op deze wijze gegeven. Een handig tech
nicus als Prinsen moest een dergelijk probleem kunnen oplossen. Veel 
moeilijker te realiseren was een krachtige geluidsversterking voor een 
grote zaal, maar op dit gebied kon Philips een eigen bijdrage leveren. 
Eigenlijk hoefde Prinsen alleen 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. lo 

De taak van Prinsen werd aanzienlijk vereenvoudigd toen Barnstijn een 
apparaat van British Phototone uit Londen liet komen. 11 Daarmee konden 
korte films synchroon met 78-toerenplaten worden vertoond. In die tijd 
was de 78-toerenplaat nog de standaard van de grammofoonindustrie. 
Zo'n plaat duurde ruim drie minuten en dit was voldoende voor de bege

leiding van honderd meter film. Met twee draaitafels kon je 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. 

Het lukte Prinsen om op 15 december I928 - buiten medeweten van 
Philips - een eerste geluidsfilm te vertonen in de Haagse showroom van 
Barnstijn. Vermoedelijk ging het hierbij alleen om een proef met de 
nieuwe Phototone-machine, die door Prinsen werd aangesloten op een 
versterker van PhilipS.12 
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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 Bamstijn. Het procédé 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 liepen, passeerde een zilvercontact op de film een 
contactplaa~e 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. IJ De methode was erg ruwen weinig nauwkeurig, 
maar zij werkte. Prinsen gafhiermee op 21 december 1928 een proefvoor
stelling voor enkele ingewijden, zodat hij nog juist binnen de gestelde 
terrnijn aan zijn opdracht had voldaan. Op 4 januari 1929 herhaalde hij 
deze demonstratie, maar nu in de aula van Philips en in aanwezigheid van 
de directie en Loet Bamstijn. De voorstelling werd voor Prinsen een 
succes. Ook 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.'14 

Bamstijn was echter minder tevreden. Amerikaanse filmmaatschappijen 
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 om 
driehonderd meter film te begeleiden, de lengte van een normale film
spoel. Bamstijn had in Amerika al een aantal geluidsfilms met dit soort 
platen besteld. Die waren onderweg en hij zat nu dringend verlegen om 
de bijbehorende apparatuur. Natuurlijk kon hij die apparatuur ook wel 
kopen, maar alleen bij Western Electric in Amerika en tegen een exor
bitant hoge prijs. Die uitgave hoopte Bamstijn 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 Bamstijn op zijn wenken. Hij ontwierp een gesyn
chroniseerde grammofoon met drie draaitafels naast elkaar: twee voor 78-
toeren platen en een voor 33 ,3-toerenplaten. Zo loste hij het probleem van 
de verschillende draaisnelheden op. Blijkbaar 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 toe
gelicht: 
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'Er zijn namelijk verschillende systemen van grammofoontoestellen 
voor filmtechniek in gebruik, welke van elkaar verschillen 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. Men was dus verplicht in de 
cabine van het bioscooptheater afzonderlijke apparaten op te stellen 
voor de verschillende 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, waar
door 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 Bamstijn. 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 Barn
stijn werkte Prinsen nauw samen met William Rienks, directeur van een 
elektrotechnisch bedrijfje in Rotterdam. In de werkplaats van Rienks 
werd op aanwijzingen van Prinsen het mechanische gedeelte van het syn
chronisatie-systeem gebouwd. In de showroom van Barnstijn koppelde 
Prinsen dit mechaniek aan een projector en vervolgens sloot hij er een ver
sterker van Philips op aan. Barnstijn verschafte Prinsen een dekmantel 
door formeel op te treden als de opdrachtgever van Rienks.'j 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. ,6 

2 DE JACHT OP PRIMEURS 

Barnstijn liet er geen gras over groeien. Al op 7 januari 1929, direct na de 
succesvolle demonstratie in Eindhoven, zat hij bij Philips aan de onder
handelingstafel. Hij wilde nu een toezegging hebben dat hij de alleenver
tegenwoordiging kreeg voor de geluidsfilmtechniek van Philips, niet 
alleen in Nederland, maar in de hele wereld. Bovendien drong hij erop aan 
dat Philips een servicedienst in het leven zou roepen voor de installatie en 
het onderhoud van de nieuwe bioscoopapparatuur.'7 
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De directie van Philips kwam op 15 januari bijeen om een standpunt 
te bepalen. De moeilijkheid was dat Philips voorlopig niet in staat zou zijn 
het mechanische deel van het synchroon toestel te leveren. De werkplaat
sen 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 luidsprekers te leveren, 
mits Barnstijn zichzelf en zijn klanten ertoe verplichtte bij niemand anders 
'geluidweergevers' aan te schaffen. Ook de service kon hij krijgen tegen 
een nader te bepalen vergoeding. Over de export nam men geen 
beslissing. 18 

Barnstijn kreeg van Philips waar hij om gevraagd had. En zelfs meer dan 
dat. De medewerking van Philips betekende immers niet alleen 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 atbetaling. Hij rekende erop dat Philips de verkoop 
van deze apparatuur en daarmee de invoering van de geluidsfilm zou 
willen voorfinancieren. 

De volgende dag al, op 16 januari 1929, liet hij bij de notaris in Den 
Haag de Handelmaatschappij 'Loetafoon' NV oprichten. 19 De onderne
ming zou gaan handelen in 'machines voor geluidgevende en sprekende 
films'. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 25.000 gulden. Hijzelf werd 
directeur-eigenaar en ging terstond tot actie over. Tot dan toe had Barn
stijn steeds in stilte gewerkt aan de voorbereiding van zijn onderneming. 
Onopgemerkt had hij kunnen experimenteren en onderhandelen. Maar 
de toezegging van Philips was nog niet binnen en de inkt van de stichtings
akte van Loetafoon NV was nog niet droog of hij begon een intensieve 
publiciteitscampagne voor zijn nieuwe zaak. Dit was hem wel toever
trouwd. De primeur kreeg het Nieuw Weekblad voor de Cinematogrqfie, het 
vakblad van het bioscoopbedrijf, waarin Barnstijn altijd overvloedig 
adverteerde. Op 18januari 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. 
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Meer publiciteit volgde op de persvoorstelling van 22 januari 1929 in 
de Haagse showroom van Barnstijn. Alle landelijke dagbladen en veel 
lokale kranten stuurden er een verslaggever naartoe!O De pers kreeg eerst 
enkele korte 'sprekende en musicerende films' van Europese makelij te 
zien en daarna fragmenten uit TEMPEST en TWO LOVERS, twee lange 
Amerikaanse geluidsfilms. Van de laatste twee films kon Barnstijn slechts 
één akte vertonen, omdat hij maar één Loetafoon bezat en dus niet zonder 

onderbreking kon overschakelen van de ene naar de andere 33,3-toeren
plaat. De voorstelling sloeg echter aan en de volgende dag verschenen er 
overal artikelen in de pers die Barnstijn lauwerden en Philips prezen, maar 
zelden Prinsen noemden. Ook werd weer melding gemaakt van de prijs: 
een Loetafoon zou zesduizend gulden kosten, een fractie van de Ameri
kaanse toestellen waarvoor men zestigduizend gulden moest betalen.' I 

Een heel opvallende reactie kwam van de zijde van het bioscoopbedrijf. 
De Nederlandsche Bioscoopbond was nogal geschrokken van het stunt

werk van Barnstijn en belegde de volgende dag terstond een spoedverga
dering in Den Haag. 22 De Bond vreesde dat de geluidsfilm maar tot on
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 om de 

aanschaf van deze apparaten tenminste drie maanden uit te stellen. Hoewel 
dit voorstel niet werd aangenomen, kan achterafworden 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. 

De eerste openbare voorstelling met de Loetafoon heeft op 3 I 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 
U trecht lieten deze buitenkans niet voorbijgaan. Leden van Gedeputeerde 
en Provinciale Staten, wethouders, gemeenteraadsleden, militaire autori
teiten en andere personen 'van stand' vulden de zaal en lieten zich verras

sen 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 collectie 
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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 ofhiermee 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 geëxploiteerd in Flora. ln die zin onder
scheidt deze gebeurtenis zich ook van alle voorstellingen 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 Bamstijn 
alleen maar een-akters met geluid en geen avondvullende geluidsfilms. 
Zijn prestatie kwam niet uit boven die van de gebroeders Mullens die al 
in 1902 in Breda korte operafilms hadden gepresenteerd.'4 Het is daarom 

niet juist om hierin al het begin te zien van een nieuw stadium in het inno
vatieproces. Daartoe zou Barnstijn eerst zijn lange Amerikaanse geluids
films 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. Weliswaar ging Barnstijn door met het maken van reclame, maar in 
de bioscoop zweeg de Loetafoon in alle talen. De oorzaak hiervan lag niet 
alleen bij de bioscoopexploitanten die geen haast wilden maken met de 
invoering van de geluidsfilm. Een belangrijke reden moet zijn geweest dat 
Barnstijn slechts één 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 één Loetafoon alleen 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. 

Op 15 maart 1929 was het zover. Op die dag beleefde TWO LOVERS (in 
Nederland getiteld 'Onder Alva's Bewind') zijn première in het Apollo 
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Theater te Den Haag. Dit zou de eerste reguliere voorstelling in Neder
land van een lange geluidsfilm worden. Om 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.25 Luc Willink 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. Hun Alva (Noah Beery), hun Willem van Oranje 
(Nigel de Brulier) 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. 26 

'De begeleiding is toevertrouwd aan de Loetafoon, welk instrument 
de orkestmuziek luid genoeg maar niet steeds zuiver reproduceert en 
enkele geluiden (gezang, stemmengeroes, klokkegelui, bazuinge
schal, 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 Haag
se première 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 voorstelling niet had plaatsgevonden en Amsterdam 
alsnog de primeur zou kunnen krijgen. 27 Ook filmhistorici hebben nader
hand de Haagse doorbraak over het hoofd gezien, misleid door de 
luidruchtige presentatie in Amsterdam een maand later. 28 Toch schijnt de 
film in Den Haag met veel succes te hebben gedraaid. Viskoper zou in twee 
weken zijn hele geluidsinstallatie hebben terugverdiend.29 

Wie deze primeur in elk geval niet was ontgaan, was ir. A.E. Struve, een 
van de Nederlandse commissarissen van het Küchenmeister-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 Willem 
de Zwijger. TWO LOVERS werd in maart 1929 als eerste Amerikaanse 

geluidsfilm in Nederland vertoond. Nigel de Brulier speelde prins 
Willem van Oranje (links), 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 



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 links 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' onderne
ming deze eer te beurt was gevallen. JO 

Het Amsterdamse publiek heeft voor het eerst in Cinema Royal kennis 
kunnen maken met de geluidsfilm. Cinema Roya! was in de jaren twintig 
een van de belangrijkste bioscopen in de hoofdstad en de grootste concur
rent van Theater Tuschinski. Toen bekend werd dat Tuschinski geluids
apparatuur had besteld bij Western Electric, wilde de directie van Royal 
koste wat kost Tuschinski vóór zijn. De Loetafoon van Barnstijn was op 
dat moment het enige alternatief en beide partijen hadden elkaar snel 
gevondenY Op 1 I april 1929 woonden duizend genodigden de feeste
lijke première bij van de eerste geluidsfilm in Amsterdam.J1 Als hoofdfilm 
werd THE WOMAN DISPUTED vertoond, een produkt van United Artists met 
Norma Talmadge in de hoofdrol, door Bamstijn uitgebracht onder de titel 
'Haar Grootste Offer'. 

Als om het historische belang van deze gebeurtenis te onderstrepen 
werd Barnstijn door de omroepvereniging van de v ARA uitgenodigd om 
drie dagen later, op zondagochtend, een toespraak te houden voor de 
radio. De v ARA wilde de grammofoonmuziek van THE WOMAN DISPUTED 

uitzenden en Bamstijn 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 nog bijna 
niemand kende. Dat was het woord 'geluidsfilm'. Er bestonden inmiddels 
verschillende termen voor deze innovatie en die werden steeds door elkaar 
gebruikt. Dat wekte maar misverstanden. Barnstijn gaf een klein college 
taalwetenschap waarin hij uitlegde dat 'geluidsfilm' een meer omvattende 
term was en dat 'musicerende', 'zingende' of 'sprekende' films slechts 
subcategorieën konden zijn. JJ 

Barnstijn had dezelfde voordracht ook a! bij de persvoorstelling gehou
den 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 toege
voegd aan deze van oorsprong zwijgende film: J4 

'Noch Norma Talmadge noch Gilbert Roland doet een mond open, 
alleen de muzikale illustratie 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 opgevan
gen 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 kwaliteit 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-voorstellingen in Amsterdam kan evenwel worden 
getwijfeld. THE WOMAN DISPUTED werd na een week plotseling van het 
programma genomen en het orkest van Cinema RoyaI, onder leiding van 
de populaire kapelmeester Hugo de Groot, moest het werk van de 
Loetafoon weer overnemen. 'Optreden vervroegd wegens mislukking 
sprekende film', noteerde Hugo de Groot op 19 april 1929 in zijn agenda.3s 

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 nie
mand heeft er een woord aan vuil gemaakt. Veelzeggend is echter dat er 
in de maanden die volgden geen enkele geluidsfilm meer in Cinema Royal 
zou worden vertoond, terwijl Tuschinski hiermee volle zalen trok. 

Betekenden de voorstellingen 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, avondvul
lende speelfilm met synchrone geluiden in een conunercieel programma. 
I n 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 wond 
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 bagatelliseren. 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. 36 
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Loet Barnstijn (1880-1953) bracht de eerste geluidsfilms naar 
Nederland en leverde Loetafoon-toestellen om ze te vertonen. 

Op 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 Apollo en Cinema Royal hebben hiervan naar alle waarschijnlijkheid 

de zwaarste lasten moeten dragen. Zij betaalden de rekening, Barnstijn 

kreeg de publiciteit. 

3 GROEI 

De Loetafoon bestond aanvankelijk uit drie draaitafels en ecn mechanisme 

dat de synchroniciteit met de projector moest regelen. Twee van die gram

mofoons draaiden op 78-toeren, de derde op J],3-toeren. Van dit model 

zijn er niet meer dan zes verkocht: twee aan het Apollo 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 

eerste geluidsfilm. De première verliep alles behalve vlekkeloos: 

'Onder de eerste voorstelling zweefde het geluid een weinig, zodat de 

fabrikant ing. William 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.'J7 

Het 78-toerengedeelte bleek spoedig geheel overbodig omdat de filmin

dustrie alleen 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 één draaitafel en één draaisnelheid van 33,3-

toeren. J8 Dit zou het model wordcn waarn1ce Loetafoon Nederland moest 

gaan veroveren, want inmiddels begonnen de bestellingen binnen te 

stromen. Het Loetafoon-octrooi nr. 23395, dat slechts enkele maanden 

oud was en dat gebaseerd was op de combinatie van verschillende draai

snelheden, 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 begon

nen te roeren in Nederland. De hele bedrijfstak kende hem inmiddels als 

61 



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 ternujn 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 vertegen
woordiging van deze grote filmmaatschappij over te nemen van concur
rent Filma NV. J9 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. Sonmuge 
snelle beslissers hoopten echter te kunnen profiteren van de geluidsfilm als 
nieuwigheid. Zij werden de eerste klanten van Barnstijn. De vraag naar 
Loetafoons nam zodoende geleidelijk toe. 

Dit alles 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 concurren
ten. 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. 
Hoe meer hij er verkocht, hoe meer hij moest voorfinancieren. De eerste 
toestellen waren voor hem geen probleem geweest, maar bij grotere 
aantallen zou zijn kapitaal snel zijn uitgeput. Als hij geen goede kapitaal
verschaffer kon vinden, zou hij spoedig aan zijn eigen succes te gronde 
gaan. 

Daarover werd injuli 1929 druk overlegd in Eindhoven!O Als Philips 
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 
vcrbintelus met Barnstijn. Holst, 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 Philips 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 openge
houden. 

De oplossing die men hiervoor heeft gevonden, was even radicaal als 
geheim: Philips nam op 13 september 1929 Loetafoon NV over van 
Barnstijn. 4' De laatste bleef directeur van Loetafoon NV, maar hij verkocht 
zijn aandelen aan Philips 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 leve
ren aan Loetafoon NV tegen kostprijs plus twintig procent. Barnstijn was 
bereid een derde deel van het delcredere te dragen, i.e. het financiële risico 
in geval een klant niet meer kan afbetalen. Hij was verplicht te verzwijgen 
dat Philips de nieuwe eigenaar was geworden.43 

Door Loetafoon NV volledig over te nemen, kreeg Philips alle 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 Philips met financiële middelen, geluidsap
paratuur, een servicedienst, een incassobureau enzovoort wist hij order na 
order te noteren. Om de verkoop te kunnen bijhouden, opende William 
Rienks in Rotterdam een produktielijn voor de fabricage van Loetafoon

machines. 44 Onder 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 - om slechts enkele theaters te 
noemen waar 'de gouden stem op het zilveren doek' kon worden ge
hoord. Het resultaat is geweest dat tussen september en december 1929 

dertig theaters zijn ingericht met een Loetafoon-installatie. 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 bioscoopvoorstellingen van geluidsfilms gegeven. Onder: Een 

proefinstallatie van de Loetafoon bij Philips in 1928. 

Foto: Philips Company Archives 



hebben in 1929 niet meer dan negentien bioscopen kunnen installeren.45 

De Loetafoon was in verschillende uitvoeringen en prijzen verkrijg
baar, afhankelijk van het soort versterker en het aantal luidsprekers die men 
nodig had in een bioscoopzaal. De prijzen voor een dubbele Loetafoon

set volgens het grammofoonsysteem varieerden in 1929 van 8.000 tot 
12.000 gulden, versterkers en luidsprekers inbegrepen.46 Het kwam echter 
niet zelden voor dat een exploitant in een kleine plaats slechts een enkele 
machine wilde hebben. De produktiekosten van een dubbele Loetafoon
installatie zullen in 19292.500 tot 3.000 gulden hebben bedragen, inclusief 
de apparatuur van Philips. 

Een goede servicedienst was beslist een noodzaak. Philips had dit al heel 
vroeg ingezienY De Loetafoon was uiterst kwetsbaar, niet alleen 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 gevallen 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 mon

teurs gemakkelijk de Loetafoons in de regio konden bereiken voor 
onderhoud en reparatie. Bij aankoop van een Loetafoon moest de exploi
tant een servicecontract tekenen dat gemiddeld twintig gulden per week 

kostte. 48 De eerste stations kwamen in Den Haag, Eindhoven en Utrecht 
te staan.49 

Overigens kwamen nu ook de nadelen van het granunofoonsysteem 
aan het licht. Als een film door slijtage 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. Ook 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 voorstel
ling goed te laten verlopen. 

*** 



Intussen had de technische ontwikkeling bij Loetafoon ook niet stil 
gestaan. Frits Prinsen, nog steeds het technisch brein achter Barnstijns 
onderneming, voelde zich miskend door de ingenieurs van Philips, maar 
bij Bamstijn kon hij zich uitleven. Nadat hij eerst 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.50 Op 1 november 1929 kon het eerste optische geluidsapparaat van 
Loetafoon in gebruik worden genomen bij de opening van het vernieuw
de Passage Theater in Den Haag. Sindsdien was de Loetafoon als grammo
foon èn als optisch systeem verkrijgbaar, en bij voorkeur in combinatie. 

Ook 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 vlieg
wieloctrooi van TriErgon, en het mocht daarom niet worden verkocht 
naar Duitsland en andere landen. 

Opvallend was echter dat het optische toestel van Loetafoon vrijstaand 
naast de projector kon worden geplaatst, op een kleine zuil, in tegenstel
ling tot andere systemen die juist vast aan de projector waren gemonteerd. 
Het voordeel van een losse opstelling was onder meer dat trillingen van de 
projector niet konden worden overgebracht op het uiterst gevoelige 
instrument. Om het Loetafoon-systeem compleet te maken werd ook de 
motor op een eigen zuil geplaatst. Deze motor dreef de projector, de 
grammofoon en het optische apparaat synchroon aan. Het geheel kon in 
de fihncabine op drie zuilen rondom de projector worden opgesteld. Dit 
vrijstaande systeem van drie elementen - motor, grammofoon, geluids
kop - is de Loetafoon in optima forma. Hierin onderscheidde het apparaat 
zich duidelijk van andere merkenY 

Bamstijn 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 Philips mochten ze tevreden zijn, en dat waren ze ook. 
Het moet daarom als een donderslag bij heldere hemel geklonken hebben, 
toen Barnstijn op 1 januari 1930 plotseling liet weten dat hij er geen zin 
meer in hadY Hij beschuldigde Philips 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, 
schreefhij. Barnstijn was zich ervan bewust dat Philips hem vroeg oflaat 
toch zou laten vallen zodra het concern alle apparatuur in eigen werkplaat-
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sen kon fabriceren. Bovendien zag hij aankomen dat de binnenlandse 
markt verzadigd raakte, terwijl Philips 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 moge
lijk verkopen. 

Philips zag Barnstijn inderdaad niet graag vertrekken. Het concern was 
begin 1930 nog steeds niet klaar met een eigen programma voor geluids
tilmtechniek, hoewel de ontwikkeling hiervan vorderde. Loetafoon bleek 
een succes dankzij Barnstijn en de omzet groeide snel. Het zou onverstan
dig zijn om 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. 5J Er werd daarom een compromis gezocht. Barnstijn kreeg 
een nieuw contract. Tegelijkertijd bestelde Philips 350 Loetafoons bij 
hem. De kwestie van de export werd in het vage gehouden.54 

De verhouding tussen Philips en Loetafoon verbeterde er echter niet 
werkelijk door. Er ontstond rivaliteit tussen de moedermaatschappij in 
Eindhoven en de dochteronderneming 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 1 tot 
nieuwe uitbarstingen leiden. 

Dit neemt niet weg dat 1930 wederom een produktief jaar voor Loeta
foon zou worden. Barnstijn verkocht tussenjanuari en december 1930 55 

installaties in Nederland, IQ in België en 4 in Spanje; één op de drie Neder
landse bioscopen had nu een Loetafoon. Hij behield zijn voorsprong op 
zijn concurrenten, die in deze periode slechts 38 installaties 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. ss 

De prijs van twee complete Loetafoon-sets, uitgerust met grammo
foons 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. 



Boven: Een filmcabine 
met twee Loetafoons in 

1929. Foto: Philips 
Company Archives 

Het Loetafoon-systeem 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 Philips 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 Labora

torium. Vermeulen had een verbeterde versie van de Loetafoon ontwor

pen waar hij erg trots op was, maar het systeem was precies hetzelfde geble

ven. 56 Kenmerkend voor de Loetafoon was immers dat de motor, de gram

mofoon en de optische geluidskop ieder op een eigen zuil naast de projec

tor stonden. Vermeulen had dit systeem van drie vrijstaande compo

nenten zonder meer nagevolgd; alleen de technische kwaliteit had hij 

verbeterd. Daarmee had Vermeulen echter ook een nadeel van de Loe

tafoon overgenomen, namelijk de centrale plaats die de grammofoon 

innam in de constructie. In 1930 was het zonneklaar dat de grammofoon

techniek snel overbodig zou worden door de optische geluidstechniek. 

Philips had daar onvoldoende rekening mee gehoudenY 

Tabel 3 .1. Leverprijzen van Loetcifoon in Nederland, december 1930 (in guldens) 

a: Loetafoon met twee 25 Watt-versterkers en een luidspreker 

v m vm vv mm vvm vvmm 

synchr. 1500 1800 3000 3000 3600 4800 6000 
elektr. 1448 2129 2182 1500 2863 2234 2968 
aanleg 750 850 1000 1000 1150 1150 1250 
diversen 252 171 368 150 66 
leverprijs 3950 4950 6500 5650 7600 8250 9950 

servIce 
per week 15 15 20 20 20 25 25 

b: Loetafoon met twee 50 Watt-versterkers en twee luidsprekers 

synchr. 1500 1800 3000 3000 3600 4500 6000 
elektr. 3750 4539 4664 3875 5453 4789 5703 
aanleg 850 950 1100 1100 1250 1250 1250 
diversen 150 211 236 25 211 
leverprijs 6250 7500 9000 8000 10250 10750 12500 

service 
per week 20 20 25 25 25 30 30 

synchr. = synchronisatie-toestel 
elektr. = versterkers, luidspreker enz. 
v = toestel volgens grammofoonsysteem 
m = toestel volgens optisch systeem 
Bron: Rapport inzake Philips-Loetafoon-Bamstijn, 12 februari 193 I (PCA 882) 
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4 HET EINDE 

Vanaf september 1930 verlieten de synchroon-machines de fabriek van 
Philips in een tempo van acht stuks per week. Ook deze machines waren 
niet volledig in eigen huis vervaardigd. Bepaalde onderdelen kwamen nog 
steeds van Rienks. Eerst in december 1930 kon de installatie geheel bij 
Philips worden gefabriceerd. De merknaam 'Loetafoon' werd in 1931 

echter niet meer gebruikt. De verkoop gebeurde voortaan onder de naam 
Philips en richtte zich hoofdzakelijk op de export. 

In 1931 en 1932 verkocht Philips slechts vijftien installaties in Neder
land, maar bijna vijfhonderd in het buitenland, waaronder ook de 35° die 
nog door Rienks c.s. waren geleverdY In de loop van 1933 bracht het 
concern een eigen projector op de markt, de Philisonor. De internationale 
verkoop van de filmartikelen van Philips werd sindsdien verzorgd door 
Philips' Cinesonor NV, de opvolger van Loetafoon NV. 59 

Het einde van Loetafoon NV was onvermijdelijk geworden. Frits Prinsen 
wilde hierop echter niet wachten. Hij nam in december 1930 ontslag bij 
Philips en begon voor zichzelf als technisch adviseur.60 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 Philips wilde gaan 
gebruiken. Detectives werden ingeschakeld en er begon een duistere 
episode van afluisteren, achtervolgen, verhoren en intirnideren.6 1 

Tenslotte heeft Philips Prinsen zo ver gekregen dat hij schriftelijk 
verklaarde nooit meer te zullen werken op het gebied van de geluidsfilm
weergave.62 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.6J 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 verdrij
ven. Die zaak eindigde in 1934 met een schikking. In ruil voor een getuig
schrift van Philips beloofde Prinsen zich nooit meer in te laten met de 
geluidsfilmtechniek, noch met de opnamekant noch met de weergavekant 
ervan. Verder moest hij van Philips zijn mond houden over deze schik
king. Dat heeft hij ook gedaan. Prinsen was daarmee voorgoed uitgescha
keld op het terrein van de geluidsfilm.64 
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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 rivaliteit tussen de snelle jongens van de dochtermaat
schappij, 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 mond 
voorbij. Hij bleek een financieel belang te hebben in Rienks' onderne
ming Electro Kino NV, die de Loetafoons had gebouwd, en hij deelde 
bovendien in de winst. Prinsen ging er zelfs prat op dat hij bij Rienks meer 
dan honderdduizend gulden had verdiend aan de Loetafoon, het dertig
voudige van zijn salaris bij Philips. Een grote slag hadden hij en Barnstijn 

geslagen toen zij Philips zo ver wisten te krijgen om 35° Loetafoons te 
bestellen ten behoeve van de export, geheel voor rekening en risico van 
Philips. Bovendien kwam aan het licht dat Rienks veel te hoge prijzen 
berekende: hij leverde bij voorbeeld een groot aantal fotocellen (fabrikaat: 
Philips) van 45 voor 444 gulden per stuk aan Barnstijn. 65 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 
collega 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 193 I hiermee openlijk ging 
adverteren, was de maat vol. Philips diende bij de Nederlandsche Bios
coopbond een klacht in wegens oneerlijke concurrentie. Electro Kino 
werd veroordeeld, maar het vonnis liet zo lang op zich wachten dat Philips 
de schadevergoeding niet meer kon innen. In september 1933 was Electro 
Kino NV niet meer in bedrijfM 

Barnstijn moet deze afrekening met gemengde gevoelens hebben aange
zien. Zou hem dit ook kunnen overkomen? Hij wilde Philips niet de kans 
geven hem 'als een uitgeknepen citroen' weg te werpen.67 Dat had hij in 

1930 al laten merken. Opnieuw zou hij het wereldconcern een slag voor 
zijn: in april 193 I liet hij Philips op straat zetten. Philips huurde bij hem 
kantoorruimte voor Loetafoon NV en moest halsoverkop het pand ver

laten. 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. Bamstijn trok hieruit de conclusie dat 
Philips met hem concurreerde. Hij diende onmiddellijk zijn ontslag in als 
directeur en zette Philips 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. 68 

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 concern
leiding, die hiervan niet op de hoogte was gesteld.Ó9 Het scheelde weinig 
ofBarnstijn was de nieuwe partner van Anton Philips in filmzaken gewor
den. De beide heren waren het erover eens dat Loetafoon NV diende te 
worden omgevormd tot een internationale verkooporganisatie die voor 
Philips alle mogelijke filmartikelen zou gaan verkopen over de hele 
wereld, van projectoren tot camera's. Barnstijn bood zichzelf aan als direc
teur. 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. De bedoel
de 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. De intro
ductie 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 hem om advies gevraagd. Barnstijn nam 
voor de derde maal ontslag. Ditmaal om nooit meer terug te keren.7

0 

Injanuari 1934 kruisten de wegen van Anton Philips en Loet Barnstijn 
elkaar nog één keer. Anton Philips had zijn medewerking verleend aan de 
produktie van de eerste Nederlandse speelfilm met geluid, WILLEM VAN 

ORANJE. Barnstijn had ter zelf der tijd de tweede geluidsfilm gefinancierd, 
DE JANTJES. Beide produkties gingen direct na elkaar in première. De film 
van Philips bleek een grote mislukking, terwijl die van Barnstijn een 
kassucces werd. Met deze triomf nam hij voorgoed afStand van het con
cern. 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 volledig is overgeschakeld op de nieuwe 
techniek van de geluidsfilm. De snelheid waarmee het innovatieproces 
zich in Nederland heeft voltrokken sinds Barnstijn en Philips NV 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 alle 280 bioscopen, 
grote en kleine, voorzien van een installatie. Negentig van deze theaters 
bezaten een Loetafoontoestel.7' Een vergelijkbare, hoge diffusiesnelheid 
kwam alleen in Engeland voor; alle 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 door
braak van de geluidsfilm in Nederland. 

Loet C. Barnstijn vormde de motor achter deze ontwikkeling. Hij heeft 
met zijn Loetafoon NV onmiskenbaar een voortrekkersrol 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. William Rienks produceerde de mechanische apparaten voor 
hem. Zij allen hebben een pioniersrol vervuld. Zij brachten de eerste 
synchronisatie-apparaten voor geluidsfilm op de Nederlandse markt. Zij 
organiseerden de eerste reguliere bioscoopvoorstellingen van geluidsfilms. 
Door hun inspanningen wist Nederland een achterstand in het innovatie

proces om te zett~n in een voorsprong. 
Barnstijn fungeerde in dit proces als de innovator bij uitstek. Hij was de 

ware entrepreneur in de zin van Schumpeter, de haast heroïsche 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. Op 
die manier wist hij een voorsprong te nemen op zijn concurrenten en een 
extra winst te realiseren. Ook dit is geheel in overeenstemming met het 
beeld dat Schumpeter schetst van de entrepreneur die tijdelijk een 

monopoliewinst kan behalen dankzij zijn innovatieve ondernemerschap. 
Philips kon die rol niet vervullen 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 alleen de 
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drijvende kracht geweest achter Loetafoon, maar achter nog enkele andere 
activiteiten. Hij liet bijvoorbeeld de eerste buitenlandse films in het 
Nederlands nasynchroniseren en hij hielp de Nederlandse speelfilrnindus
trie van de grond komen.71 

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 'uit
vindingen' die al lang bestonden en zelfs achterhaald waren, zoals het 
granunofoonsysteem 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 even
wel 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 één belangrijke uitzondering. Prinsen ontdekte 
in 1932 dat de elektrische fotocellen die bij de optische geluidsfilm nodig 
waren, ook gebruikt konden worden om verschillen in lichtsterkte te 
meten. Hieruit ontwikkelde hij eerst de foto-elektrische belichtingsmeter 
en vervolgens een automatisch diafragma voor film- en fotocamera's. Met 
deze uitvindingen heeft Prinsen wel een bijdrage geleverd aan de ontwik
keling van de fototechniek. 73 

Toch zou Loet Bamstijn 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 Philips om. Prinsen was 
ambitieus genoeg om steeds de eerste te willen zijn, al was het maar binnen 
Nederland. Dat lukte hem ook. Hij zorgde er niet alleen voor dat voor het 
eerst lange geluidsfilms konden worden vertoond, maar hij maakte ook de 
eerste filmopname met optisch geluid. Hij zette bovendien een service
dienst op die tientallen 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 alleen opdrachten 
van Barnstijn en Prinsen uitvoerde. 

Hoe is het succes van Loetafoon nu te verklaren? Barnstijns ondernemer
schap is hiervoor een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. 
Doorslaggevend is geweest dat Philips NV hem steunde met technische en 
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financiële middelen. Philips bood bovendien bescherming tegen binnen
en buitenlandse concurrenten, die op Nederlands grondgebied niet graag 
de strijd aanbonden met het concern. In deze beschutte omgeving, waar 
Philips vrijwel over een monopolie beschikte, heeft Barnstijn zijn kansen 
goed weten te benutten. Dit hield echter ook in dat hij geheel afhankelijk 
was van Philips en dat het Loetafoon-avontuur slechts voortduurde zolang 

Philips er belang bij had. 
Het innovatiebeleid van Philips op het gebied van de geluidsfilm werd 

gedomineerd door het belang van het concern op de lange termijn. 74 

Directieleden als Holst, Loupart en Van Walsem hadden hierop een con
sistente visie, een visie die samenhang gaf aan de verschillende ontwikke
lingen bij Philips en die de hoofdlijnen voor de toekomst bevatte. Tegen
strijdigheden ontstonden vooral op de korte termijn, in de commerciële 
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 illustratie 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 Holst, Van Walsem en Loupart, die zich 
niet op sleeptouw wilden laten nemen door de korte ternujn-belangen van 
de commerciële afdeling. Door Loetafoon NV over te nemen kon Philips 
zich op ieder gewenst moment weer van Barnstijn losmaken. Op 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 expe
rimenteren in een veilige omgeving, met weinig concurrentie en zonder 
grote financiële risico's. Barnstijn was in dit land de ideale partner. Hij 
kende het bioscoopbedrijf door en door en hij kon de levering van geluids
films garanderen. Terwijl Barnstijn Nederland vol Loetafoons zette, kreeg 
Philips de gelegenheid de eigen produktiecapaciteit te vergroten en zich 
voor te bereiden op de sprong naar de internationale markt. Toen Neder
land 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 inter
nationale activiteiten van Philips zullen in hoofdstuk 6 worden behandeld. 

De Loetafoon heeft een snelle invoering van de geluidsfilm in Neder
land mogelijk gemaakt. De ironie 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 geluidsfihn sneller 
verlopen dan hier. Het is in Nederland kennelijk nodig geweest een stap 
achteruit te zetten teneinde de sprong naar de toekomst te kunnen maken. 

Toch mag men hier niet uit afleiden dat het innovatieproces zonder 
problemen kon worden doorgezet. Er waren nog andere factoren in het 
spel dan alleen de techniek. Over de weerstand die de gelUIdsfilm in de 
bioscoop heeft ondervonden, gaat het volgende hoofdstuk. 


