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4 
Bioscopen op een keerpunt 

Een doorbraak met hindernissen 

Een bioscoopvoorstelling bestond in de jaren twintig, voordat de 
geluidsfilm zijn intrede deed, uit verschillende componenten. Het 

publiek keek niet alleen naar films; er traden meestal ook een paar 
variété-artiesten op en er werd geluisterd naar een strijkje dat voor de 
muzikale omlijsting zorgde. Het orkest speelde in deze opzet een 
onmisbare rol. Het begeleidde alle onderdelen van de voorstelling, 

zowel voor als na de pauze. Het trad ook zelfstandig op, onder meer bij 
de opening van het programma en na afloop van de film. De muziek was 
eigenlijk het enige bindende element in een heterogeen progranuna. 
Dit gold ook voor de verschillende voorstellingen: terwijl de films en 
de artiesten iedere week wisselden, bleef het orkest onveranderlijk 
hetzelfde. 

De filmproduktie was op deze vertoningspraktijk afgestemd. Een 
film werd gemaakt en gedistribueerd als een halffabrikaat. De studio 
leverde alleen de beelden. De bioscoopexploitant moest er zelf muziek, 
geluidseffecten, variéténummers en soms ook een explicateur aan toe
voegen om een volledige voorstelling te kunnen presenteren. De 
grotere theaters hadden op dit punt meer te bieden dan de kleinere. Het 
Rembrandt Theater in Amsterdam liet in 1924 THE WHITE SISTER bege
leiden door solisten, koor en orkest. De muziek was speciaal voor deze 
voorstelling geschreven door de bekende Nederlandse componist 
Hubert Cuypers, die de uitvoering ook persoonlijk kwam dirigeren. I 

Het belang van een eigenzinnige presentatie blijkt vooral wanneer 
dezelfde film gelijktijdig in twee bioscopen wordt vertoond. GLORIA 
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TRANSITA, een Nederlandse speelfilm van Johan Gildemeijer, draaide 
eind 1917 bij de première in twee naast elkaar gelegen theaters, Cinema 
Palace en Cinema De Munt. De muziek zorgde ervoor dat men in elk 
van beide theaters een geheel andere voorstelling kon bijwonen.' 

De wedijver tussen de luxe bioscopen kon zulke extreme vormen 
aannemen dat zij elkaar liever met extravagante aanvullingen beconcur
reerden dan met films. Het kwam herhaaldelijk voor dat de gebeurte
nissen vóór het doek meer aandacht vroegen dan de beelden op het 
doek.] Oorlogsfilms als THE BIG PARADE en WINGS nodigden het orkest 
ertoe uit om met spectaculair geweld toe te slaan en de zaal op haar 
fundamenten te laten schudden: 'Daar is een gieren en denderen, een 
stampen en joelen, een fluiten en bonken, een huilen en knetteren en 
snerpen bij nodig, dat men zich op een slagveld waant', schreef een 
recensent in 1928, nadat hij de première van WINGS had overleefd! 

Verdedigers van de film als kunst hebben zich vaak geërgerd aan de 
sfeer van amusement en sensatie in de bioscoop. Toch was ook de film
avant-garde in dejaren twintig niet wars van spektakel tijdens de voor
stelling. Het programma van de Nederlandsche Filmliga had soms het 
karakter van een artistieke happening waarbij uitbundig werd geëx
perimenteerd met geluiden. STACHKA ('Staking', 1925) van Sergei 
Eisenstein werd in Rotterdam op de volgende wijze van muziek voor
ZIen: 

'We haalden een machine- en ijzerhandel leeg en sleepten boor
machinetjes, hamers en aambeelden, evenals kettingen in de orkest
bak van het bioscoopje aan de Coolsingel. Daar rammelden en 
rumoerden we mee tijdens de taferelen in de fabriekshallen. Voor 
de buitenscènes met fiere, ferme Stachanow-arbeiders hadden we 
een straatmuzikant met harmonika in de orkestbak gehaald. Die 
speelde lieve deuntjes als het zo te pas kwam. En Teun Doon 
strooide er wat Strawinsky ('Ragtime'), De Falla, Debussy ('En 
blanc et noir') en ook - voor het eerst in Nederland - Gershwin 
('Rhapsody in blue') doorheen.'l 

De zwijgende film had daarom veel weg van een plaatsgebonden 
gebeurtenis: dezelfde beelden konden in elke bioscoop anders worden 
gepresenteerd. Een vergelijking met het toneel dringt zich op: zoals de 
geschreven toneeltekst zich onderscheidt van het opgevoerde toneel-



stuk, zo onderscheiden de zwijgende filmbeelden zich van de bioscoop
voorstelling. Deze vergelijking gaat misschien wat ver, maar het beeld 
moge duidelijk zijn. 

Het bijzondere van de nieuwe techniek is nu dat de film ten tweeden 
male in de geschiedenis wordt geïntroduceerd, maar nu als een kant en 
klaar eindprodukt waaraan niets meer hoeft te worden toegevoegd. De 
(voltooide) geluidsfilm is geen halffabrikaat meer, maar een zelfstandig 
programma dat onafhankelijk is geworden van de plaats waar het wordt 
vertoond. Ieder theater kan hiermee dezelfde voorstelling geven.6 Daar
door was de geluidsfilm echter onverenigbaar geworden met de zojuist 
beschreven wijze waarop films in de bioscoop werden gepresenteerd. 
Om de innovatie te kunnen doorzetten, moest een omwenteling plaats

vinden in de bestaande praktijk van de filmvertoning. De cultuur van 
de zwijgende film diende te worden afgebroken om plaats te maken 
voor die van de geluidsfilm. Het heeft enige tijd geduurd voordat deze 
nieuwe opzet was uitgekristalliseerd en nog langer voordat de betrok
ken tijdgenoten de gevolgen ervan konden overzien. 

De nieuwe techniek is in botsing gekomen met esthetische, culturele, 
sociale, economische enjuridische factoren die nauw verweven waren 

met de cultuur van de zwijgende film en die niet konden worden gewij
zigd zonder deze cultuur en alles wat hiemlee samenhing, op losse 

schroeven te zetten. De plaats waar die botsing het hardste is aangeko
men, is de bioscoop geweest, het centrum van de filmindustrie. Daar

over gaat dit hoofdstuk. Andere gebieden waar de aanvaring met de 
nieuwe techniek eveneens is gevoeld, in het bijzonder de filmproduktie 
en de filmkritiek, zullen in latere hoofdstukken worden behandeld. Het 

spreekt vanzelf dat de pioniers van Loetafoon ook hier weer zullen op
treden, maar nu in een breder kader zodat de gevolgen van hun inno

verende werk in een ruimer perspectief kunnen worden geplaatst. 
Eerst volgt een algemeen overzicht van de omschakeling in het bios

coopbedrijf; het accent valt hierbij op de fasering en de snelheid van het 
innovatieproces. Daarna komen drie paragrafen die laten zien hoe de 
geluidsfilm in aanvaring is gekomen met drie belangrijke factoren: de 

taal, de bioscoopmusici en de Bioscoopwet. De vijfde paragraaf gaat 
nader in op de economische factor en de dubbele crisis die het bios

coopbedrijf door innovatie en depressie heeft getroffen. 
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I DE GELUIDSFILM VEROVERT DE BIOSCOPEN 

In de lente van 1929 zijn de eerste lange geluidsfilms in de Nederlandse 
bioscopen verschenen. Korte films met geluid waren hier al eerder 
vertoond, maar nu kreeg het publiek ook hoofdfilms te zien. Daarmee 
brak een nieuwe fase aan in het omschakelingsproces: de introductie. 
N aar wie ging de primeur? Daarover valt te twisten. De eerste kandidaat 
is het Apollo Theater in Den Haag, waar op 15 maart 1929 TWO LOVERS 

zijn première beleefde. 7 TWO LOVERS was een produktie van United 
Artists uit 1928 en heette hier te lande 'Onder Alva's Bewind'. De film 
behandelt een thema uit de vaderlandse geschiedenis: de strijd tussen 
Spanje en Oranje in de Tachtigjarige Oorlog. 'Dat een en ander zich via 
de alles-overwinnende liefde voltrekt, zal de trouwe bioscoopbezoeker 
reeds begrepen hebben', schreef de Haagsche Courant op 16 maart 1929. 

Het geluid van de film stond op grammofoonplaten. De platen werden 
synchroon met het beeld afgespeeld op een Loetafoon. De film, de 
platen en het toestel waren afkomstig van Loet C. Barnstijn. 

Zonder afbreuk te doen aan de verdiensten van Barnstijn, valt er wel 

iets af te dingen op het belang van deze Haagse première. TWO LOVERS 

was oorspronkelijk gemaakt als stomme film waaraan later geluid was 
toegevoegd. Muziek vormde het hoofdbestanddeel. De enige andere 

geluiden waren klanken als klokkegelui en kettinggeklik. Het gespro
ken woord ontbrak geheel en al op de plaat. Alle dialogen stonden op 
tussentitels geschreven. Het Nederlandse publiek kreeg als eerste titel te 
lezen: 'Voorzichtig, mijn Prins - de Spanjaarden!'8 

Het zou nog twee maanden duren voordat de eerste film met synchroon 
gesproken dialogen in dit land zou worden vertoond. In Frankrijk en 
Engeland had het publiek er al in 1928 kennis mee kunnen maken. Hoe 
is die late start te verklaren? Zeker is dat de grote leveranciers van de 
nieuwe techniek geen enkele haast hebben gemaakt om hun installaties 
naar Nederland te brengen en hier hun lange geluidsfilms te vertonen. 
Daarvoor was deze markt te onbelangrijk.9 

Anderzijds stonden de Nederlandse bioscoopexploitanten evenmin 

te popelen om een dure installatie aan te schaffen. Er waren nog te veel 
onzekerheden. Niemand wist of de innovatie zou doorzetten. Boven
dien was het onduidelijk welke techniek de beste was . Een verkeerde 

keuze kon een groot verlies opleveren. Op 23 januari 1929 bespraken 
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de exploitanten een voorstel om in de hele bedrijfstak de aanschaf van 
geluidsapparatuur ten minste drie maanden uit te stellen. 10 Zoals eerder 
bleek, werd het voorstel niet aangenomen, maar toch heeft vrijwel 
iedere exploitant zich aan dit advies gehouden. Het innovatieproces 
stagneerde hierdoor. Barnstijn bleef aanvankelijk een eenzame pionier, 
een roepende in de woestijn. 

Op 10 mei 1929 beleefde THE BROADWAY MELODY zijn Europese 
première in het Amsterdamse Tuschinski Theater. THE BROADW A Y 

MELODY zat vol liedjes en dialogen die lipsynchroon werden weergege
ven. Het was de eerste keer dat in Nederland een dergelijke speelfiln'l 
('all talking, all singing, all dancing') werd vertoond. Het publiek rea
geerde geestdriftig. Daarom wordt aan deze pionier weleens de voor
rang gegeven boven TWO LOVERS in Den Haag. De geluidstechniek was 
afkomstig van Western Electric en werkte volgens de optische metho
de; ook dit was nieuw. De film draaide drie weken achter elkaar in 
Tuschinski, een premièretheater dat slechts bij hoge uitzondering een 
ftlmliet prolongeren. Het was alsof de maandenlang opgebouwde span
ning over de komst van de geluidsfilm zich eindelijk kon ontladen. I I 

Veel mensen zullen naar THE BROADW A Y MELODY zijn gaan kijken om 
zich te laten imponeren door het laatste wonder van de techniek. 
Daarover werd ook het meeste geschreven in de pers; aan een bespre
king van de film en zijn kwaliteiten kwam men eenvoudig niet toe. Het 
nieuwsgierige publiek leerde intussen opnieuw naar film kijken en 
luisteren. 'Dezelfde zaal die om negen uur verrast en getroffen ter neer 
zat, beschouwde om elf uur de talkie als de doodgewoonste zaak ter 
wereld en was er volkomen aan gewend', noteerde kunstredacteur 
Arntzenius in De Telegraaf van 12 mei 1929. Voor filmcriticus L.J. Jor
daan daarentegen leek de wereld van de zwijgende filmkunst ineen te 
storten. 'Het is alles onzegbaar triest en ontmoedigend', zo besloot hij 
zijn bespreking van de film in De Groene Amsterdammer van 18 mei 1929. 

Weinigen zullen dit pessimisme met Jordaan hebben gedeeld. De 
bezoekers stroomden in groten getale naar Tuschinski. 11 

THE BROADW A Y MELODY is een groot succes geworden, ook al kon 
vrijwel niemand de Amerikaanse dialogen verstaan. Behalve de uitroep 
'Where is my hat?' begreep het Amsterdamse publiek geen woord van 
wat er in de film werd gezegd. Tl Een enkeling meende dit taalprobleem 
te kunnen bagatelliseren: 'Alleen al het spreken [in de film] is zeldzaam 

81 



boeiend, ook al ontgaat de toeschouwer de juiste zin ervan, die 
overigens in een film niet zo moeilijk te raden valt wanneer men vooruit 
in het programma gelezen heeft waarover het gaat. '14 De vreemde talen 
zouden niettemin een belangrijke hindernis worden bij de verspreiding 
van de nieuwe techniek. 

Drie Amsterdamse bioscopen hebben in I929 een voortrekkersrol 
gespeeld in het vernieuwingsproces. Het filmpaleis van Tuschinski dat 
met zo veel succes THE BROADW A Y MELODY had gelanceerd, was 
onmiskenbaar de leider van deze kleine kopgroep, die verder uit 
Cinema Royal en het Rembrandt Theater bestond. Toch is Tuschinski 
niet de eerste in Amsterdam geweest die een geluidsfilm op het pro
gramma zette. Cinema Royal kaapte de hoofdstedelijke primeur voor 
zijn neus weg. Cinema Royal had tijdig een Loetafoon-installatie 
aangeschaft. Hiermee kon het theater op I I april I929 een lange geluids
film vertonen, THE WOMAN DISPUTED ('Haar Grootste Offer'), ook al 
was dit een film zonder gesproken dialogen. I j De exploitant deed alsof 
de voorstelling van TWO LOVERS enkele weken eerder in Den Haag nooit 
had plaatsgevonden. De Amsterdamse 'primeur' heeft een uitbundige 
pers gekregen, maar het is de vraag of de film ook voldoende publiek 
heeft getrokken. THE WOMAN DISPUTED liep slechts één week en ver
dween toen plotseling van het programma. Enkele maanden later, in het 
nieuwe seizoen, draaide Cinema Royal nog meer van dergelijke Ameri
kaanse geluidsfilms waarin geen woord hardop gesproken werd. De 
bekendste hiervan was THE IRON MASK, een kassucces van United Artists 
met Douglas Fairbanks in de hoofdrol. 

Tuschinski had buitengewoon lang getreuzeld met het plaatsen van 
geluidsapparatuur. THE JAZZ SINGER (I927) bijvoorbeeld, de film die in 
Amerika voor de doorbraak van het geluid had gezorgd, draaide hier 
wel injanuari 1929, maar alleen als zwijgende film. Max Tak moest de 
Amsterdamse voorstelling als altijd met zijn orkest begeleiden. Vooraf 
liet hij een groot mannenkoor plechtig 'Kol Nidrei' zingen, het lied dat 
in de film zo'n dramatische functie vervult. Tijdens de voorstelling 
stonden achter het doek twee zangers, Huszar en Hamilton, die op het 
juiste ogenblik in de film een lied ten gehore brachten. 16 

Achteraf gezien zijn dit merkwaardige missers voor zo'n prominent 
theater. 17 Tuschinski revancheerde zich echter met THE BROADWAY 

MELODY en zou in de herfst van 1929 energiek de leiding nemen met drie 

82 



grote zangfilms op het programma: SHOW BOAT, FOX FOLLIES OF 1929 en 
THE SINGING FOOL. Deze films trokken veel publiek. De serieuze 
filmkritiek had er echter geen goed woord voor over. Tuschinski was 
niet geliefd bij deze critici en zijn geluidsfilms nog veel minder. Hierin 
kwam pas injanuari 1930 een kentering, eerst door WHITE SHADOWS IN 

THE SOUTH SEAS en vervolgens door ATLANTIC. De laatste film demon
streerde zo overtuigend de artistieke mogelijkheden van het geluid, dat 
zelfs de grootste scepticus zich ten slotte gewonnen moest geven. ,8 

Terwijl Amerikaanse geluidsfilms bij Tuschinski en Cinema Royal 
hun première beleefden, bracht het Rembrandt Theater alleen Duitse 
geluidsfilms uit. Rembrandt zou het visitekaartje van Tobis-Klangfilm 
worden. Het duurde echter tot november 1929 voordat het theater DAS 

LAND OHNE FRAUEN (Nederlandse titel: 'Bruid no. 68') van Carmine 

Gallone kon vertonen. Het was eigenlijk een stomme film met gezon
gen en gesproken intermezzo's. De meningen in de pers waren verdeeld 

en de film verdween na een week weer uit het theater. De matige 
belangstelling werd even later ruimschoots goedgemaakt door kassuc
cessen als MELODIE DES HERZENS in januari 1930, LIEBESWALZER 111 

februari en DER BLAUE ENGEL in augustus. 

*** 

Wat waren nu de meest bekeken films in 1929-193°, het eerste seizoen 
van de geluidsfilm? Statistieken over de belangstelling voor individuele 
films ontbreken. Wel is na te gaan hoe lang bepaalde films in een stad 
hebben gelopen. Het aantal vertoningsweken geeft een indicatie voor 
de populariteit van een film. Vooral de prolongatie wijst in die richting: 

hoe vaker de film prolongeert, hoe groter de publieke belangstelling zal 
zijn geweest. Bovendien komt het veel voor dat een film na de première 
doorschuift naar een andere bioscoop in de stad of dat hij na een roule

ment in het land nog eens terugkeert voor een tweede vertoning. '9 Ook 
dat wijst op een zekere mate van populariteit. 

Met het aantal vertoningsweken als graadmeter is het mogelijk een 

analyse te maken van het filmaanbod in Amsterdam in 1929-193°. Dan 
blijkt dat films in Amsterdam in dit seizoen nooit meer dan vijf weken 
worden vertoond, ook niet na een onderbreking voor een roulement 
buiten de stad. Er zijn slechts tien films die dit maximum halen: vijf 
geluidsfilms en vijfzwijgende films. Onder de vijfstomme films bevindt 



Een rij mensen staat in september 1929 voor de kassa van 
Theater Tuschinski om SHOWBOAT te kunnen zien. Het theater 

had in deze tijd slechts één zaal. Foto: Casparius 



zich één Nederlandse produktie, ZEEMANSVROUWEN van Henk Klein

man. De symmetrische verdeling mag ons niet doen vergeten dat er vier 

keer zo veel stomme als geluidsfilms in omloop waren. 

De 'top-tien' bevat vijf geluidsfilms: SHOW BOAT, THE SINGING FOOL, 

THE IRON MASK, THUNDER en MELODIE DES HERZENS. Drie van de vijf zijn 

muziek- en zangfilms. Zij maken deel uit van een nieuw genre dat van 

begin af aan een grote publiekstrekker is geweest, en niet voor niets. Ze 

verheerlijken het theaterleven en stellen zang en dans centraal. Ze bren

gen een show die niet alleen een lust voor het oog wil zijn, maar ook 

voor het oor. De muziek die vroeger uit de orkestbak kwam, is een deel 

van het spektakel in de film geworden. De zangers en de liedjes waren 

ook via radio en grammofoon te horen, zodat de verschillende geluids

media elkaar aanvulden en versterkten. 

Buiten de 'top-tien' bevinden zich nog diverse geluidsfilms die 

'slechts' drie of vier weken liepen en die nog iets anders gemeen hebben: 

exotisme. Hiertoe behoren bijvoorbeeld WHITE SHADOWS IN THE SOUTH 

SEAS en THE PAGAN, twee films van W.S. van Dyke. Zij gaan over para

dijselijke streken waar mysterieus gezang klinkt, een uitheemse idylle 

die wordt verstoord door de komst van de westerse beschaving!O De 

Amerikaanse revue films zullen in de ogen van het Nederlandse publiek 

er trouwens niet minder exotisch hebben uitgezien: zoiets was men hier 

helemaal niet gewend. Ook de keuring had het er moeilijk mee. Veel 

nieuwe geluidsfilms werden aanvankelijk alleen voor bezoekers van 18 
jaar en ouder toegankelijk verklaard, zoals later nog zal blijken. 

Behalve speelfilms genoten ook journaalflims met geluid veel belang

stelling. Fox Movietone News maakte vanaf juli 1929 furore in het 

Tuschinski Theater; een jaar later draaide het in twaalf bioscopen van 

de grotere steden. Het geluidsjournaal had echter veel last van de taal

grenzen; het publiek begreep niet wat er in een andere taal werd gezegd. 

Fox Movietone News bracht daarom in Europa een internationale 

editie uit waarin het gesproken woord een ondergeschikte rol vervul

de." De verschillende j ournaalonderwerpen liet men als vanouds voor

afgaan door een titelkaart die de inhoud van het volgende onderdeel 

aankondigde. De commentaarstem die alle beelden van een toelichting 

voorzag, moest nog worden uitgevonden. Toch bestond het journaal 

niet uitsluitend uit brullende leeuwen, beierende klokken en wande

lende fanfarekorpsen, afkomstig uit alle continenten. De Italiaanse 
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THE BROADWAY MELODY ging op 10 mei 1929 in 
het Tuschinski Theater te Amsterdam in première. 

Foto: Nederlands Filmmuseum 
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dictator Mussolini was een van de favorieten van het Fox Movietone 
News in 1929. In drie van de vier eerste, in Tuschinski vertoonde edities 
trad Mussolini sprekend op." Het Nederlandse journaal zou pas twee 
jaar later op geluid overstappen. 

Het succes van het geluidsjournaal zou leiden tot het ontstaan van 
een nieuw type bioscoop, het journaaltheater. Hier kon het publiek 
voor weinig geld het filmnieuws uit binnen- en buitenland zien. Het 
programma dat uitsluitend uit korte films bestond, duurde nog geen uur 
en werd in doorlopende voorstellingen vertoond van 's ochtends tot 's 
avonds. Deze nieuwe formule is begin 1932 in Nederland geïntrodu
ceerd door het Apollo Theater in Den Haag.') De journaalbioscoop 

verwierf grote populariteit toen in 1933 een internationale keten van 
Cineac-theaters werd opgericht die vestigingen in Amsterdam, Rotter
dam en Den Haag zou openen. 

*** 

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

MAN, twee stomme produkties van MGM. Dat deden alle bioscopen die 

geluidsapparatuur hadden. Ook in 1931 kwam het nog steeds voor dat 
grote theaters een zwijgende film op het programma zetten!4 Deze 
vornl van gemengd programmeren is kenmerkend voor de overgangs
periode. Er is al in 1929 een filmpje gemaakt dat op deze hybride en 
verwarrende situatie inspeelt: 

'DE KLANKFILM VAN DE FIAT AUTOMOBIELEN. 

Let op de sublieme geluidsweergave ... 
Hoort u niets? ... 

H . ? oort u nog mets .... 
Natuurlijk hoort u niets, want de motor van de meuwe Fiat is 
volkomen geruisloos.'2l 



Geluidsfilms moesten bovendien concurreren met muzikanten en 
artiesten in de bioscoop. In veel theaters verzorgde het orkest het voor
programma, terwijl de geluidsfilm het hoofdprogramma vulde. Het 
gebeurde echter ook wel dat een bioscoopdirecteur de revuescènes op 
het doek liet afwisselen met revuescènes op de planken. Cinema Royal 
liet in 1931 de voorstelling van SHOW OF SHOWS, een Amerikaanse 
musical, enige malen onderbreken voor een optreden van les Zwaaf en 
zijn gezelschap Nederlandse artiesten, die de show vóór het doek voort
zetten. 26 Een ander voorbeeld is afkomstig van het Tuschinski Theater. 
Hier werd in juli 1929 TWO LOVERS vertoond, dezelfde film die al in 
maart in Den Haag had gedraaid. Zoals bekend treedt in deze film over 
de Tachtigjarige Oorlog ook Willem van Oranje op. Tijdens de voor
stelling zette kapelmeester Max Tak de geluidversterker zacht telkens 
wanneer de Vader des Vaderlands in beeld kwam, om dan met zijn 
orkest het Wilhelmus te spelen. Op die manier voegde Tak een nieuw 
leidmotief aan de film toe. 

Voorts hebben geluidsfilms de strijd moeten aanbinden met het 
taalprobleem. Veel Amerikaanse films verschenen hier in een Duitse 
versie. Zelfs Stan Laurel en Oliver Hardy moesten eraan geloven: het 
Nederlandse publiek kon het komische duo in 193 I gebrekkig Duits 
horen spreken in BRATS en PARDON US. De volgende paragraaf zal nader 
ingaan op deze problematiek. 

Een ander kenmerk van deze overgangsperiode is de verwarring die 
ontstond over de vraag welke techniek men moest kiezen. Aanvankelijk 
kozen de meeste bioscoopexploitanten voor het goedkope, maar eigen
lijk al achterhaalde grammofoonsysteem van Loetafoon. Weliswaar 
gaven de platen een beter geluid dan het optische systeem, maar de 
synchroniciteit met het beeld veroorzaakte meer problemen, vooral 
wanneer de film brak of als de naald in de groefbleefhangen. Er waren 
meer nadelen. Het meezenden van platen bij de films was lastig en duur, 
maar ook riskant, want ze konden gemakkelijk breken, zoekraken of 
verwisseld worden. De optische geluidstechniek had daar geen last van. 
Optisch geluid stond op de film en liep altijd lipsynchroon met het 
beeld. Veel exploitanten lieten in het seizoen 1929-1930 een dubbele 
geluidsinstallatie in hun projectiecabine aanleggen: een voor het gram
mofoonsysteem en een voor de optische techniek. Nadien werden er 
steeds minder geluidsfilms met platen in omloop gebracht en dat bete
kende het einde van het grammofoonsysteem. 
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De bioscoopexploitanten werden in 1929-1930 overstelpt met aan

biedingen voor geluidsapparatuur. Ze kregen daarbij te maken met 

beunhazen die overal een oplossing voor meenden te hebben. De aan

geboden toestellen werkten meestal volgens het grammofoonsysteem. 

Loetafoon is daar een geslaagd voorbeeld van, maar er hebben talloze 

andere fabrikaten bestaan, uit het buitenland afkomstig of van eigen 

bodem: Naturetone, Ramophone, Synchrofoon, Lichtophone, Audi

tone, Panthophone, Hupfeld Biophonola, Hispanofoon, Odeon Sur

vox, Nilson Esses, enzovoort. Deze zwerm eendagsvliegen is typerend 

voor een innovatieproces dat op gang begint te komen. Het zijn navol

gers die door imitatie en prijsconcurrentie een achterstand proberen 

weg te werken en een deel van de markt hopen te krijgen. Ze werken 

vooral voor de binnenlandse markt, in tegenstelling tot de grote electro

concerns, die internationaal opereren. De meeste verdwenen weer toen 

het grammofoonsysteem in onbruik raakte. 27 Na 1931 was de meeste 

apparatuur afkomstig van Philips en Klangfilm. 

*** 

Hoe snel is de omschakeling van het bioscoopbedrijf verlopen in 

Nederland? Een eerste indicatie hiervoor is te vinden in het toenemend 

aantal bioscopen met een geluidsinstallatie, zoals aangegeven in Tabel 

4.1. Eind 1929 had 20 procent van de Nederlandse filmtheaters een toe

stel voor geluidsfilm, in 1930 steeg dit percentage tot 54 procent, in 193 I 

tot 68 procent en eind 1933 kon bijna elke bioscoop een geluidsfilm ver

tonen. Dit wijst op een doorbraak in 1930. Het aantal geluidsfilms dat 

in Nederland werd ingevoerd, verschaft een tweede indicatie. Dit geeft 

een nog scherper beeld van de omslag in het innovatieproces. Volgens 

Tabel 4.2 bedraagt het aantal geluidsfilms in 1929 slechts 4 procent van 

de totale filmimport, in 1930 bereikt de invoer al 50 procent om in 1931 

te stijgen tot 80 procent. 

In deze ontwikkeling zijn, zoals de innovatietheorie voorspelt, drie 

verschillende fasen te onderscheiden. De eerste of inventiefase, die tot 

eind 1928 doorloopt, vond hoofdzakelijk buiten Nederland plaats. De 

tweede ofintroductiefase begint in de lente van 1929, zoals hierboven 

is uiteengezet, en loopt door tot het einde van het seizoen 1929- I 930. 

De derde of diffusiefase begint in de tweede helft van 1930 tegelijk met 

het nieuwe seIzoen, wanneer de geluidsfilm in ons land definitief 



Tabel 4.1. Aantal bioscopen met een installatie voor geluid.ifilm in zeven 
landen, 1929-1933 

1929 1930 1931 1933b 

land aantal % aantal % aantal % aantal % 

België' 11 1 100 11 237 26 380 51 
Denemarken' 18 5 125 33 200 52 330 91 
Duitsland' 223 4 1801 34 2500 47 4700 92 
Engeland' 685 16 2523 58 3537 80 4200 88 
Frankrijk' 166 4 565 13 1450 34 2560 58 
Italiëd 25 1 100 4 375 15 1075 43 
Nederland' 57 20 150 54 196 68 270 90 

'Beijerinck (1933) blz. 108;)ason (1933};)ason (1935). 
bLijst bij agenda Philips Orco bespreking, 16 december 1933 (PCA 75:8) . Behalve Italië. 
' KitIe Year Book, geciteerd bij Low (1985), blz. 75. 
d Bernardini et GiIi (1986), blz. 141. 

Tabel 4.2. Aantal lange films in Nederland gekeurd, 1929-1934, 1939' 

land van 
herkomst 1929 1930 1931 1932 1933 1934b 1939b 

Amerika 
stom 335 88 16 14 6 4 2 
geluid 22 154 185 155 228 265 320 

Duitsland 
stom 119 91 51 18 4 9 1 
geluid 2 52 131 153 122 91 78 

Engeland 
stom 19 7 0 2 0 1 0 
geluid 0 12 11 9 20 27 30 

Frankrijk 
stom 38 11 10 3 0 1 0 
geluid 0 9 29 11 38 55 73 

Nederland 
stom 4 2 4 1 29b 24b 

geluid 0 0 2 1 11 13 
Overige 

stom 34 28 7 9 1 9 2 
geluid 0 5 7 7 16 33 11 

Totaal 
stom 549 227 86 50 12 53 29 
geluid 24 234 363 337 425 482 525 

• Jaarverslagen Centrale Commissie voor de Filmkeuring, 1929-1939. Weekoverzichten 
filmkeuring 1929 (archief CCF). 

b Inclusief smalfilms. 

90 



doorbreekt en het proces onomkeerbaar is geworden. 28 De diffusiefase 

heeft zich voortgezet in 193 I en 1932 totdat de omschakeling eind 1933 

vrijwel voltooid was. 

Het tempo van deze ontwikkeling vertoont een karakteristiek 

patroon. Volgens Mansfield volgt de diffusiesnelheid van een innovatie 

een s-curve!9 De adoptie van een nieuw produkt begint langzaam, maar 

neemt dan snel toe doordat de innovatie breder bekend raakt en de con

currentie niet kan achterblijven. Tenslotte daalt het adoptietempo naar

mate het aantal bedrijven dat de innovatie niet gebruikt, afneemt. Dit 

s-vormige diffusiepatroon is ook bij de komst van de geluidsfilm in 

Nederland zichtbaar: een trage en late start in 1929, een snelle expan

sie in 1930, een verlangzaming vanaf I 931. In hoeverre wijkt de N eder

landse ontwikkeling nu af van die in het buitenland? 

Een vergelijking met andere landen brengt ons op het spoor van een van 

de meer saillante kenmerken van de Nederlandse ontwikkeling. Er 

bestonden tussen de Europese landen grote verschillen in diffusiesnel

heid. Het ene land schakelde sneller om dan het andere. Uit Tabel 4.1 

blijkt dat Nederland eind 1929 van alle landen in Europa het verst ge

vorderd was met de innovatie. Dit ondanks het feit dat hier de eerste 

bioscopen pas zeer laat werden ingericht voor geluidsfilm. Engeland 

volgt op de tweede plaats, hoewel daar de geluidsfilm acht maanden 

eerder werd geïntroduceerd. Alle overige landen komen dat jaar niet 

boven een adoptiepercentage van 5 procent uit, i.e. het percentage 

bioscopen dat de nieuwe techniek heeft overgenomen. Eind 1930 zijn 

Nederland en Engeland al boven de 50 procent uitgestegen. Als in 193 I 

in beide landen het einde van het adoptieproces in zicht komt en ook 

de diffusiesnelheid hier begint af te nemen, is in Duitsland en Denemar

ken krap de helft van de bioscopen omgeschakeld, terwijl Frankrijk, 

Italië en België nog steeds ver achterlopen. In 1933 ten slotte, wanneer 

negen van de tien bioscopen in Nederland, Engeland, Duitsland en 

Denemarken geluidsfilms kunnen vertonen en het verzadigingspunt 

vrijwel lijkt bereikt, is het omschakelingsproces in Frankrijk, Italië en 

België pas halverwege gevorderd. JO 

Nederland was - met Engeland - de snelste 'aanpasser' van de 

Europese filmindustrie, ondanks de late start. Waardoor kwam dat? De 

snelle omschakeling in Nederland is in wezen te danken aan Philips NV, 

die Barnstijn en Loetafoon NV van kapitaal en techniek heeft voorzien. 
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Barnstijn bood in 1929 met zijn Loetafoon een goedkoop alternatief 
voor de dure apparatuur van Western Electric en Tobis-Klangfilm en 
hij kon bovendien direct leveren. Daar hadden de Nederlandse exploi
tanten wel oren naar, vooral de minder grote. Philips zorgde voor de 
financiering, leverde versterkers en luidsprekers en organiseerde een 
servicedienst die de installaties kwam plaatsen en onderhouden. Deze 
opzet bood juist de kleinere bioscoophouders - de meerderheid
voldoende garanties om het eens te proberen met de geluidsfilm. Het 
Nederlandse karakter van de Loetafoon-onderneming gaf bovendien 
enig extra vertrouwen en zal voor sommigen de stap minder groot 
hebben gemaakt. Barnstijn en Philips kregen in Nederland min of meer 
vrij spel omdat Western Electric, ReA en Tobis-Klangfilm zich hier in 
het begin niet of nauwelijks lieten zien. De buitenlandse concurrenten 
durfden Philips niet zomaar onder zijn Nederlandse duiven te schieten. 
Bovendien vonden zij de Nederlandse markt, afgezien van de grootste 
theaters, nauwelijks de moeite waard.!' De binnenlandse concurrenten 
- beunhazen die als motten op de vlam van de innovatie afkwamen -
waren geen partij voor Philips. Loetafoon is alleen in 1929 en 1930 actief 
geweest. De eerste innovatiegolf, het hoge adoptietempo en de door
braak in die periode zijn grotendeels het werk geweest van Philips en 
Barnstijn. De voltooiing van het diffusieproces in 1932 en 1933 hebben 
zij aan anderen overgelaten. 
In dit verband rijst een andere vraag. De twee belangrijkste concurren
ten op het gebied van de geluidsfilmtechniek, Western Electric en 
Tobis-Klangfilm, hebben in 1929 en 1930 uitzonderlijk fel met elkaar 
gestreden om het bezit van de Europese marktY Wat is er in Nederland 
te merken geweest van deze internationale concurrentiestrijd? 

De kranten en vakbladen stonden bol van de berichten hierover, 
zodat iedereen in de bedrijfstak op de hoogte was van de internationale 
situatie en van het Nederlandse belang hierbij. Maar uit eigen land 
vielen geen spectaculaire rechtszaken te melden over het schenden van 
octrooien, kwesties waarover in andere landen aan de lopende band 
werd geprocedeerd tussen de strijdende partijen. De Amerikanen lieten 
zich in Nederland nauwelijks zien; begin 1930 hadden ze zes bioscopen 
ingericht met Amerikaanse installaties en dat aantal zou nauwelijks 
toenemen. Tobis-Klangfilm had ook geen haast; de eerste installatie was 
pas in november 1929 gereed en de uitbreiding ging heel langzaam. De 
Nederlandse markt werd min of meer overgelaten aan Philips en 
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Loetafoon. Wel had ir. Struve, de Haagse commissaris van het Küchen
meister-concern, herhaaldelijk bij Tobis erover geklaagd dat concur
renten als Fox Movietone, Loetafoon en Western Electric in Nederland 
de show aan het stelen waren op het gebied van de geluidsfilm, terwijl 
Tobis niets deed.)) Zijn waarschuwingen hadden weinig effect. Er werd 
een dreigende brief geschreven naar de bioscopen met Amerikaanse 
apparatuur om ze te wijzen op de schending van de Tobis-octrooien en 
de mogelijke gevolgen die dat kon hebben, maar het is nooit tot een 
rechterlijke uitspraak gekomen. H 

In juli J 930 trok Western E]ectric zich onmidde]]ijk uit Nederland 
terug, toen de Amerikanen in Parijs met het Tobis-Klangfilmkartel tot 
overeenstemming waren gekomen over een verdeling van de wereld
markt.)5 Nederland werd daarbij als afzetgebied toegewezen aan Tobis

Klangfilm. De laatste moest in dit land echter behoedzaam blijven ope
reren vanwege Philips, die al een groot deel van de markt in handen had. 

2 DE TAALDREMPEL 

Innovaties verspreiden zich door imitatie, zo luidt de theorie. Hoe meer 

navolging ze krijgen, hoe groter hun succes za] zijn. Maar imitatie biedt 
geen voldoende verklaring voor de voortgang van het diffusieproces. 
Iedere innovatie krijgt te maken met problemen die om een oplossing 
vragen, wil het diffusieproces kunnen slagen. Soms is het nodig de 
innovatie om te vormen en aan te passen aan de specifieke omstandig

heden en behoeften van de gebruikers. In sommige gevallen leiden die 
aanpassingen weer tot nieuwe innovaties. 

De taalbarrière was een van de grootste hindernissen die de geluids
film moest overwinnen: bioscoopbezoekers begrepen niets van de 
vreemde talen die in buitenlandse films werden gesproken. De culturele 
factor dreigde het innovatieproces in de knop te breken. Het heeft 

geruime tijd geduurd voordat hiervoor een blijvende oplossing was 
gevonden. Deze paragraaf gaat over het zoekproces dat in Nederland tot 
die oplossing heeft geleid. Eerst worden de problemen beschreven die 

door de taal werden opgeroepen. Vervolgens richt de aandacht zich op 
de verschillende remedies die zijn uitgeprobeerd. Ten slotte zal worden 

nagegaan hoe men een oplossing heeft geselecteerd uit deze alternatie
ven en welke consequenties dit heeft gehad.)Ó 
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Het taalprobleem vormde een ernstige bedreiging van het interna
tionale filmbestel. Een zwijgende film kon in alle landen van de wereld 

worden vertoond, maar een geluidsfilm stootte al spoedig op de taal

grenzen: het publiek verstond een dialoog alleen als die in de eigen taal 

werd gesproken. Technieken die deze taalgrenzen konden overwin
nen, zoals ondertiteling of dubbing, bestonden aanvankelijk niet. Het 

zou nog enkele jaren duren voordat ze op ruime schaal werden toe

gepast. Hollywood had daar het meeste last van . De internationale 

ftlmwereld,jarenlang gedomineerd door de Amerikanen, viel plotseling 
uiteen in talloze kleine taalgebieden. Hollywood werd de gevangene 

van de Engelse taal; zijn macht leek gebroken. 
Daar kwam nog bij dat de overheersende aanwezigheid van het Engels 

in de bioscopen botste met gevoelens van eigenwaarde, die in veel Euro

pese landen al snel gekwetst waren. De nieuwe techniek werd een speelbal 

van nationalistische stemmingmakerij. Italië verbood onmiddellijk alle 

films die niet in het Italiaans waren. Spanje, Frankrijk en Duitsland, maar 
ook Tsjechoslowakije en Hongarije volgden al snel met vergelijkbare, 

protectionistische maatregelen.37 'Die BeispieIe dieser weltweiten Pro

testbewegung sind bezeichnend', schrijft de Poolse historicus Toeplitz. 
'Nirgends wollten sich die Zuschauer mit einem Ersatz zufuedengeben, 

überall verlangten sie originale Sprechfilme [ ... ).'38 
Terwijl de toekomst voor de Amerikanen steeds somberder werd 

door deze ontwikkeling, openden zich om dezelfde reden nieuwe pers

pectieven voor anderen. In veel landen begon men te dromen van een 

nationale filmindustrie met een exclusief afzetgebied binnen de taal

grenzen, onbedreigd door de grote concurrenten in het buitenland. 

Door de dreigende versnippering van de internationale filmrnarkt ont

stond een onzekere, instabiele situatie die tot 1932 zou voortduren. 

De weerstand tegen de Engelse taal is ook in Nederland duidelijk te 
merken geweest. Tabel 4.2 laat zien dat de invoer van Amerikaanse 

hoofdfilms tussen 1929 en 1932 daalde van 62 naar 43 procent van het 
totaal. J9 Dit was een gevoelig verlies voor de Amerikaanse ftlmprodu

centen. Minstens zo opvallend is dat het Duitse aandeel tegelijkertijd 

steeg van 2 I naar 44 procent. Duitstalige films genoten de voorkeur van 
importeurs en exploitanten, omdat zij ervan uitgingen dat het publiek 

bij gebrek aan Nederlandstalige films liever Duits dan Engels hoorde. 

Deze voorkeur voor Duitstalige films heeft weinig te maken met 
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pro-Duitse sympathieën en al helemaal niets met een anti-Engelse 

houding die weleens bij intellectuelen viel te bespeuren. Het grote 

publiek was in dit opzicht heel praktisch ingesteld: wat men niet kon 

verstaan, daar wilde men ook niet naar luisteren. De Duitse filmindus

trie profiteerde daarvan het meeste. Maar de Amerikanen wisten spoe

dig in te spelen op deze voorkeur voor het Duits, die niet alleen in 

Nederland bestond: ze begonnen hun films in Duitse versies uit te 

brengen. 4o A LADY TO LOVE van Victor Sjöström verscheen hier als 'Die 

Sehnsucht Jeder Frau', ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT van Lewis 

Milestone werd vertoond als 'lm Westen Nichts Neues', Greta Garbo 

kon men zien in de Duitse versie van ANNA CHRISTIE, enzovoort. Ook 

Engelse films als ATLANTIC van Dupont en MURDER van Hitchcock 

kwamen hier in een Duitstalige versie uit. Al met al werd er in de bios

coop dus nóg meer Duits gesproken dan uit de importcijfers valt af te 

leiden. Het voordeel van de Duitse of Duitstalige geluidsfilm ver

dween evenwel in 1933 weer, zoals nog zal blijken. 

'Onze taal is in gevaar', luidde de dramatische kop boven een artikel van 

de toneelschrijver Henri van Wermeskerken in De Telegraaf41 Deze 

alarmkreet geeft kernachtig weer hoe men in bepaalde kringen dacht 

over de geluidsfilm. De taal is een heel gevoelig onderwerp en er is 

nauwelijks een aanleiding nodig om een opgewonden discussie hier

over te doen ontbrandenY Begin jaren dertig was het debat over de 

Nederlandse taal als bedreigde 'cultuurschat' weer hoog opgelaaid. In 

I93 I zou dit culmineren in de oprichting van een genootschap dat het 

tijdschrift Onze Taal ging uitgeven. De komst van de geluidsfilm heeft 

daar het hare toe bijgedragen. Van Wermeskerken was een van de 

verontruste Nederlanders die in I930 waarschuwden tegen de invloed 

van de buitenlandse geluidsfilm, 'die de taal verengelsen of verduitsen 

zal. [ ... ] De taal is de ziel van een volk en de ruggegraat van het nationale 

bewustzijn.' De schrijver vreesde bovenal dat de geluidsfilm de dood

steek voor het toneel zou betekenen, 'de enige gelegenheid waar de 

Nederlander nog zijn eigen Nederlands zuiver kan horen. [ ... ] Welnu, 

dat gesproken Nederlandse woord dreigt te verstommen, verdrukt te 

worden door het buitenlandse' .43 

'Maar de schade is nog groter', aldus een artikel in de NRC van 6 juli 

I930. Terwijl het Nederlandse publiek alleen films in het Duits of 

Engels te horen krijgt, worden in België uitsluitend Franstalige geluids-
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films vertoond, ook als die films uit Amerika, Engeland of Duitsland 
komen. 'Welke schade dat voor de Vlaamse (Nederlandse) cultuur 
meebrengt, laat zich denken. Aan het jarenlange ingespannen werk van 
het Algemeen Nederlands Verbond en andere strijders voor de Groot
Nederlandse gedachte zal er een gevoelige slag door worden toege
bracht', meende de schrijver. 'Als alle Vlaamse schouwburgen en 
toneelgezelschappen op zekere dag zouden worden verfranst, zou er 
een storm van verontwaardiging in Nederland opgaan; nu alle bios
copen in België zonder enige twijfel hetzelfde lot te wachten staat, moet 
er met klem op gewezen worden dat dit precies even gevaarlijk, even 
beschamend en even onduldbaar is. ' Het was daarom volgens de krant 
de hoogste tijd dat 'de leiders der Groot-Nederlandse beweging' een 
protest lieten horen.'4 

Het verlangde protest kwam uiteindelijk in november 1930. De 
Dietsche Bond, een culturele waakhond die de Nederlanders en hun 
taal van vreemde smetten vrij wilde houden, zond een adres aan de 
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De Bond wees de 
minister op de 'abnormale' toestand dat het Nederlandse volk slechts 
geluidsfilms in vreemde talen kreeg voorgeschoteld. 'Het behoort tot 
een gezond volksleven, dat niet slechts in het gezin, maar overal, in kerk 
en school, in schouwburg en inrichting van vermaak, de eigen taal 
wordt gesproken. '45 Volgens de Bond had de geluidsfilm geleid tot een 
situatie die 'in hoge mate ongewenst en schadelijk voor de belangen der 
Nederlandse beschaving' is. 'Wij denken hierbij aan het gevaar, dat het 
zelfbewustzijn van ons volk wordt verslapt, als [ ... ] de eigen taal wordt 
uitgesloten; wij denken ook aan het gevaar, dat de zuiverheid onzer taal 
bedreigt, als voortdurend Nederlanders [ ... ] deze talen horen spreken.' 
De Dietsche Bond vroeg de minister stappen te ondernemen om deze 
toestand ten goede te wijzigen. In welke richting zal zo meteen ter 
sprake komen. 

*** 

Aan welke oplossingen dacht men als er over de taalbarrière werd 
gi!sproken? En zijn die remedies ook in Nederland toegepast? In de 
periode van 1929 tot 1933 is in verschillende richtingen tegelijk gezocht 
naar een oplossing van het taalprobleem. De zes voornaamste en meest 
kenmerkende alternatieven zullen hier achtereenvolgens worden be
handeld. Daarnaast zijn er ook wel alternatieven geopperd die eerder 



cuneus dan relevant genoemd mogen worden. Zo is in Nederland 
voorgesteld om het Esperanto in te voeren als wereldtaal voor de 
internationale geluidsfilm, eerst in 1919 (!) en nogmaals in 1930.46 De 
gedachte hierachter was dat het Esperanto als kunstmatige taal de 
integratie in de wereld vermocht te bevorderen en daardoor de distri
butie van geluidsfilms kon verbeteren. Sindsdien is hierover niets meer 
vernomen en de lezer mag raden waarom. 

De eerste methode om het taalprobleem in Nederland en elders op 
te lossen bestond erin, geluidsfilms uit te brengen waarin zo weinig 
mogelijk werd gesproken. Hollywood was daar een meester inY Het 
internationale succes van de Amerikaanse geluidsfilm is tot op zekere 
hoogte te danken geweest aan de zang- en dansfilms die in genoemde 
periode in grote aantallen werden gemaakt, zoals THE BROADW A Y 

MELODY, SHOW BOAT, FOX FOLLIES, HEARTS IN DIXIE, HOLLYWOOD 

REVUE, BROADWAY, THE LOVE PARADE, MARRIED IN HOLLYWOOD, HAL

LELUJAH - om slechts enkele produkties uit 1929 te noemen die ook in 
Nederland zijn vertoond. Amerikaanse musicals waren niet of nauwe
lijks afhankelijk van dialogen. Iedereen in de hele wereld kon ervan 
genieten zonder om een vertaling te vragen: de taalkloof werd over
brugd met zang en dans. 48 Ook sous LES TOITS DE PARIS (1930) en LE 

MILLION (193 I), de eerste geluidsfilms van de Franse regisseur René 
Clair, hadden hun buitenlandse succes grotendeels aan dit procédé te 
danken. 

De tweede methode hield in, geluidsfilms uit te brengen waarin wel 
werd gesproken, maar niet in het Engels. Deze methode is in Nederland 
op grote schaal gevolgd, zoals de bespreking van Tabel 4.2 heeft laten 
zien. Het Duits begon het Engels uit de bioscoop te verdringen. Dat 
wilde niet zeggen dat een Duitse tekst niet meer vertaald hoefde te 
worden, nl.aar de taaldrempelleek er minder hoog door. 

De produktie van Nederlandstalige films zou de meest voor de hand 
liggende oplossing zijn geweest. Men heeft dit op drie manieren 
geprobeerd: door simultaanversies te maken, door nasynchronisatie en 
door in Nederland films te produceren in de eigen taal. Wat het laatste 

alternatief betreft, het heeft tot 1934 geduurd voordat de eerste lange 
Nederlandse speelfilms met geluid in de bioscoop zouden verschijnen. 

De vierde methode, simultaanproduktie, kon hetzelfde doel langs 
een andere weg bereiken. Bij simultaanproduktie wordt één film in 
verschillende talen tegelijk opgenomen. Het principe is eenvoudig. 
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DE SENSATIE VAN DE TOEKOMST, een Nederlandse versie van de 
Franse film MAGIE MODERNE (193 I). Rechts naast Dolly 

Bouwmeester staat Roland Varno. 

ATLANTIC (1929) van A.E. Dupont is de eerste film geweest die in 
drie verschillende talen werd opgenomen. 

Foto: Nederlands Filmmuseum 



Iedere scène wordt diverse malen achter elkaar gefilmd in hetzelfde 
decor en met dezelfde camera, maar steeds met andere acteurs die steeds 
een andere taal moeten spreken. Op die manier ontstaan films die qua 
decor, handeling, dialogen en camerawerk identiek zijn, terwijl de 

personages steeds door andere acteurs worden vertolkt en de dialogen 
telkens in een andere taal worden uitgesproken.49 

Simultaanproduktie werd tussen 1929 en 1932 algemeen gezien als de 

belangrijkste oplossing van het taalprobleem. ATLANTIC (1929) is de 
eerste sim.ultaanproduktie geweest. De film werd te Londen zowel in 
het Engels als in het Duits opgenomen door E.A. Dupont; enkele maan
den later volgde nog een Franse versie. Ook de Amerikanen hebben 
intensief gebruik gemaakt van dit procédé. Producenten als MGM en Fox 
haalden Europese spelers en regisseurs naar Amerika om daar meertalige 

filmversies op te nemen. Paramount daarentegen liet in Joinville in 
Frankrijk zes nieuwe geluidsstudio's bouwen en begon daar vanaf maart 

1930 in hoog tempo meertalige films voor de Europese n1.arkt te 
produceren, soms in vijf of zes talen tegelijk. JO Hieronder bevonden zich 
ook veel Duitstalige produkties en die hebben gemakkelijk hun weg 
naar de Nederlandse bioscopen weten te vinden. 

Er zijn in de genoemde periode ook enkele Nederlandstalige films tot 
stand gekomen door simultaanproduktie. HALLO HIER HILVERSUM HOL

LAND (1930) is de Nederlandse versie van een in Engeland opgenomen 
revuefilm, ELSTREE CALLING, waaraan zelfs Alfred Hitchcock nog heeft 
meegewerkt. De film toont een aaneenschakeling van artiesten uit 
verschillende landen die optreden in een radioshow. Hun optreden 
wordt - in de Nederlandse versie - telkens aangekondigd door een 

Nederlandse 'omroeper', de conferencier Herman Tholen. Ook andere 
buitenlandse filmmaatschappijen hebben geprobeerd het Nederlandse 
publiek voor hun sprekende films te winnen door scènes in de landstaal 
in te lassen en autochtone sterren te laten optreden. PARAMOUNT OP 

PARADE (1930) volgde het Engelse voorbeeld. De film werd inJoinville 
gemaakt als een variant op PARAMOUNT ON PARADE. Een keur van 
buitenlandse zangers en dansers trad erin op, telkens ingeleid door het 
Nederlandse duo Theo Frenkeljr. en Mien Duymaer van Twist. Louis 
Davids is een van de artiesten die een lied ten gehore brachten. 

Bijzondere vermelding verdient dat de film gedeeltelijk in Technico
lor-kleuren werd opgenomen. Ten slotte verscheen DE SENSATIE DER 

TOEKOMST (193 I), een van de vele versies die Paramount in J oinville van 
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een Franse film, MAGIE MODERNE, liet maken. De televisie, toen nog in 
een experimenteel stadium, bood gelegenheid om weer een showpro
gramma (eveneens in Technicolor) te presenteren, maar nu ingepast in 
een verhaaltje waarin enkele Nederlandse acteurs, onder wie Roland 
Varno en Dolly Bouwmeester, de hoofdrol speelden. 

De vijfde methode voor de oplossing van het taalprobleem is dubbing 
of nasynchronisatie. Dubbing gebeurt pas als de film klaar is. Het ge
sproken woord wordt dan opnieuw opgenomen, maar in een andere 
taal. Een acteur moet daarbij de woorden synchroon met de lipbewe
gingen van de persoon in beeld uitspreken. Zo worden alle stemmen in 
de ene taal vervangen door die in de andere taal. Vervolgens worden de 
geregistreerde stemmen weer samengevoegd met de overige filmgelui
den. Het heeft lange tijd geduurd voordat men deze techniek onder de 
knie had en ook het belang ervan inzag. De Amerikanen stapten pas in 
1932 definitief over van simultaanproduktie naar nasynchronisatie. 
Sinds 1933 is dubbing een van de meest gebruikte methoden om de 
taaldrempels in de wereld te slechten. Toch zijn maar weinig geluids
films volgens dit procédé in de Nederlandse taal bewerkt. Loet Barnstijn 
heeft in 1932 geprobeerd om dubbing in te voeren, maar zonder veel 
succes. Hij liet enkele Duitse films in zijn eigen studio nasynchronise
ren, waaronder DER GEHEIMAGENT (uitgebracht als 'De Onbekende 
Passagier') en fÜNf VON DER JAZZBAND ('Vij f van de Jazzband'). 5' Daarna 
is in Nederland slechts sporadisch gebruik gemaakt van dubbing. Een 
uitzondering vormen de buitenlandse filmjournaals en sommige kin
derfilms. Die werden al spoedig voorzien van een Nederlandse stem en 
dat is sindsdien zo gebleven. 

De zesde en laatste methode, ondertiteling, heeft in dit land uitein
delijk het meeste succes gehad. Bij ondertiteling wordt de vertaling van 
de gesproken tekst in geschreven vorm op het beeld geprojecteerd. 
Deze methode komt al in september 1929 voor in Nederland.l2 Er is 
sindsdien geëxperimenteerd met uiteenlopende technieken. De ge
schiedenis hiervan is bekend en kan kort worden samengevat. SJ Aanvan
kelijk brachten filrnlaboratoria als Haghe Film en Polygoon ondertitels 
op de film aan door middel van een optische kopieertechniek. Daarbij 
moeten alle ondertitels eerst worden opgenomen op een aparte film. 
Vervolgens wordt het negatief van deze film samen met het (speciaal 
hiervoor aangemaakte) beeldnegatief afgedrukt op één positieffilm. Het 
resultaat hiervan is zelden bevredigend: de letters blijven in de lichte 
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partijen van het beeld vaak onleesbaar. Bovendien gaat de kwaliteit van 
het geluid achteruit doordat het optische geluidspoor te lijden heeft van 
het dupliceren. 'Dupe-titels' zijn niettemin tot eind 1932 in gebruik 
gebleven. 14 Toen kreeg Haghe Film de beschikking over een nieuwe 
techniek, een uitvinding van de Noor Leif Eriksen, die het optisch 
kopiëren overbodig maakte. Van alJe titels worden eerst kleine clichés 
gemaakt die vervolgens in de emulsielaag van de film worden geperst. 
De letters drukken de voorafweekgemaakte emulsie opzij en zo ontstaat 
een heldere, leesbare tekst. ss Haghe Film begon in 1933 met vier van 
deze machines; aan het eind van het jaar stonden er al acht. De techniek 
van Eriksen werd spoedig weer verbeterd door die van Hruska. Deze 
Hongaar liet de filmemulsie niet langs mechanische weg opzij persen, 
maar met chemische stoffen wegetsen. Het procédé van Hruska is in 
Nederland in 1937 in gebruik genomen. S6 Zestig jaar later werden 

geluidsfilms nog steeds op deze manier ondertiteld. 

*** 

Ondertiteling is de voornaamste methode voor filmvertaling in N eder
land geworden. Achteraf valt dit feit eenvoudig te constateren, maar 

toen de geluidsfilm zijn intrede deed, lag deze keuze alJerminst voor de 
hand. De voorkeur ging namelijk uit naar procédés voor het maken van 
Nederlandstalige films. In feite was er niemand die ondertiteling als een 
goede oplossing aanbevalY Dit roept de vraag op waarom men uitein
delijk toch voor het minst gewenste alternatief heeft gekozen. 

Terwijl de protesten tegen de vreemde talen in de bioscoop toena
men, werd de roep om geluidsfilms in het Nederlands steeds luider. In 
1930 is er een publieke discussie ontstaan over de vraag hoe men dit pro
bleem kon oplossen. S8 In de NR C verschenen enkele artikelen waarin 
werd gepleit voor de produktie van Nederlandse simultaanversies. 'Zo

lang we geen eigen filmkunst hebben die zich naast die van het buiten
land mag laten zien, moeten we de eis blijven stellen, dat er in onze 
bioscopen tenminste Nederlandse edities van buitenlandse spreekfilms 
worden vertoond', aldus de krant. 'We kunnen eisen dat de buitenland

se filmmaatschappijen hun geluidsfilms ook in onze taal produceren, 
zoals ze ook edities in elf andere Europese talen vervaardigen. ' S9 

Op het buitenland hoefde men hier echter niet te rekenen: 'Geen 
buitenlandse filmproducent zal rekening houden met de taal gesproken 
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Boven: Louis Davids (met hoed) staat klaar voor een geluidsopname 
in de Franse Paramount-studio te Joinville, 1930. Otlder: PARAMOUNT 

ON PARADE bevat een optreden van Mien Duymaer van Twist en 
Theo Frenkel jr., gefilmd in Joinville, 1930. Foto: Film lD 

102 



tussen Dollart en Schelde. Holland zal moeten zorgen voor zijn eigen 
films of zal geen Hollands-sprekende film hebben. '60 Deze ijzeren wet 
had De Bioscoopcourant al tien jaar eerder, in 1919, geformuleerd en ze 
was nog steeds van kracht. 61 Er is in deze periode slechts een handvol 
simultaanversies in het Nederlands gemaakt. 

De Haagse filmcriticus Luc Willink stelde dat er maar één echte remedie 
was: de produktie van geluidsfilms in eigen land stimuleren. Volgens 
hem maakten buitenlandse films in Nederland uitgebreid propaganda 
voor de cultuur van hun land, terwijl de Nederlanders daar niets tegen
over zetten, noch in de eigen bioscopen noch in de buitenlandse. 'Wij 
zijn eenvoudig overgeleverd', schreefWillink. 'Heeft Nederland dan 
niets te zeggen aan de wereld? Is er niet iets in onze cultuur, dat kan 
worden uitgedragen aan de natiën [oo.]?'62 

Het was deze bezorgdheid voor taal en cultuur die de Dietsche Bond 
ertoe bracht om de pleidooien voor Nederlandstalige films te onder
steunen en de reeds geciteerde brief aan de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen te sturen. De Dietsche Bond vond dat de 

overheid subsidies moest geven voor de produktie van Nederlandse 
geluidsfilms. Het geld hiervoor kon de minister verkrijgen door 'ene 
bijzondere heffing ten laste van de voorstellingen van geluidfilms in 
vreemde talen. '6J Dit idee verdween, met de brief van de Bond, in een 
diepe la van het ministerie om er nooit meer uit te komen. 64 

Toch zijn de Nederlandse speelfilms met geluid er in 1934 gekomen. 
De daarna ingetreden bloei van de Nederlandse filmproduktie is voor
namelijk het werk geweest van immigranten en vluchtelingen die - 0 

ironie - geen woord Nederlands spraken, maar des te beter de taal van 
de film beheersten. Onder deze produkties bevinden zich verscheidene 
simultaanversies. Enkele voorbeelden kunnen volstaan. DE JANTJES 

(1934) werd tegelijkertijd in het Nederlands en in het Duits opgeno
men, maar de laatste versie is nooit uitgebracht. Van DE MAN ZONDER 

HART (1937) bestaat een Franse versie, L'HOMME SANS CCEUR, en van DRIE 

WENSCHEN (1937) een Italiaanse, I TRE DESIDERI. 

Waarom is nasynchronisatie geen levensvatbaar alternatief gebleken 
voor ondertiteling? Dat dubbing te duur zou zijn geweest voor een klein 
taalgebied als Nederland, lijkt een plausibele verklaring. De extra kosten 
van het nasynchroniseren kunnen in dit kleine land moeilijk worden 
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terugverdiend, afgezien van kassuccessen. Toch overtuigt dit economi

sche argument niet helemaal. De Tsjechen, Hongaren en Roemenen 

zijn niet groter in aantal en bovendien minder welvarend, maar toch is 

dubbing in hun land ingevoerd. Doorslaggevend is waarschijnlijk 

geweest dat deze landen al in 1929 en 1930 de vertoning van geluidsfllms 

in vreemde talen hebben tegengewerkt of verboden. Dit heeft ertoe 

geleid dat de filmindustrie zich daar grotere inspanningen heeft moeten 

getroosten om de fllms in de landstaal aan te bieden. De regeringen van 

Tsjechoslowakije en Hongarije beschermden en subsidieerden de na

tionale filmindustrie. Dit leidde niet alleen tot een fikse uitbreiding van 

de filmproduktie, maar ook tot een opmerkelijke stijging van het bios

coopbezoek in beide landen. 6s Toen deze traditie zich eenmaal had 

gevestigd, was hierin moeilijk verandering te brengen. De Nederlandse 

regering heeft echter nooit de grenzen willen sluiten voor films in een 

andere taal; daar had ook niemand om gevraagd. 66 

Voor een sluitende verklaring is het nuttig ook in een andere richting 

te zoeken. Met nasynchronisatie zijn in 1932 in Nederland enkele proe

ven genomen. Deze methode werd door het publiek met achterdocht 

tegemoet getreden. Nederlandse toeschouwers moeten verbaasd heb

ben gereageerd toen zij buitenlandse filmacteurs Nederlands hoorden 

spreken. Zij waren in de afgelopen drie jaren gewend geraakt aan de 

klank van vreemde talen in de bioscoop. Nagesynchroniseerde stem

men klonken in hun oren nauwelijks meer geloofwaardig: er klopte iets 

niet tussen wat zij hoorden en wat zij zagen, en dat deed afbreuk aan de 

schijn van waarheid die een fllm gewoonlijk uitstraalde.67 De commen

taren op de eerste, in het Nederlands nagesynchroniseerde films waren 

navenant: 

'Onze artiesten die voor de fllm spreken moeten nog een en ander le

ren, namelijk zich inleven in de rollen waarvoor zij moeten spreken. 

Er werd b.v. hier in sommige gevallen veel te deftig, te toneelmatig 

gesproken waardoor aan de spirit van de fllm wel iets verloren ging.' 

Deze mening verkondigde het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie op 

12 augustus 1932 naar aanleiding van FÜNF VON DER JAZZBAND, de twee

de door Loet Barnstijn nagesynchroniseerde film. Barnstijn hield er 

meteen mee op. Nieuwe pogingen in 1936 werden wéér met gekreun 

ontvangen. 68 In andere landen zijn dergelijke negatieve reacties even-
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eens waargenomen aan het begin van de jaren dertig, toen dubbing nog 
iets nieuws en merkwaardigs was.69 De weerstand verdween in die 

landen echter geleidelijk naarmate het publiek er meer aan gewend 

raakte. In Nederland is die primaire verbazing altijd blijven bestaan. 

Wat is er gebeurd met de voorkeur voor Duitstalige films, waarover aan 

het begin is gesproken? Het zou in de lijn der verwachting hebben 

gelegen als ook na 1932 een groot aantal in het Duits nagesynchroniseer
de versies in Nederland zou zijn uitgebracht, voorzien van ondertitels. 

Dat was echter niet het geval. De Duitstalige films zijn grotendeels 

verdrongen door Engelstalige, meestal Amerikaanse films. Daarvoor 
zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. 

In de eerste plaats is Hollywood in 1932 gestopt met de produktie van 
simultaanversies, het kostbare alternatief voor dubbing. Het vertalen 

werd voortaan overgelaten aan de distributeurs ter plaatse, die de keuze 
hadden uit nasynchroniseren of ondertitelen. Dat brengt ons bij de 

tweede oorzaak, de afkeer van dubbing: het Nederlandse publiek was 

inmiddels gewend geraakt aan de klank van vreemde talen, of dit nu 

Engels of Duits was. In de derde plaats heeft de overheid de vreemde 

talen in de bioscoop niet om cultuurpolitieke redenen tegengewerkt. 

Wie per se de Nederlandse taal wilde horen, kon thuis de radio aanzet

ten. In de vierde plaats kwam Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht. 

De Duitse filmproduktie raakte in het slop en de Duitse filmexport 

kreeg daarenboven te kampen met buitenlands verzet tegen de import 

van nazifilms. Hollywood moet hebben begrepen dat het onder deze 

omstandigheden beter was zich in Nederland niet te veel met het Duitse 

taalgebied te identificeren. Het een en ander heeft ertoe geleid dat vanaf 

1933 het aandeel van de Duitstalige film in Nederland snel terugliep tot 
een niveau dat al voor de komst van de geluidsfilm was bereikt, zoals 

Tabel 4.2 laat zien. Tegelijkertijd herkreeg de Amerikaanse film het 

aandeel dat deze al in de periode van de zwijgende film had. Daarmee 

waren de oude verhoudingen in het filmbestel weer hersteld. De 

oplossing van het taalprobleem heeft hiertoe de weg vrijgemaakt. 

Ondertiteling is in Nederland per slot van rekening het voornaamste 

middel geworden om de taalmuur te slechten. Niemand zag ondertite
ling als een ideale methode, eerder als een 'noodzakelijk kwaad'.7° 

Voordat deze oplossing definitief kon worden geselecteerd, zijn ver-
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schillende alternatieven uitgeprobeerd. Dit is gebeurd in een zoekpro
ces van trial and error dat vier jaar heeft geduurd, van 1929 tot 1932. Die 
jaren vormen een onzekere periode in de geschiedenis van de film, niet 
alleen in Nederland, maar internationaal. Desintegratie van de film
markt dreigde indien de taalgrenzen onoverkomelijk zouden blijken te 
zijn. In Nederland is ten slotte voor ondertitelen gekozen, andere 
landen kozen voor nasynchronisatie. Het Nederlandse filmpubliek 
heeft zich aangepast aan de eisen die het ondertitelen aan de kijker stelt, 
en sindsdien is deze manier van filmkijken verankerd in de nationale 
filmcultuur. De televisie heeft deze traditie voortgezet. Kinderen die 
nog niet hebben leren lezen, zijn hiervan de dupe geworden. 71 

3 DE ONDERGANG VAN HET BIOSCOOPORKEST 

Het succes van de geluidsfilm vormde een regelrechte bedreiging voor 
de honderden musici die de zwijgende film in de bioscoop dagelijks van 
muziek hadden voorzien. Muziek was altijd een integraal onderdeel van 
de filmvoorstelling geweest. Iedere bioscoop had wel een paar mensen 
in dienst om het programma muzikaal op te luisteren. De begeleiding 
kon uiteenlopen van een enkele pianist, een duo of trio tot een heel 
orkest van twintig leden. Het Nederlandse bioscoopbedrijf bood in 
1928 werk aan ongeveer negenhonderd musici.72 De bedrijfstak was uit
gegroeid tot de belangrijkste werkgever voor musici. De geluidsfilm 
zette deze werkgelegenheid op het spel doordat de nieuwe techniek een 
heel orkest kon vervangen. 

Door de innovatie daalden de variabele kosten van de bioscoop ter
wijl de vaste kosten stegen.7J Iedere exploitant kon de voordelen hier
van op zijn vingers narekenen. De salariskosten van een strijkje waren 
per voorstelling veel hoger dan de investeringen in nieuwe apparatuur. 
Met dezelfde geluidsfilm kon je nog lonende voorstellingen geven 
wanneer het bezoek al een heel stuk was gedaald. Een stomme film met 
musici vereiste daarentegen een veel beter gevulde zaal om geen verlies 
te hoeven lijden. Daar kwam nog bij dat de prestaties van veel bios
cooporkesten te wensen overlieten en gemakkelijk overtroffen konden 
worden door die van de geluidsfilm. Onder zulke omstandigheden 
konden de musici de concurrentie met de geluidsfilm niet lang volhou
den. 'Mechanisatie' zou de meesten van hen overbodig maken. 
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De catastrofe voltrok zich in zeer korte tijd. Begin I929 leek de 

geluidsfilm nog ver weg en geen der musici kon of wilde de consequen

ties ervan onder ogen zien. Zij hoopten dat de geluidsfilm wel weer zou 

verdwijnen zodra het nieuwtje eraf was. Toen op IS maart 1929 TWO 

LOVERS in Den Haag in première ging, zag Luc Willink het orkest van 

het Apollo Theater vertrekken: 'Tony Haartman en zijn volgelingen 

illustreerden nog het voorprogramma. Klonk er weemoed in hun 

muziek? In elk geval gingen ze met de pauze weg uit hun loopgraaf en 

de muziek-film [ ... ] nam een aanvang.'74 Twee maanden later, op 10 mei 

1929, moet tot iedereen zijn doorgedrongen dat er acuut onheil dreigde. 
Op die dag ging THE BROADWAY MELODY in première, de eerste 'all 

talking, all singing, all dancing' film in dit land. Bij de première richtte 

directeur Abraham Tuschinski zich speciaal tot Max Tak en diens orkest 

die naar het scheen op hun eigen begrafenis waren komen spelen. Hij 

probeerde hen gerust te stellen met de plechtige verzekering: 'Bij mij 

gaat geen enkele musicus weg.' 75 Die belofte voorspelde weinig goeds. 

Binnen zes maanden waren de gevolgen voor iedereen zichtbaar. In 

de pers verschenen alarmerende artikelen over de nijpende toestand van 

de musici en over de golf van ontslagen in het bioscoopbedrijf. Begin 

1930 zouden er al zeventig bioscoopmusici hun baan hebben verloren. 

Anderen was ontslag aangezegd, contracten werden niet meer verlengd 

en vacatures niet meer vervuld. 76 Eind 1930 waren er van de negenhon

derd musici die in I928 werk hadden gehad, nog maar 599 in dienst; hun 

aantal was met één derde verminderd. 77 In de bioscopen die geluidsfilms 

konden vertonen, bestond alleen nog behoefte aan muziek bij het voor

programma en tijdens de pauze, als er tenminste geen grammofoonpla

ten werden gedraaid. Typerend voor de houding van de bioscoopex

ploitanten in deze tijd is het standpunt van Jacques Veerman, directeur 

van drie grote bioscopen in Amsterdam: 

'In mei [1930] lopen de contracten met de musici af. Ik blijf twaalf 

van hen in mijn dienst houden; zes moet ik tot mijn grote spijt 

ontslaan. Natuurlijk heb ik een strenge selectie toegepast. Zo 

blijven hoofdzakelijk musici die meer dan één instrument kunnen 

bespelen, in onze dienst. [ ... ] De leerlingen worden ook ontslagen. 

Er zijn waarlijk al genoeg muzikanten!'78 



De tragedie werd nog groter door de invoering van het 'Rustdagbesluit' 
op 1 januari 1930. Het Rustdagbesluit was een wettelijke regeling 'met 
betrekking tot arbeid van toonkunstenaars in bioscopen op zondag'. 
Volgens de Arbeidswet van 1919 had het personeel van fabrieken, 
kantoren en winkels recht op een vrije zondag. Bioscoopmusici, die 
vaak op zondag moesten werken, vielen echter buiten dit voorschrift. 
In de jaren twintig zagen zij zich daarom genoodzaakt steeds opnieuw 
met hun directies te onderhandelen over een vervangende rustdag. 
Hierover waren herhaaldelijk conflicten gerezen. Ten slotte kwam in 
1929 het 'Rustdagbesluit voor toonkunstenaars in bioscopen' tot 
stand. 79 De bioscoopmusicus mocht voortaan alleen op zondag werken 
als hij in de week daarna een vrije dag kon krijgen. 

De invoering van het Rustdagbesluit had niet op een ongelukkiger 
moment kunnen komen: zij viel samen met de introductie van de 
geluidsfilm. De bioscoopexploitanten zagen de regeling als een extra 
kostenpost en grepen de invoering ervan aan om hun musici nog eerder 
te ontslaan. De musici, die op een verbetering van hun positie hadden 
gehoopt, raakten nu van de regen in de drup. Abraham Tuschinski 
gebruikte het Rustdagbesluit als alibi om zijn eerder gedane belofte te 
breken en een aantal musici alsnog hun ontslag aan te zeggen. 80 Het 
orkest van Max Tak bleef in afgeslankte vorm voortbestaan. Ook in 
andere steden lieten de bioscoophouders er geen gras over groeien, zoals 
het volgende voorbeeld laat zien. 

In Groningen stonden vier bioscopen, waar iedere avond een strijkje 
van vier man speelde. Vanwege het Rustdagbesluit zouden deze kwar
tetten vier avonden per week als trio moeten gaan optreden, tenzij men 
bereid was steeds een invaller te huren. De directies kozen in gezamen
lijk overleg echter voor een andere oplossing. Zij schaften één grammo
foon aan die tussen de vier theaters ging rouleren. Zo konden zij om 
beurten het hele orkest een dag vrijaf geven. Volgens het Algemeen 
Handelsblad van 14 februari 1930 bleek deze vervanging zó goed te 
voldoen, dat de directies besloten de vier bioscooporkesten in Gronin
gen op te heffen: 'De totale overbodigheid van de levende muzikanten 

was aangetoond.' Dit ontslag kon door tussenkomst van de N ederland
sche Toonkunstenaarsbond (NTB) nog ongedaan worden gemaakt. Een 
halfjaar later schakelden de Groningse bioscopen evenwel over op de 

vertoning van geluidsfilms, zodat een aantal musici alsnog werkloos 
werd. Voor hen was dit het tweede ontslag binnen eenjaar. 8 1 
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Toch zijn niet alle bioscooporkesten plotseling geheel verdwenen door 
de invoering van de geluidsfilm. Hun aantal slonk, hun omvang nam af 
en hun functie veranderde. In de kleinere bioscopen verloren de muzi
kanten al snel hun baan, maar in de grote bioscopen bleven ze nog gerui
me tijd actief. 'De grote theaters moeten toch iets doen om een streepje 
voor te blijven bij de kleinere zaken?', zo stelde Jacques Veerman, de 
al eerder geciteerde bioscoopexploitant. 82 Door de geluidsfilm dreigde 

immers het onderscheid tussen de verschillende bioscopen weg te 
vallen; overal kon je nu dezelfde hoofdfilm zien met dezelfde muziek 
en met dezelfde amusementswaarde. Alleen vóór de pauze bestond nog 
gelegenheid om bijzondere attracties aan te bieden. Hier kon het 
bioscooporkest een eigen bijdrage leveren. Het muzikale accent ver
schoofdaarom naar het voorprogramma. De rol van het bioscooporkest 

werd teruggedrongen tot de muzikale proloog, de begeleiding van 
variéténummers, reclameplaa~es of een zwijgende voorfilm. Tegelij
kertijd werd de omvang van de orkesten ingekrompen. Alleen de meest 
luxe theaters konden het zich veroorloven om een ensemble te hand
haven. Veel bioscopen hielden alleen nog een elektrisch orgel over om 
het publiek te amuseren. 83 

Hoeveel bioscoopmusicj er na afloop van het omschakelingsproces 
nog in dienst waren, is niet precies bekend. Er is slechts één bron en die 
noemt een aantal van driehonderd musici in december 1933.84 Dit cijfer 
lijkt aan de hoge kant. Het kan zijn dat schnabbelaars, die op onregel
matige tijden en op verschillende plaatsen speelden, dubbel zijn mee
geteld. Maar ook als dit niet zo is, moet men zich realiseren dat deze 

musici in 1933 veel minder uren werk hadden dan in 1929, aangezien 

ze in 1933 alleen nog in het voorprogramma hoefden op te treden. Met 
dit voorbehoud in gedachten, kan worden gesteld dat het aantal musici 

tussen 1928 en 1933 is gedaald van 900 naar 300. Deze daling heeft zich 
daarna versneld voortgezet. In 1937 bestonden er volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek nog maar tien bioscopen met een eigen orkest; 
hier werkten in totaalS4 musici, alleen mannen. 8s Daarnaast hadden vier 
theaters ieder één muzikant in dienst. Deze groep van S8 beroepsmusici 
was alles wat restte van het eens zo omvangrijke leger 'toonkunstenaars 
in bioscopen'. 

'In de zg. loopgraven van een aantal bioscoop theaters, waar vroeger 
de orkesten huisden, heerst duisternis. De lampen waarbij de 
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muzikanten arbeidden, branden niet meer. De loopgraaf is toege
dekt, de klankfilm heeft de musici verjaagd! Planken liggen er over 
de ruimte, waarbinnen eertijds velen een goed stuk brood verdien
den. Ons graf, zeide ons een werkloos violist. In verscheidene 
theaters is het, als gebruikelijk, met bloemen bestrooid .. .'86 

Een vermoeden van wat hen te wachten stond, moeten de musici al 
vroeg hebben gehad. Al vanaf 1 926 deden er allerlei geruchten de ronde. 
Muzikanten, werkzaam op schepen van de Holland-Amerika Lijn, 
vertelden hun collega's in Nederland wat zij hadden gezien in de bios
copen van New York en welke gevolgen dat zou hebben voor de toe
komst. In de pers verschenen soortgelijke berichten. 87 In eerste instantie 
dachten de musici het verontrustende nieuws over de geluidsfilm te 
kunnen negeren. 'Zo werden de schaduwen die de grootste omwente
ling in het amusement voorafgingen, met de luchthartigheid inherent 
aan het vak, door de muzikanten weggewuifd', zou een van hen, 
Alexander Coret, later schrijven. 88 Na de première van THE BROADWAY 

MELODY in mei 1929 greep de ongerustheid echter snel om zich heen. 
Volgens een musicus heerste er 'onrust, zorg en een onbehagelijke 
stemming in de theaterorkesten' . 89 Max Tak, de vermaarde orkestleider 
van het Tuschinski Theater, heeft deze periode van wanhoop en marte
lende onzekerheid verwoord in een korte dialoog waarin een oude 
bekende bij hem informeert naar zijn toekomstperspectieven: 

'Wat denkt u ervan?' 
'Ik weet het niet, meneer.' 

'Zouden alle muzikanten uit de bioscopen verdwijnen?' 
'Ik weet het niet, meneer.' 
'En hebben die mensen nou al iets anders?' 
'Ik weet het niet, meneer.' 
'Zoudt u mij ook kunnen zeggen over hoeveel weken de laatste 
zwijgende film in Holland vertoond zal worden?' 
'Ik weet het niet, meneer.' 
'Weet u ook, of deze gebeurtenis met enkele plechtigheden gepaard 
zal gaan?' 

'Ik weet het niet, meneer.' [ ... l 
'Zou er dan niemand zijn, die iets positiefs weet omtrent de toe
komst van de film?' 
'Ik weet het niet, meneer .'90 
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Hebben de bioscoopmusici dan helemaal niets gedaan om zich te 
verweren tegen de snel stijgende werkloosheid? Hun vakorganisatie, de 
Nederlandsche Toonkunstenaarsbol1d (NTB), kwam pas in de loop van 
1930 in actie. Omdat de NTB jarenlang had gestreden voor een rustdag 
voor musici, verkeerde hij in een lastig parket. De bond moest nu 
uitleggen dat de ontslagen niet het gevolg waren van het Rustdagbe
sluit, maar van de geluidsfilm en de vooruitgang der techniek. 'Daarte
gen de strijd aan te binden, zoals hier en daar wel beproefd is, is 
belachelijk en onmogelijk.'9 1 De stemming was defaitistisch en somber. 
Onder deze omstandigheden kon de NTB slechts proberen te redden wat 
hij redden kon. Hij begon scherp te ageren tegen de aanwezigheid van 
buitenlandse muzikanten die hun Nederlandse collega's brodeloos 
zouden maken.92 Hij stelde ook de beunhazen aan de kaak die in hun 

vrije tijd optraden als concurrent van beroepsmusici. En de bond 
waarschuwde ouders om hun kind in geen geval musicus te laten 
worden: 'Waar moeten al die jonge mensen heen? Vooral nu een groot 
deel van het terrein als verloren te beschouwen is. '93 Op 6 mei 1930, een 
jaar na THE BROADWA Y MELODY, hielden de musici van de bond nog een 
demonstratie, maar toen was het al te laat.94 Machteloos moest de NTB 

toezien hoe een beroepsgroep te gronde ging. 

Er was één terrein waar musici nieuw werk konden vinden: de radio. 
De vooruitgang der techniek vernietigde niet alleen banen, maar 
creëerde ook nieuwe. De radio was nog maar net in opkomst en de 
omroepen zaten te springen om muzikale talenten. De beste bioscoop

musici zijn omstreeks 1930 overgestapt naar het nieuwe geluidsme
dium. Begaafde kapelmeesters namen vaak hun meest virtuoze spelers 
mee. Een aantal van hen genoot al spoedig nationale bekendheid. 

Daartoe behoorden Hugo de Groot, Pierre Palla, Johan Jong, Cor 
Steyn, Boris Lensky, Benedict Silbermann, Bernard Drukker - om 
slechts enkele namen te noemen. De laatste schreef over deze periode: 

'De komst van de radio was voor vele theatermusici en ook voor 
vele ambulante muzikanten een zegen. Een volkomen nieuw 
arbeidsterrein lag voor hen open. [ ... ] De radio, met al zijn 
verschillende richtingen, overtuigingen, verslond alles wat aan 
musici te krijgen was. De ether werd de grote slokop. Werkloosheid 
onder goede musici bestond niet meer. '95 
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Alleen de allerbesten hebben zich kunnen handhaven na de teloorgang 
van het bioscooporkest. De muzikanten van de tweede garnituur - de 
meerderheid - kwamen echter niet meer aan de slag. 

Hoe is door andere tijdgenoten gereageerd op de ondergang van de 
bioscoopmusici? De reacties van pers, filmkritiek en collega-musici zijn 
eenvoudiger te achterhalen dan die van het publiek. Het publiek moet 
over het algemeen veel waardering hebben gehad voor het goede bios
cooporkest, maar deze populariteit heeft het drama van de musici niet 
kunnen voorkomen. In geen geval is het publiek massaal weggebleven 
toen de orkesten begonnen te verdwijnen. Wel hebben de grote, luxe 
bioscopen het orkest nog lange tijd in het voorprogramma gehand
haafd. Dat zegt iets over de belangstelling voor deze orkesten. Ze vorm
den een attractie die door de geluidsfilm niet helemaal kon worden 
vervangen. 

De landelijke pers heeft vrij veel aandacht geschonken aan het lot van 
de musici, vooral in 1930. De kranten lieten de verschillende partijen 
aan het woord, zonder evenwel uitgesproken eigen meningen te 
ventileren. Er heerste in de pers al vroeg een zekere consensus over de 
aard van de situatie (hopeloos), de oorzaak (de geluidsfilm), de te ver
wachten ontwikkelingen (onvermijdelijk) en de mogelijke oplossingen 
(geen). 

In tegenstelling tot de gewone verslaggeving heeft de filmkritiek zich 
heel weinig aangetrokken van de musici. Dit hangt samen met de 
geringe waardering die filmcritici hadden voor de prestaties van de 
meeste muzikanten. De bioscoopmusicus werd door niemand gezien als 
een kunstenaar, hooguit als een vakman die soms goed en vaker slecht 
zijn werk deed. Vooral de adepten van de Filmliga moesten niets van de 
muzikale begeleiding hebben. Zij hebben de bioscooporkesten mis
schien wel meer gehaat dan de geluidsfilm, waar ze óók tegen waren. 
Zij wensten de filmkunst te verlossen van haar pijnlijke verbintenis met 
het amusementsleven, en het bioscooporkest hoorde daar onmisken
baar bij.96 Als het orkest in hun ogen een artistieke functie had gehad bij 
de filmbegeleiding, zou de houding van de filmcritici waarschijnlijk wel 
anders zijn geweest. Nu zagen zij het lot van de bioscoopmusicus alleen 
maar als een sociaal probleem, niet als een artistiek probleem. De 
filmrecensent van De Tijd en De Nieuwe Eeuw, Janus van Domburg, 
bestond het om in 1932 nog een scheldkanonnade af te steken tegen 

Il2 



Max Tak, wiens orkest toch in brede kring waardering genoot.97 Piet 
Kloppers van het Algemeen Handelsblad - geen belijdend lid van de 
Filmliga - is een van de zeer weinige filmjournalisten geweest die met 
enig mededogen de tragedie van de musici hebben beschreven en die 
het afscheid van het bioscooporkest hebben ervaren als het einde van 

een tijdperk.98 

De hardste kritiek kwam echter van collega-musici die de ernstige 

muziek beoefenden. Zij keken met verachting neer op de amusements
orkesten en vonden het verdwijnen van het bioscooporkest beslist geen 
verlies, eerder een opruiming. 'Nergens wordt slechter gemusiceerd 
dan in de bioscoop', schreef het vakblad De Muz iekbode. 99 Niet alleen 

gooien de meeste muzikanten er met de pet naar, ze spelen teveel pot
pourri's en ook deugen de bijgeleverde partituren niet: 

'Vele mechanische muziek is ver te verkiezen boven de slechte 
muziek die derderangs musici in de bioscoop durfden te maken en 

men kan alleen vaststellen, dat er te veel slechte muzikanten zijn, die 
beter hadden gedaan goede kleermakers, bakkers en slagers te 
worden.' 100 

De catastrofe van het bioscooporkest kan kort worden s"amengevat. 
Door de komst van de geluidsfilm waren de meeste bioscooporkesten 
gedoemd te verdwijnen. Dit proces werd versneld door de invoering 
van het Rustdagbesluit, dat oorspronkelijk was bedoeld om de sociale 
positie van de musici te verbeteren. Honderden beroepsmuzikanten 
verloren hun baan en hun inkomsten. Zij werden niet alleen het slacht

offer van de techniek, maar ook van de economische depressie die in de 
jaren dertig tot massale werkloosheid heeft geleid. Een klein aantal van 
hen kon werk vinden bij de radio. De meesten kwamen echter niet meer 
aan de slag. 

Bij deze conclusies dienen twee kanttekeningen te worden geplaatst. 
Ten eerste zijn de muzikanten niet uitsluitend het slachtoffer geworden 

van een onvermijdelijke, technologische ontwikkeling waartegen ieder 
verweer zinloos zou zijn geweest. De tragiek van de bioscoopmusici is 
meervoudig. Het bioscooporkest had nog geen enkel artistiek bestaans
recht verworven. De film streed om erkenning als een kunstvorm, maar 

de muzikale illustratie speelde daarbij nauwelijks een rol, ook al zijn er 
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begaafde componisten geweest die muziek voor zwijgende films heb
ben geschreven. De musici konden zich ook niet beroepen op de 
kwaliteit van hun muzikale prestaties; integendeel, met de 'mechani
sche' muziek op film en plaat konden de meeste orkestjes niet concur
reren. Het komt erop neer dat uiteindelijk niemand - noch het publiek 
noch de 'kenners' noch de bioscoopexploitanten - de bedreigde musici 
een helpende hand heeft willen toesteken en dat iedereen het bios
cooporkest heeft laten vallen zodra de geluidsfilm zich aandiende. 

Te midden van de luide, soms met leedvermaak vermengde veroor
delingen van het 'muzikantendom' valt in de tweede plaats op dat er 
maar zo weinig stemmen zijn geweest die hebben gewezen op de 
mogelijke gevolgen van de 'mechanische muziek' in de bioscoop. Het 
was in die tijd niet ongebruikelijk om mechanisering in verband te 
brengen met industrialisering en massificatie van de cultuur; in feite 
vormde dit de basis van een wijdverbreid anti-amerikanisme dat ook in 
Nederland en met name in de Filmliga zijn aanhangers had. J O J Des te 
opmerkelijker is het dat vrijwel niemand een verband heeft willen 
leggen tussen de benarde positie van de bioscoopmusici en de toekomst 
van het Europese muziekleven, waar toch de mogelijkheden voor een 
professionele muziekbeoefening ernstig werden aangetast door de 
opheffing van de bioscooporkesten en het verlies van duizenden banen. 
Slechts een enkeling heeft gewaarschuwd voor het gevaar van 'de 
elektro-mechanische afslachting ener muziekcultuur.' JOz 

4 DE CENSUUR VAN HET GESPROKEN WOORD 

In 1926, enkele jaren voor de invoering van de geluidsfilm, had het 
Nederlandse parlement een wet aangenomen die het toezicht op 
openbare filmvoorstellingen moest regelen. J OJ Deze Bioscoopwet, die 
in werking trad op I maart 1928, was geconcipieerd als een censuur van 
zwijgende films. De toevoeging van geluid bij de film, eenjaar later, had 
niemand voorzien. De vooruitgang der techniek zou de overheid voor 
onverwachte problemen plaatsen. Ten eerste ontstonden er moeilijkhe
den bij de interpretatie van de wet: moesten de films met of zonder 
geluid worden gekeurd? De bevoegdheden van de keurders op dit punt 
waren niet duidelijk omschreven. Ten tweede rees er een technisch 
probleem: hoe kon men coupures in beeld of geluid aanbrengen zonder 
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dat de synchroniciteit tussen beeld en geluid verloren ging? Wanneer 
het gt'luid op een grammofoonplaat stond, konje daar moeilijk een stuk 
uit snijden. 

N ergens in Nederland is zo intensief en op zo hoog niveau gedebat
teerd over het wezen van de geluidsfilm als bij de instanties die verant
woordelijk waren voor de uitvoering van de Bioscoopwet. De minister
president bemoeide zich persoonlijk met de kwestie, er werden vragen 
in het parlement over gesteld, commissies vergaderden over oplossin
gen, juristen bogen zich erover, belangenorganisaties mengden zich in 
de strijd. De diepere achtergrond van al deze opwinding is geweest dat 
de geluidsfilm een pikant vraagstuk opnieuw aan de orde stelde: de 
censuur van het gesproken woord. Dit maakte de geluidsfilm tot een 
politiek vraagstuk van de eerste orde, althans in potentie. Kwam immers 
de Grondwet niet in het geding door een al te ruime interpretatie van 
de Bioscoopwet? 

De Grondwet waarborgt de vrijheid van drukpers. Het gedn~kte 
woord is beschermd tegen censuur vooraf. Preventieve censuur op 
mondelinge uitspraken verbiedt de Grondwet echter niet met zoveel 
woorden. Er heeft voor de Tweede Wereldoorlog inderdaad een der
gelijke censuur bestaan: toneelvoorstellingen stonden onder preventief 
toezicht van de burgemeester en radio-uitzendingen moesten vooraf 
worden gekeurd door een rijkscommissie. J 0 4 De vraag was nu of de 

overheid ook een dergelijke bevoegdheid bezat op het gebied van de 
geluidsfilm. Omdat deze opmerkelijke discussie zich grotendeels achter 
gesloten deuren heeft afgespeeld en aangezien historici er nooit over 
hebben geschreven, heeft het zin er iets dieper op in te gaan en daarbij 
te citeren uit bronnen die tot nu toe hebben gezwegen. 

David van Staveren, de voorzitter van de Centrale Commissie voor de 
Filmkeuring (CCF), had het probleem al begin 1929 gesignaleerd nog 
voordat de eerste lange geluidsfilm hier te lande in première was gegaan. 
Van Staveren voorspelde tijdens de eerste jaarvergadering van de CCF dat 
de Commissie een aantal 'lastige vragen' te beantwoorden zou krijgen 
als gevolg van de nieuwe techniek. Een jaar later vormde de geluidspro
blematiek het hoofdthema van de tweede jaarvergadering van de 
Centrale Commissie. De ftlmkeurders hadden intussen hun eerste 
ervaringen opgedaan met de geluidsfilm. Ze hadden de kwestie intern 
besproken en over de urgentie van de zaak bestond geen verschil van 
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mening, wel echter over de diagnose en de remedie. Wat was er in de 
periode tussen die twee jaarvergaderingen gebeurd? 

Op 10 mei 1929 verrichtte de Centrale Commissie haar eerste 
keuring van een lange geluidsfilm. De keurders moesten daarvoor naar 
Theater Tuschinski in Amsterdam, omdat alleen Tuschinski de juiste 
apparatuur had om THE BROADWA Y MELODY te vertonen. lal Al eerder 
had de CCI' enige geluidsfilms beoordeeld, maar waarschijnlijk zonder 
het te weten. THEJAZZ SINGER was al in september 1928 toegelaten, maar 
deze vroege geluidsfilm rouleerde als stomme film in de Nederlandse 
bioscopen. Ook TWO LOVERS en THE WOMAN DISPUTED, twee films die 
Loet Barnstijn met synchroon lopende grammofoonplaten wilde uit
brengen, werden goedgekeurd zonder dat iemand vragen over het 
geluid stelde. 106 Eerst bij THE BROADWA Y MELODY realiseerden de 
keurders zich dat de nieuwe techniek eindelijk was gearriveerd. 

Toch nam de Centrale Commissie op dat moment liever een afwach
tende houding aan: 'De voorzitter acht het voorshands het beste de 
soundfilms als stomme films te keuren. '107 Dat betekende echter niet dat 
een geluidsfilm tijdens de keuring zonder geluid zou worden bekeken. 
Integendeel, zo redeneerde de Commissie, als de wet spreekt van de 
'vertoning' van een film, dan slaat dit behalve op het beeld ook 'op alle 
weergave in andere vorm naast of gelijktijdig met het beeld. '108 De 
Commissie wenste het geheel van beeld en geluid te kunnen beoorde
len. Het was echter niet nodig om de volledig uitgeschreven teksten van 
alle dialogen en liedjes te controleren, zoals dat in Duitsland gebeurde. 
Wel wilde de Commissie graag een lijst van de Nederlandse ondertitels 
ontvangen, een praktijk die gezien werd als een voortzetting van de 
keuring van tussentitels bij zwijgende films. Tegen het insturen van zo'n 
titellijst maakten de filmverhuurders niet veel bezwaar. Er ontstonden 
echter grote moeilijkheden toen de CCF hen eind januari 1930 voor
schreef dat de distributeurs in het vervolg ook de bij de films horende 
grammofoonplaten moesten meezenden. 109 

Dit laatste, het meezenden van grammofoonplaten, werd door het 
filmbedrijf en andere geïnteresseerden gezien als een duidelijk bewijs 
dat de Centrale Filmkeuring erop uit was ook het geluid te onderwer
pen aan een censuur. Men vond dit een uitbreiding, een overschrijding 
van de bevoegdheden van de keuringscommissie, nog afgezien van de 
technische moeilijkheden die zouden ontstaan bij het couperen van 
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geluidsfragmenten. In het Algemeen Halldelsblad zei een protesterende 
bioscoopdirecteur hierover: 

'De muziek is nooit gekeurd, en of die uit een orkest opstijgt of uit 
de cabine komt, gaat niemand aan. Het gesproken woord gaat ook 
niemand aan. Als wij vroeger de zwijgende film vertoonden zoals 
zij door de keuring was gesanctioneerd, konden wij er een humo
rist, tenor of soubrette bij laten zingen wat wij wilden, en als iemand 
een explicateur in de zaal zette, kon deze de filmartiesten ieder 
woord in de mond leggen dat in hem ofhaar opkwam. [ ... ] Of de 
explicateur nu spreekt of de filmheld, taal blijft taal en zang blijft 
zang. De censuur is er uitsluitend voor de beelden.' ilO 

Dit standpunt werd binnen het bestuur van de Commissie naar voren 
gebracht door David Hamburger, de voorzitter van de Nederlandsche 
Bioscoopbond, die een adviserende stem. '" Zijn mening en die van zijn 
bond konden in de Commissie echter op geen enkele sympathie reke
nen. Na een half jaar van vruchteloze discussies kwam de zaak begin 

februari 1930 in de openbaarheid, kort voor de tweede jaarvergadering 
van de Centrale Filmkeuring."2 

Het was de eerste minister,jhr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck, tevens 
minister van Binnenlandse Zaken, die als eerste reageerde op de 
berichten en onmiddellijk de vinger op de gevoelige plek legde. Hij liet 
aan voorzitter Van Staveren vragen of het waar was dat de Centrale 
Filmkeuring ook het gesproken woord wilde gaan censureren. 'Zo ja, 
dan zal ik gaarne vernemen [ ... ] op welke gronden uwe Commissie van 
oordeel is, dat het gesproken woord aan keuring is onderworpen.' "J 

Ruys bemoeide zich persoonlijk met deze kwestie. Dat blijkt niet alleen 
uit de persoonlijke ondertekening van de brieven, maar ook uit de 
kanttekeningen die hij plaatste in de marge van de correspondentie. 

Het antwoord kwam in de vorm van een grote rede die Van Staveren 
hield tijdens de openbare jaarzitting van de Centrale Commissie voor 
de Filmkeuring op 25 februari 1930."4 Van Staveren gaf daarin een 
uitvoerige schets van de problematiek zoals hij en de meeste leden van 
zijn Commissie die zagen. Hij verdeelde het vraagstuk in drie stukken: 
een definitieprobleem (wat is een geluidsfilm?), een interpretatiepro
bleem (keuren met of zonder geluid?) en een technisch probleem (het 
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couperen van geluidsfilms) . De kern van de zaak kwam ter sprake bij het 
tweede punt, dat verband hield met de interpretatie van de wet en de 
bevoegdheden van de filmkeurders. 

De Bioscoopwet bevatte geen omschrijving van het begrip 'film' en 
al helemaal niet van het begrip 'geluidsfilm', stelde Van Staveren. De 
wet liet er echter geen enkel misverstand over bestaan dat alle films 
moesten worden gekeurd, dus ook geluidsfilms. De vraag was nu of de 
Commissie bij de keuring ook op de geluiden diende te letten. Van 
Staveren vond van wel. De Commissie moest kunnen beoordelen 
welke invloed een film uitoefent op het publiek in de bioscoop. Om de 
bioscoopsituatie zo goed mogelijk te benaderen, moesten de keurders 
de films zo veel mogelijk voor zich krijgen zoals ze in de theaters aan 
het publiek werden aangeboden. 

Met de stomme film was dat niet goed mogelijk geweest, aldus Van 
Staveren, omdat de Commissie geen orkest had en omdat bovendien de 
muzikale begeleiding in bijna iedere bioscoop weer anders was. 'Alleen 
't Bruidskoor uit Lohengrin aan 't eind van de laatste akte stond in ieder 
theater als 'n paal boven water.' Hetzelfde gold voor de bijpassende 
geluidseffecten, die vroeger door de 'geraasmaker' , de slagwerker of de 
organist werden verzorgd. Toch had de keuringscommissie zich in het 
verleden telkens weer afgevraagd welke indruk bepaalde scènes op het 
publiek zouden maken als er bijvoorbeeld opzwepende muziek of 
geluidseffecten aan werden toegevoegd. Dankzij de geluidsfilm was de 
Commissie nu eindelijk in staat de films te keuren zoals ze overal ver
toond zouden worden, en ze zou haar plicht verzaken indien ze deze 
mogelijkheid onbenut liet, meende Van Staveren. 

Met het gesproken of gezongen woord lag het iets anders, zo ver
volgde Van Staveren zijn betoog. De explicateurs en de liedjeszangers 
die vroeger bij een voorstelling van stomme films optraden, waren in
tussen vrijwel uitgestorven. In een stomme film zitten evenwel tussen
titels die voor een groot deel de dialoog van de personages bevatten. In 
een geluidsfilm zijn dergelijke teksten te horen in plaats van te zien. En 
zo goed als de keurders in het verleden hun oordeel mede baseerden op 
de geschreven tussentitels, zo doen zij dit nu bij de geluidsfilms mede 
op grond van de gesproken of gezongen woorden. 'Evenmin als het ene 
in botsing kwam met de vrijheid van drukpers, evenmin doet het andere 
dit met het vrije woord', luidde de conclusie van Van Staveren. 
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'Het is niet ondenkbaar, dat een film gedeeltelijk verboden zal 
moeten worden om hetgeen erbij gezegd of gezongen wordt. Wij 
couperen dan niet de tekst, hetgeen bij het grammofoonplaten
systeem trouwens onmogelijk zou zijn, doch wij couperen de film 
voor zover ze, mede door de erbij gereproduceerde geluiden, in 
strijd is met de goede zeden of de openbare orde.'"l 

Deze openbare 'les', waarvan Van Staveren de tekst naar minister Ruys 
de Beerenbrouck stuurde in antwoord op diens eerdere verzoek om 
inlichtingen, maakte allerminst een einde aan de discussie. Prompt, alsof 
Van Staveren het sein had gegeven voor een nieuwe ronde in het debat, 
richtte het liberale lid van de Tweede Kamer, Floris Vos, zich tot de 

minister met enkele schriftelijke vragen over de keuring van geluids
films. Daarmee was de kwestie in politiek vaarwater terecht gekomen, 
een gevaarlijke zone waar Ruys de zaak het liefst zo ver mogelijk van
daan had gehouden om redenen die nog zullen blijken. Een periode van 
koortsachtig overleg achter de schermen brak aan. Normaal diende de 
minister binnen een maand antwoord te geven op kamervragen, maar 
in dit geval liet hij de Tweede Kamer bijna drie maanden wachten. 
De kamervragen van Floris Vos concentreerden zich op het nieuwe 
voorschrift van de Centrale Filmkeuring, dat voortaan de bijbehorende 
grammofoonplaten moesten worden meegestuurd: 

'Is de minister niet van mening, dat een dergelijke 'keuring van het 

geluid' in genen dele gegrond is op de bepalingen der [Bioscoop] 
wet, die blijkens haar terminologie - zij spreekt van 'vertonen' -

slechts de keuring van beelden voorschrijft en ook overigens slechts 
de 'stomme' film kent? Is de minister bereid te bevorderen, dat in 

het vervolg de aanbieding ter keuring van bij geluidsfilms behoren
de platen, als strijdig met strekking en inhoud der Bioscoopwet, 
achterwege zal kunnen blijven?'"Ó 

Ruys de Beerenbrouck stuurde per omgaande een afschrift van deze 
vragen naar Van Staveren met het verzoek hem te adviseren bij de 

beantwoording. Van Staveren hoefde daarover niet lang na te denken. 
Hij had goede reden om te veronderstellen dat Ruys het met hem eens 
zou zijn en concipieerde een negatief antwoord op de vragen van Floris 
Vos. "7 Dat bleek echter een misrekening. 
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Tot zijn stomme verbazing liet de minister hem weten dat de Cen
trale Filmkeuring 'ten aanzien van geluidsfilms alleen heeft te beoorde
len de film zelve en niet het gesproken woord e.d. '11 8 Ruys schaarde zich 
hiermee vierkant achter het standpunt dat David Hamburger steeds als 
enige had verdedigd in de CCF en dat ook bij Floris Vos viel te beluis
teren. De premier vroeg bovendien om een meer uitgebreid advies 
'eventueel vergezeld van afwijkende meningen.' Over het hoofd van 
Van Sta veren heen nodigde Ruys daarmee bioscoopdirecteur Hambur
ger uit om zijn minderheidsstandpunt eens op te schrijven. Wat Van 
Sta veren echter het meest moet hebben getart, is dat Ruys de Beeren
brouck zijn voornaamste stellingen een voor een aanviel. 

Ruys bestreed om te beginnen de stelling van Van Sta veren dat alles 
wat tot de filmvertoning behoort, moet worden gekeurd. 'In uwe 
redenering zou b.v. ook bij "stomme films" de muziek, de explicatie en 
wat dies meer zij moeten worden ingezonden. Hieruit vloeit dan voort, 
dat niet de film-vertoning maar de bioscoop-voorstelling onder de ogen 
van de Centrale Commissie wordt gebracht, hetgeen echter noch naar 
de letter noch naar de geest de bedoeling der Bioscoopwet is', meende 
hij."9 'Aangezien de bioscoopvoorstellingen liggen buiten de be
moeiingssfeer van de keuringscommissie, die alleen te maken heeft met 
de film zelve, is mijn aanvankelijke indruk dat de door de Centrale 
Commissie gestelde eis geen steun vindt in de Bioscoopwet of het 
Bioscoopbesluit. ' De CCF moest zich volgens Ruys beperken tot de 
'film-vertoning' , terwijl het toezicht op de 'bioscoop-voorstelling' een 
taak was van de burgemeester. Ergo, de keuring van het geluid kon 
worden overgelaten aan laatstgenoemde. 

Ook de stelling van Van Staveren dat er eigenlijk helemaal geen 
sprake zou zijn van een keuring van het geluid, werd door Ruys weer
sproken. U zegt zelf, aldus Ruys, 'dat het noodzakelijk is de platen e.d. 
bij de films te hebben, opdat kunne worden beoordeeld voor welke 
categorieën van personen [ ... ] de films zijn toe te laten. Maar ten einde 
dit laatste te beoordelen, moet toch afgegaan worden op het gesproken 
woord of op de muziek, op de platen e.d. vastgelegd. Naar mijne me
ning staat dit gelijk met de keuring van het geluid', constateerde Ruys. 

'Hoe wordt gehandeld als het gesproken woord in strijd is met de 
openbare orde of goede zeden? Wordt de film dan afgekeurd? Zo 
ja, dan blijkt daaruit, dat het gesproken woord ook gekeurd is.' 
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Deze onverwachte interventie van de minister-president leidde tot 
nieuw beraad in de Huishoudelijke Commissie voor de Filmkeuring, 
het dagelijks bestuur van de CCf. De verschillende argumenten werden 

hier nogmaals gewikt en gewogen. Veel aandacht kreeg de vraag of 
muziek inherent aan het beeld was. Hamburger vond dat er geen sprake 
kon zijn van inherentie omdat beeld en muziek onafhankelijk van elkaar 
zijn weer te geven. De anderen bestreden dat. Zij hielden hem voor dat 
de vertoner van een geluidsfIlm in dat geval ook auteursrechten zou 
moeten betalen voor de muziek in de fIlm. IlO Ook meer filosofIsche 

argumenten werden beproefd. 'De heer Gerritse vergelijkt de klankfIlm 
bij een vanillepudding, waar de smaak niet bepaald wordt door de 
pudding maar door de vanille. '121 Omdat men het niet eens kon worden, 

werd ten slotte afgesproken dat Hamburger een minderheidsrapport 
zou sturen naar Ruys de Beerenbrouck. 

Het meerderheidsrapport van de Commissie benadrukte opnieuw de 
eenheid van beeld en geluid: 'één obj eet, un et indivisible'. 122 Het 
rapport onderschreef voorts de stelling van Ruys dat de keuring zich 
moest beperken tot de 'fIlm-vertoning' en zich in geen geval mocht 
uitstrekken tot de 'bioscoop-voorstelling'. Tegelijkertijd bleef men 
volhouden dat het geluid, als essentieel onderdeel van de filmvertoning, 
tot de competentie van de Centrale Filmkeuring behoorde. Schoorvoe
tend werd toegegeven dat er wel degelijk sprake was van 'enige keuring' 
van het geluid. 'Indien het gesproken woord, in een geluidsfilm, [ ... ] in 
strijd is met de openbare orde of goede zeden, dan wordt de film als film 
afgekeurd.' Het rapport bevatte ook een waarschuwing. Mocht de 
minister onverhoopt toestaan dat de grammofoonplaten niet werden 
meegezonden bij de films, dan zou de keuringscommissie niet meer bij 
machte zijn die fIlms te beoordelen. Dat hield in dat zulke films geen 
toestemming kregen om te worden vertoond als geluidsfilms. 

In zijn minderheidsrapport kon Hamburger zich beperken tot de 
mededeling dat hij zich 'van harte aansluit bij het overtuigende betoog 
dat Uwe Excellentie [ ... ] heeft willen leveren tegen de bevoegdheid van 
de Centrale Commissie voor de Filmkeuring om bij de geluidsfilm het 
geluid en het gesproken woord aan keuring te onderwerpen.'12] 

Het antwoord van Ruys de Beerenbrouck liet niet lang op zich wach
ten. Ten tweeden male verwierp hij de opvattingen van de meerderheid 
van de Commissie . 'Nimmer heeft het in de bedoeling van de wetgever 

121 



gelegen het gesproken woord aan censuur te onderwerpen', schreef 
Ruys, die zelf nauw betrokken was geweest bij de totstandkoming van 
de Bioscoopwet. 'Ware dit wel het geval dan zoude de explicatie nader 
in de wet ofhet Bioscoopbesluit zijn geregeld, b.v. door voor te schrij
ven, dat bij de volgens artikel 21 van het Bioscoopbesluit in te zenden 
stukken moet worden overgelegd de tekst van de explicatie.' 124 Hij vol
hardde in zijn standpunt dat de geluidsfilm een deel van de bioscoop
voorstelling had gemechaniseerd, namelijk het gedeelte waarvoor de 
burgemeester verantwoordelijkheid droeg. Hij wenste het toezicht 
hierop bij de burgemeester te laten. 

Ruys liet verder weten dat hij zich geen zorgen maakte over de be
wuste grammofoonplaten, want het platensysteem was toch gedoemd 
te verdwijnen. De keuringscommissie zou in de toekomst alleen nog 
optische geluidsfilms ontvangen, zodat ze altijd kennis kon nemen van 
de bijbehorende geluiden. 'Wordt iets ten gehore gebracht, hetgeen 
naar uwe mening in strijd moet worden geacht met de goede zeden of 
de openbare orde, dan ware mij dit te rapporteren. Mijnerzijds zullen 
de betrokken gemeentebesturen dan met een en ander in kennis worden 
gesteld.' 125 

De botsing tussen de minister en de Centrale Commissie voor de 
Filmkeuring was evident. Ruys de Beerenbrouck had sterke argumen
ten naar voren gebracht die onder meer op de Grondwet waren geba
seerd. De Commissie ging daarentegen uit van een pragmatische inter
pretatie van de Bioscoopwet. Ruys kon evenwel moeilijk zijn zin 
doordrijven tegen de wil van de meerderheid van de CCF. Er volgden 
enige weken van druk mondeling overleg tussen beide partijen. Ruys 
bracht zelfs op 1 mei 1930 een bezoek aan de burelen van de Centrale 
Filmkeuring om ter plaatse de problematiek te bespreken. 126 

Op 5 mei 1930 kwam de ontknoping. Ruys sloeg plotseling als een 
blad aan een boom om. In zijn antwoord op de Kamervragen van Floris 
Vos schreefhij dat 'bij geluidsfilms beeld en geluid als een onafscheide
lijk geheel moeten worden beschouwd' en dat een geluidsfilm niet kan 
worden gekeurd zonder het geluid erbij te horen. Over de grammo
foonplaten zei hij 'dat de platen mede dienen te worden ingezonden, 
doch niet ter keuring.' 12

7 De minister leek bakzeil te hebben gehaald 
voor de argumenten van de Centrale Commissie. Van Staveren had 
eindelijk zijn zin gekregen. 
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Hoe is deze dramatische wending te verklaren? De bronnen zwijgen 
erover en het blijft gissen naar de werkelijke achtergronden. u S Voor een 
goed begrip moet men zich in ieder geval afvragen wat Ruys wilde 
bereiken met zijn oorspronkelijke stellingname: wat waren zijn motie
ven? Hier zullen drie mogelijke motieven worden besproken in volg
orde van toenemende plausibiliteit. 

Wenste Ruys soms het beginsel van het vrije woord te verdedigen 
tegenover al te ijverige censoren? In zijn brieven lijkt hij inderdaad 
steun te verlenen aan het standpunt van de liberalen in de Tweede Ka
mer en aan dat van Floris Vos in het bijzonder. Een dergelijke interpre
tatie van zijn brieven is echter te oppervlakkig. Ruys' verzet tegen een 
keuring van het gesproken woord had alleen betrekking op het werk 
van de Centrale Commissie in Den Haag. Ruys had geen bezwaar tegen 
een preventief optreden door de burgemeester. Zijn benadering bete
kendejuist een versterking van de censuur op gemeentelijk niveau. Dit 
wijst eerder in de richting van een ander motief. 

Vreesde Ruys misschien dat de burgemeester door de komst van de 
geluidsfilm een van zijn toezichthoudende functies zou verliezen aan de 
Centrale Filmkeuring? De burgemeester was verantwoordelijk geweest 
voor het toezicht op de verbale en muzikale begeleiding van de film
voorstelling in de bioscoop. Dit gedeelte van de voorstelling werd nu 
gemechaniseerd door de geluidstechniek. Het kan zijn dat Ruys de bur
gemeesters heeft willen beschermen tegen een verdere erosie van hun 
bevoegdheden als gevolg van de technische vooruitgang. Op die wijze 
kon hij als katholiek staatsman politieke steun geven aan zijn partij, de 
RKSP, die een gemeentelijke nakeuring van films voorstond. Maar Ruys 
moet hebben geweten dat de nakeuring niet kon worden gered door 
een slimme uitleg van de wet. Het is niet erg waarschijnlijk dat hij veel 
tijd zou verspillen aan een bij voorbaat verloren zaak. Misschien moet 
zijn ommezwaai ook helemaal niet worden gezien als een capitulatie. 

Heeft Ruys soms met opzet een discussie uitgelokt om de aandacht 
van een ander doel af te leiden? Is het mogelijk dat de botsing met de 
Centrale Commissie alleen maar een tactische manoeuvre van Ruys is 
geweest? Daar valt veel voor te zeggen. Ten eerste, door een tegenge
steld standpunt in te nemen dwong Ruys de Commissie om uitvoerig 
de noodzaak van censuur te bepleiten. Ten tweede, de voorzitter van 
deze Commissie, Van Staveren, was een vooraanstaand lid van de SDAP, 

de partij die zich samen met de liberalen altijd had verzet tegen iedere 
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vorm van censuur voor volwassenen. 129 In zijn ijver moet Van Staveren 
deze principes uit het oog hebben verloren. Hetzelfde geldt voor P.L. 
Gerritse, de liberaal in de Commissie. Beiden hebben Ruys belangrijke 
argumenten voor een censuur van het gesproken woord verschaft. Ruys 
kon voortaan zeggen dat hij zich had laten overtuigen door een liberaal 
en een sociaal-democraat. In de derde plaats - en hier was het Ruys 
vermoedelijk om begonnen - werkte zijn regering op hetzelfde mo
ment aan een maatregel om de radio onder censuur te plaarsen: het Ra
dio-controle-reglement. IJ O De radio viel weliswaar onder verantwoor

delijkheid van minister Reymer van Waterstaat, maar Ruys was als 
minister-president ten nauwste bij deze kwestie betrokken. Ruys moet 
het verband hebben gezien tussen de filmkeuring en de radiocontrole: 
in beide gevallen ging het om een censuur van het gesproken woord. 
De regering kon daarbij niet met twee maten meten. Het was wenselijk 
de filmkeuring en de radiocensuur op één lijn te brengen. De principiële 
gedachtenwisseling met de Centrale Filmkeuring verschafte Ruys in
zicht in de mogelijke reacties die de censurering van het gesproken 
woord in film en radio kon oproepen. Bovendien kreeg hij extra argu
menten voor de verdediging van de censuur aangereikt. Zijn plotselinge 
bekering tot het standpunt van Van Staveren en diens Commissie is in 
dit licht niet zozeer een capitulatie als wel een fase in een politiek spel, 
een spel waarvan Ruys meer zal hebben genoten dan Van Staveren. 

De parlementaire oppositie zweeg in alle talen toen Ruys in mei 1930 

zijn hierboven geciteerde antwoord aan Kamerlid Vos publiceerde. Zij 
bleef zwijgen toen kort daarna ook het Radio-controle-reglement 
openbaar werd en de radio onder censuur kwam te staan. Het zwijgen 
van de SDAP heeft te maken met de gelijktijdige afkondiging van het 
Zendtijdenbesluit, waarbij de VARA een onverwacht grote uitbreiding 
van de zendtijd ten deel viel. Deze uitbreiding ging ten koste van de 
AVRO, de omroep die vooral door de liberalen werd gesteund. Ijl De 
A VRO en de liberalen protesteerden luidkeels tegen het Zendtijdenbe
sluit, terwijl de V ARA en de sociaal-democraten het beter vonden zich 
op dat moment muisstil te houden. De oppositiepartijen werden zo 
tegen elkaar uitgespeeld. De censuurkwestie, waar de sociaal-democra
ten en de liberalen gelijk over dachten, verdween hierdoor geheel naar 
de achtergrond. Men vond zendtijd belangrijker dan het vrije woord. 
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Pas in september 1930 vroegJ.W. Albarda, de fractievoorzitter van de 
SDAP, een interpellatie aan om te protesteren tegen een geval van 
radio censuur. IJ2 Dat was slechts een doekje voor het bloeden en had 
geen enkel politiek effect. De nieuwe regels waren al enkele maanden 
van kracht. Een meerderheid in de Tweede Kamer had zich neergelegd 
bij de preventieve censuur van het gesproken woord in film en radio en 
zij wenste daar niet lTleer aan te tornen. In 1947 is de radiocensuur 
officieel opgeheven, maar de filmkeuring voor volwassenen is tot 1977 

blijven bestaan. 

Alleen de Nederlandsche Bioscoopbond heeft nog geprobeerd de 
m.inister-president op andere gedachten te brengen. 133 De bond meende 
terecht dat Ruys de Beerenbrouck een weinig consistent antwoord had 
gegeven op de vragen van Kamerlid Vos. Gelijk hebben is echter niet 
hetzelfde als gelijk krijgen. Ruys wist heel goed dat zijn antwoord niet 
deugde. Hij was de eerste geweest die bedenkingen had geuit, getuige 
zijn hierboven aangehaalde bezwaren. Toch zou het filmgeluid 
voortaan worden gekeurd, ook al suggereerde Ruys in zijn antwoord 
het tegendeel. Daaraan hebben alle audiënties en brieven van de 
Bioscoopbond niets kunnen veranderen. 

*** 

De keuring van het geluid zou nog een aantal praktische consequenties 
krijgen. Zo hebben de keurders geruime tijd geworsteld met de vraag 
of de dialogen moesten worden gekeurd op grond van hun betekenis in 

de vreemde taal of op basis van de vertaling in de ondertitels. De 
behandeling van de film ARIA NE in 1931 laat dit goed zien: 

'De film ARIANE [ ... l werd goedgekeurd voor toelating boven 18 

jaar, doch het was een zwakke "kandidaat" die er op het kantje af 
door kwam. De commissie overwoog bij haar beslissing dat de 
Duitse tekst, die niet immer haar goedkeuring vermocht weg te 
dragen uit oogpunt van toelaatbaarheid bezien, grotendeels voor 
het publiek verloren zou gaan, weshalve zij haar bedenkingen liet 
varen. Indien nu de Nederlandse tekst is aangebracht, wordt de zaak 
moeilijker; in geen geval kan men deze film dan zonder meer 
toelaten.' '34 
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Een ander probleem had betrekking op het couperen van geluidsfilms. 
Bij zwijgende films bepaalde de censor zonder pardon welke fragmen
ten moesten worden verwijderd. De filmverhuurder had hierop geen 
enkele invloed. Bij geluidsfilms kon een coupure niet meer zo gemak
kelijk worden voorgeschreven omdat de uitvoering ervan behalve 
ingewikkeld ook duur was. Dit werd opgelost door de ongecoupeerde 
film in een hogere leeftijdscategorie te plaatsen. Met coupures kon de 
film bijvoorbeeld worden toegelaten voor personen boven 14 jaar, 
zonder coupures slechts voor boven 18 jaar. I JS Deze veranderde keu
ringsmethode, waarbij de filmverhuurder een keuze kon maken uit 
twee mogelijkheden, is een gevolg van de komst van de geluidsfilm. 

Een laatste consequentie die hier vermelding verdient, hield verband 
met de vraag of ook de gemeentelijke nakeuring het filmgeluid mocht 
censureren. Sinds de invoering van de Bioscoopwet bestond er een 
competentiestrijd tussen de Centrale Filmkeuring en de gemeentelijke 
nakeuring. De Bioscoopbond steunde hierbij de Centrale Filmkeuring 
en bestreed iedere vorm van nakeuring. In 1930 laaide dit conflict weer 
hoog op. Nu werd ook de geluidstechniek erbij betrokken. Van 
Staveren was van mening dat de plaatselijke keuringscommissies geen 
coupures mochten aanbrengen in geluidsfilms. I

)6 Dergelijke ingrepen 
w~ren technisch moeilijk te realiseren en konden niet ter plaatse worden 
uitgevoerd. Afgezien daarvan misten de nakeurders volgens sommigen 
ook het coupurerecht omdat de wet het vertonen van films in een 
andere samenstelling dan waarin ze door de Centrale Filmkeuring 
waren toegelaten, uitdrukkelijk verbood. Il7 Minister Ruys de Beeren
brouck heeft zich lange tijd tegen deze interpretatie verzet omdat hij de 
nakeuring wilde sauveren. De kwestie bleef slepen totdat Ruys' opvol
ger op Binnenlandse Zaken, mr. J.A. de Wilde, in 1933 ten slotte 
instemde met het standpunt van de Centrale Filmkeuring. 1)8 

De discussie die over de keuring van het geluid is gevoerd, is om 
verschillende redenen opmerkelijk. Welk land heeft een eerste minister 
gehad die zich persoonlijk bemoeide met de geluidsfilm en die zich 
uitputte in scherpzinnige bespiegelingen over het wezen van de nieuwe 
techniek? Alleen in Nederland wist men de invoering van de geluidsfilm 
in verband te brengen met de Grondwet. Een ander, verbazingwekkend 
aspect is dat de discussie vrijwel geheel achter gesloten deuren is ge
voerd. In het openbaar is er heel weinig gezegd over de taakverruiming 
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van de filmkeuring. Nog vreemder is dat niemand een verband heeft 
willen leggen met de invoering van de radiocensuur. 'J9 Niemand 

behalve misschien minister Ruys, die op alles scheen voorbereid. 
De conclusies van het voorgaande kunnen als volgt worden samen

gevat. In de eerste plaats heeft de innovatie geleid tot een nieuwe 

interpretatie van de Bioscoopwet. De minister van Binnenlandse Zaken 
kwam eraan te pas om de nieuwe technologie in het gareel te brengen. 
In de tweede plaats is de filmcensuur versterkt uit het innovatieproces 
gekomen. De Bioscoopwet veranderde er niet door, maar de uitvoeren
de instanties maakten van de gelegenheid gebruik om een grotere 
zeggenschap te krij gen: ook het gesproken woord in de film werd nu 
onder censuur geplaatst. Hetzelfde gebeurde op dat moment bij de 
radio. De derde conclusie is dat de nieuwe techniek de centralisering 

van de filmcensuur heeft bevorderd. De Centrale Filmkeuring kreeg 
meer taken en bevoegdheden door de komst van de geluidsfilm, terwijl 
de functie van de gemeentelijke nakeuring gedeeltelijk werd uitgehold. 

5 INNOVEREN IN CRISISTIJD 

Welke invloed heeft de geluidsfilm uitgeoefend op de exploitatie van 

bioscopen? En welke gevolgen heeft de economische crisis gehad voor 
het innovatieproces? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet 
men niet alleen kijken naar de directe investeringen in de nieuwe tech
niek, maar ook naar de veranderingen in de kostenstructuur, de inkom
sten en het bioscoopbezoek. 

Een schatting van de totale kosten die de exploitanten zich hebben 
getroost om de nieuwe techniek te kunnen invoeren, zou niet moeilijk 
te maken zijn als de gemiddelde prijs van een geluidsinstallatie bekend 

was. Die prijs is echter moeilijk te achterhalen. Er waren twee verschil
lende geluidssystemen in omloop en sommige exploitanten lieten beide 
systemen plaatsen. Bovendien waren de eerste apparaten snel verou
derd, zodat binnen korte tijd een groot aantal installaties moest worden 
vervangen. '40 De kosten van onderhoud en reparatie namen sterk toe. 

Beter geschoold, dus duurder personeel was nodig in de projectiecabi
ne. De omschakeling leidde verder tot extra kosten voor verbouwingen 
van de zaal ter verbetering van de akoestiek. De filmhuur steeg. Al deze 

en andere kosten zijn moeilijk te kwantificeren, informatie hierover 
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ontbreekt. De volgende schatting dient daarom alleen om enigszins een 
voorstelling te kunnen maken van de omvang van de investeringen. 

Indien alle bioscopen een installatie van Loetafoon à 10.000 gulden 
hadden gekocht - Loetafoon beweerde een goedkoop alternatief te 
bieden -, dan zou de bedrijfstak als geheel 2,5 miljoen gulden hebben 
geïnvesteerd. Met bijkomende kosten zouden de totale uitgaven mis
schien zijn opgelopen tot 4 à 5 miljoen gulden, verspreid over vijf jaren. 
Perjaar is dat bijna I miljoen aan investeringen, een bedrag dat overeen
komt met 4 à 5 procent van de bruto nationale bioscooprecettes. Deze 
ruwe berekening is niet geheel gespeend van realiteitszin, maar ze blijft 
speculatief en dient hier alleen om de gedachten te bepalen. 

Tegenover deze uitgaven staan besparingen. De kosten die de theaters 
in het verleden moesten maken voor de muzikale begeleiding, daalden 
enorm. Financiële gegevens over bioscooporkesten ontbreken in Ne
derland nagenoeg geheel. Het is echter mogelijk een vergelijking te 
trekken met landen waar die gegevens wel bewaard zijn, zoals in 
Duitsland. De grotere theaters van Duitsland besteedden in 1926-1927 

ongeveer 15 procent van al hun uitgaven aan muziek; in 1930-193 I was 
dit bedrag gedaald tot 2 procent. '4' Dit uitgavenpatroon zal niet erg veel 
hebben afgeweken van dat van Cinema Royal in Amsterdam, het Grand 
Theater in Rotterdam of Rembrandt in Utrecht. 

Toch kunnen dergelijke gegevens een verkeerde indruk wekken. De 
besparingen waren immers niet voor alle exploitanten gelijk. Een dui
delijk voordeel werd behaald door de grotere theaters die een orkest 
hadden van vier of meer musici; zij waren snel uit de kosten. Bij de 
kleine bioscoop met een enkele pianist lag dit anders. De kosten waren 
hier aanzienlijk hoger dan de besparingen, tenzij de exploitant plannen 
had om meer voorstellingen te gaan geven. Daar staat echter weer 
tegenover dat de omschakeling ook nadelen had voor grote bioscopen. 
Het orkest was misschien wel duur geweest, maar het vormde ook een 
belangrijke attractie voor het publiek. De toonaangevende, luxe thea
ters hadden zich dankzij de muziek weten te onderscheiden van hun 
kleinere concurrenten. Door de geluidsfilm verdwenen deze verschil
len: in elke zaal kon men voortaan dezelfde voorstelling bijwonen. 
Daarmee verloren de grootste theaters een deel van hun aantrekkings
kracht; sommige hielden een klein orkest aan voor het voorprogramma. 
Het bezoek aan de middelgrote bioscopen nam toe.'p 
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Door de nieuwe techniek treedt in het bioscoopbedrijf een verschui

ving op van variabele kosten naar vaste kosten. '43 De exploitant bespaart 

op de lonen van de musici, maar hij moet meer uitgeven aan apparatuur. 

De bioscoop wordt kapitaalintensiever. Een belangrijk voordeel hier

van is dat de marginale kosten per voorstelling gaan dalen. Een extra 

filmvoorstelling met orkestbegeleiding is immers veel duurder dan een 

extra voorstelling van een geluidsfilm. In het laatste geval zijn veel 

minder bezoekers nodig om de vertoning nog rendabel te maken dan 

in het eerste geval, waar een goed gevulde zaal een voorwaarde is. 

Weliswaar moet de exploitant een hogere huurprijs betalen voor een 

geluidsfilm, maar de marginale kosten blijven laag. Dat betekent onder 

meer dat hij een geluidsfilm gemakkelijker kan prolongeren. 

Door deze bedrijfseconomische voordelen ontstaat ook ruimte voor 

meer bioscopen in het land. De zwijgende film met muzikale begelei

ding vereiste een relatief goede zaalbezetting bij iedere voorstelling. 

Onder zulke omstandigheden kan slechts een beperkt aantal bioscopen 

economisch renderen, gegeven de omvang van het Nederlandse bios

cooppubliek en het door dit publiek bestede geldbedrag. De geluidsfilm 

was echter al rendabel bij minder goed bezochte voorstellingen. Het 

viel daarom te voorspellen dat de bioscoopsector spoedig zou gaan 

expanderen. Dat is inderdaad gebeurd. Tussen 1930 en 1935 heeft het 

aantal theaters zich uitgebreid van 280 tot 334, sneller dan in de voor-

Jaar 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Tabel 4.3. Bioscoopbezoek en -recettes in Amsterdam, 

Rotterdam en Den Haag, 1928-1935. 

bezoekers recettes 

aantal bezoekers totale recette 
aantal bezoekers per recette per 
bios- x bioscoop x bioscoop 
copen 1.000.000 1928=100 f 1.000.000 1928=100 

51 13,6 100 9,0 100 
54 14,2 99 9,9 104 
56 15,2 102 10,6 107 
57 14,6 96 10,1 100 
59 13,9 88 9,0 86 
64 14,3 84 8,7 77 
70 15,5 83 9,1 74 
74 17,6 89 8,7 66 

Bron: Bureau voor Statistiek van de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag; 
Jaarverslagen NBB, 1927-1935. 
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afgaande periode. 144 In 1935 moest de Nederlandsche Bioscoopbond 
maatregelen nemen om deze groei in te dammen, door de economische 
crisis waren de voordelen van de innovatie alweer teniet gedaan. 

Na deze blik op de kostenkant van het bioscoopbedrijf, zal de aandacht 
zich nu richten op de baten. De inkomsten van de filmtheaters vloeien 
voort uit de bestedingen van het publiek. Het ligt daarom voor de hand 
om de recettes in samenhang met het bioscoopbezoek te bespreken. 
Tabel 4.3 geeft een overzicht van de publieksomvang en -bestedingen 
in de drie grote steden tussen 1928 en 1935 . (Landelijke bezoek- en 
recettecijfers zijn niet bekend; de drie steden namen gewoonlijk de helft 
van al het filmbezoek voor hun rekening. 145) Omdat het aantal biosco
pen in deze tijd sterk toeneemt, zijn ook het gemiddelde aantal bezoe
kers en de gemiddelde recette per bioscoop berekend. 

De tabel laat de hoofdontwikkeling goed zien: bezoek en recettes 
stijgen tot 1930, daarna dalen ze. In 193 I zijn de indexcijfers van het 
bezoek al gezakt tot enigszins beneden het peil van 1928; vanaf 1932 

zitten ze ver onder dit niveau. Op het eerste gezicht lijkt deze ontwik
keling eenvoudig te verklaren. De opgang zou het gevolg van de inno
vatie kunnen zijn, de achteruitgang wordt misschien veroorzaakt door 
de economische crisis. Als hypothese is deze verklaring wel aantrekke
lijk, maar uit de volgende analyse zal blijken dat de realiteit toch com
plexer is geweest. Er is een betere verklaring nodig. 

In 1929 en 1930 floreerde het bioscoopbedrijfin Nederland als nooit 
tevoren. Het aantal bezoekers in de grote steden steeg ten opzicht van 
1928 met 12 procent. Kwam dit door de invoering van de geluidsfilm? 
Nauwelijks. Vanaf 1900 tot 1940 is de belangstelling van het publiek 
voortdurend toegenomen, afgezien van een paar korte perioden van 
stagnatie. 146 De expansie in 1929 en 1930 sluit direct aan bij die van de 
voorafgaande jaren. Zij vindt daarom voor een belangrijk deel haar ver
klaring in een autonome toename van de vraag. Dit komt ook op andere 
wijze tot uiting. Het gemiddelde bezoek per theater is nauwelijks 
toegenomen. De groei van de belangstelling wordt vrijwel geheel 
geabsorbeerd door de opening van nieuwe bioscopen. De exploitanten 
zouden met hun uitbreidingsplannen niet hebben kunnen anticiperen 
op de innovatie, maar wel op de aljaren stijgende vraag. 

Daar komt nog iets bij. Innovatie zal eerder leiden tot een herverde
ling van het bioscoopbezoek dan tot een toename ervan. Een bioscoop-
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houder die tijdig innoveert, profiteert hoofdzakelijk van zijn voor

sprong door bezoekers weg te lokken bij zijn collega's. Bovendien zal 

deze pionier geneigd zijn de toegangsprijzen tijdelijk te verhogen zodra 

er een extra toeloop op zijn nieuwe attractie ontstaat. Hij zet hiermee 

tevens een rem op het bezoek aan zijn theater, want het bioscooppu

bliek is nogal prijsgevoelig. Er is al met al reden om aan te nemen dat 

de geluidsfilm slechts verantwoordelijk is geweest voor een bescheiden 

deel van de stijging van het bioscoopbezoek. 

De gunstige ontwikkeling van het bioscoopbedrijf tussen 1928 en 

1930 blijkt niet alleen uit de groei van de publieke belangstelling, maar 

meer nog uit de snel stijgende recettes. De gemiddelde inkomsten per 

bioscoop nemen zelfs sneller toe dan het gemiddelde bezoek. Dat 

betekent dat de entreeprijzen omhoog moeten zijn gegaan en dat het 

publiek bereid is geweest om duurdere kaartjes te kopen. Is dit ver

schijnsel soms het gevolg geweest van de komst van de geluidsfilm? Die 

conclusie lijkt onontkoombaar. De innoverende exploitant (en met 

hem de filmverhuurder) heeft willen profiteren van de nieuwsgierig

heid van het publiek. Hij heeft een extra winst geïncasseerd door de toe

gangsprijzen te verhogen. Daar staat tegenover dat verhoogde entree

prijzen een remmende werking moeten hebben gehad op het bezoek. 

Zolang de fiJmvertoner meer verdient met minder bezoekers, zal hem 

dat echter een zorg zijn. Zo stonden de zaken ervoor in het bioscoop

bedrijf anno 193°, toen de innovatie doorbrak en de economische crisis 
om zich heen begon te grijpen. 

*** 

Het jaar 1932 is het grote keerpunt. Na het hoogtepunt van 1930 lijkt 

de terugval in 193 I aanvankelijk op een stabilisering van het innovatie

proces. In 1931 zijn de gemiddelde publieksaantallen en -bestedingen 

per bioscoop weer teruggekeerd op het oude niveau van 1928: het 

innovatie-effect lijkt te zijn verdwenen. Er trad echter geen stabilisatie 

op. In plaats daarvan gleed het bioscoopbedrijf weg in een diep dal. Niet 

alleen daalden de gemiddelde recette en het gemiddelde bezoek in 1932 

onder het niveau van 1928, maar de recette zou vanaf dat jaar ook sneller 

naar beneden gaan dan het bezoek. In hoeverre is deze achteruitgang nu 

toe te schrijven aan de crisis? 
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De toestand van het bioscoopbedrijf in de jaren dertig is al vaker 
bestudeerd. 147 Kort samengevat komen de voornaamste conclusies op 
het volgende neer. Door de crisis verminderde de koopkracht van het 
publiek. Weliswaar bezochten de mensen nog steeds even graag de 
bioscoop als voorheen, maar ze gingen voortaan liever op een lagere 
rang zitten. Goedkope rangen zijn in de economie een inferieur goed: 
naarmate het inkomen van de consumenten daalt, stijgt de vraag ernaar. 
De bioscopen ontvingen derhalve veel minder inkomsten dan voor
heen, hoewel het bezoek slechts licht daalde en vanaf 1935 zelfs weer 
begon te stijgen. Dit zou de discrepantie tussen de ontwikkeling van de 
recettes en die van het bezoek moeten verklaren. 

Deze analyse vertoont twee tekortkomingen. De economische crisis 
wordt hier gezien als de enige of de voornaamste oorzaak van de ver
minderde inkomsten. Daarnaast ontbreekt een verklaring voor de stag
natie van het bioscoopbezoek. Om met het laatste te beginnen: de stag
nerende groei van het bezoek tussen 1931 en 1934 zou wel eens meer 
een gevolg van de innovatie dan van de crisis kunnen zijn geweest. Dit 
houdt allereerst verband met de werking van het prijsmechanisme. De 
verhoging van de toegangsprijzen welke gepaard ging met de komst van 
de geluidsfilm, leidde aanvankelijk weliswaar tot een verbetering van de 
omzet, maar moet tegelijkertijd een remmend effect hebben gehad op 
het bioscoopbezoek, zoals hierboven al is opgemerkt. Het negatieve 
effect van de dure kaar~es werd evenwel groter naarmate de crisis vor
derde en de mensen minder te besteden hadden. Dit roept de vraag op, 
welke prijspolitiek de innoverende theaters hebben gevoerd in de 
cnSlSJaren. 

De intensiteit waarmee het bioscooppubliek reageert op een veran
dering in prijs ofinkomen, is een factor die in de economie bekend staat 
als de elasticiteit van de vraag. 148 De prijselasticiteit van de vraag naar 
geluidsfilms zal aanvankelijk betrekkelijk gering zijn geweest, geringer 
dan bij een stomme film. Dat betekent dat een prijsverhoging weinig 
nadelige gevolgen zal hebben gehad voor de omzet en zelfs tot een 
vergroting van de omzet kan hebben geleid. Zodra het nieuwtje eraf is, 
zal de oude situatie zich evenwel herstellen en wordt de vraag weer 
elastischer. Wanneer echter op hetzelfde moment de koopkracht gaat 
dalen, begint het prijsmechanisme als een hefboom te werken. Een 
onveranderd hoge toegangsprijs zal dan een verwoestende uitwerking 
hebben op de omzet en het bezoek. Hier ligt de kern van het drama. De 
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exploitanten hebben te lang gewacht met een prijsaanpassing. Zij 
hebben - waarschijnlijk onder druk van de filmverhuurders - kramp
achtig vastgehouden aan hun verhoogde prijzen, hoewel zij door een 
prijsverlaging hun omzet beter op peil hadden kunnen houden. 149 Het 
is zelfs niet uitgesloten dat sommigen in 1931 en 1932 hun entreeprijzen 
nog verder hebben opgeschroefd in een poging het inmiddels geconsta
teerde verlies aan inkomsten weer goed te maken. Dit gedrag is wel 
vaker waargenomen in het bioscoopbedrijf.1 50 Het gevolg van een der
gelijke prijspolitiek is dat de daling van de recette en die van het bezoek 
elkaar zullen gaan versterken en dat de bedrijfstak in een neerwaartse 
spiraal terechtkomt. Dit werpt een ander licht op de rol van de crisis. De 
economische crisis heeft slechts een tendens versterkt die al eerder door 

de innovatie was ingezet en die niet voldoende door de exploitanten 
werd gecorrigeerd toen de omstandigheden daar om vroegen. 

Voorts moet erop worden gewezen dat het gemiddelde resultaat 
eveneens is gedrukt door het groeiende aantal bioscopen, vooral na 
1932. Hoe meer nieuwe bioscopen hun deuren openden, hoe groter de 
concurrentie werd en hoe kleiner de gemiddelde omzet. Let wel: ook 
deze uitbreidingen werden gestimuleerd door de innovatie. De exploi
tanten calculeerden aanvankelijk nog op basis van oude ervaringen 
waarin de geluidsfilm voornamelijk werd beschouwd als een vorm van 
kostenbesparing en omzetverbetering. Door de lagere kostendrempel 
nam ook de concurrentie toe met als gevolg dat de gemiddelde recette 
en het gemiddelde bezoek per bioscoop daalden. 

Ten slotte kan het bioscoopbezoek nadelig zijn beïnvloed door een 
tijdelijk tekort aan geluidsfilms. De import van geluidsfilms in Neder
land stagneerde onder andere vanwege de taalbarrière. De exploitanten 

zaten te springen om nieuwe titels. In 1931 moesten grote Amsterdamse 
theaters als Roxy en Royal stomme films draaien bij gebrek aan beter. 

Het uitgangspunt van bovenstaand betoog werd gevormd door een 
hypothese: de innovatie zou de recettes en het bezoek hebben doen 
stijgen in 1929 en 1930, terwijl de economische crisis verantwoordelijk 

zou zijn geweest voor de daling tussen 1931 en 1934. De conclusie is nu 
dat deze hypothese slechts kan worden bevestigd voor zover deze 
betrekking heeft op de stijging van de recettes in 1929 en 1930: die 
waren inderdaad het gevolg van de innovatie. Daarentegen blijkt de 
toenemende belangstelling van het publiek in die periode grotendeels 
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te kunnen worden verklaard uit een autonome groei van het bezoek. De 
achteruitgang van de inkomsten en de stagnatie van het bezoek lijken 
evenzeer een consequentie van het innovatieproces als van de crisis te 
zijn geweest. De crisis overviel het bioscoopbedrijf op een moment dat 
het volop aan het omschakelen was. Toen het bedrijf moeite bleek te 
hebben zich zowel aan de innovatie als aan de crisis aan te passen, heeft 
het prijsmechanisme voor enige correcties gezorgd, met nadelige ge
volgen voor omzet en bezoek. 

De bioscoopexploitanten waren in 1933 slechter af dan in 1928. In 
hoeverre heeft de geluidsfilm hun lot verlicht dan wel verzwaard? De 
exploitatiekosten waren gedaald onder invloed van de innovatie. Deze 
besparing in de kostensfeer heeft de achteruitgang in de inkomstensfeer , 
die daarna optrad, enigszins helpen opvangen. Dit geldt echter niet voor 
alle exploitanten in gelijke mate. Wie tijdig was overgeschakeld op de 
nieuwe techniek, had al een deel van zijn investeringen kunnen terug
verdienen voordat de crisis voelbaar werd. Voor deze exploitanten is de 
innovatie een geluk bij een ongeluk geweest, een meevaller die enige 
verlichting heeft gebracht toen de inkomsten stagneerden. Wie daaren
tegen lang gewacht had met investeren, werd door de crisis verrast. 
Onder deze laatkomers bevonden zich veel exploitanten van kleine 
bioscopen. Zij gaven weinig uit aan muzikale begeleiding en hadden 
dus minder voordeel van de innovatie. Zij stonden er in 1933 doorgaans 
slechter voor dan de koplopers van het innovatieproces. 

6 CONCLUSIE 

De omschakeling van de bioscoopsector is niet zomaar een technische 
aanpassing geweest, zo werd aan het begin van dit hoofdstuk gesteld. De 
geluidsfilm betekende ook een andere wijze van films vertonen. De film 
bereikte de bioscoop niet meer als een halffabrikaat, maar als een 
eindprodukt. Er waren geen muzikale en andere aanvullingen meer 
nodig om de voorstelling aan te kleden; de film bood een kant en klaar 
programma. Daardoor veranderde de bioscoopvoorstelling van karak
ter. De oude vertoningspraktijk stortte in elkaar en onderging een 
grondige reorganisatie. Dit hoofdstuk heeft laten zien wat dit betekende 
voor het Nederlandse bioscoopbedrijf. 

Zonder de economische, sociale en juridische gevolgen te willen 
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bagatelliseren, moet toch worden geconcludeerd dat de taalkloof de 

meest problematische factor is geweest. Zonder vertaling begreep het 

publiek niet wat er in een buitenlandse film werd gezegd. Het heeft 

enige jaren geduurd voordat een definitieve oplossing ingang had ge

vonden. Intussen daalde de belangstelling voor Amerikaanse films in ons 

land drastisch, terwijl die voor Duitse films sterk toenam. In dit hoofd

stuk is een aantal remedies besproken die men heeft uitgeprobeerd om 

de taalkloof in Nederland te overbruggen. Pas in 1932 werd definitief 

gekozen voor ondertiteling. Sindsdien werden er weer even veel Ame

rikaanse films uitgebracht als voor 1929. 

De vrees dat de klank van vreemde talen in de bioscoop een onder

mijning van de moedertaal en van de nationale cultuur zou betekenen, 

lijkt achteraf ongegrond te zijn geweest. Eerder kan men zich het tegen

deel afvragen: hebben vreemde talen in de bioscoop en ook op de tele

visie niet gezorgd voor een verhoogd bewustzijn van culturele identi

teit? Ondertiteling is een constant signaal voor de toeschouwer dat er 

een kloof bestaat tussen het land van produktie en de plaats van ont

vangst. Dit signaal ontbreekt bij nasynchronisatie. Nasynchronisatie 

vergemakkelijkt het acculturatieproces dat gepaard gaat met de interna

tionale verspreiding van films. De cultuur spreekt immers niet alleen uit 

de taal, maar ook uit het beeld. Er bestaat daarom reden om aan te ne

men dat de culturele identiteit nauwelijks zal worden beschermd door 

het weren van vreemde talen uit de bioscoop. De produktie van films 

en televisieprogramma 's in de eigen taal lijkt een beter middel om dit 

doel te bereiken. 

Ondanks de tegenstand die de innovatie heeft ondervonden, is het 

bioscoopbedrijf vrij snel overgeschakeld op de nieuwe techniek. Het 

begin in 1929 was aarzelend, maar in 1930 raakte het proces in een 

stroomversnelling en aan het eind van dat jaar vond de doorbraak plaats. 

In 1933 kon het diffusieproces worden voltooid. In vergelijking met 
andere landen in Europa is deze ontwikkeling opvallend: de Nederland

se start is erg laat, maar men is toch eerder klaar. Deze inhaalmanceuvre 

zou nooit zijn geslaagd zonder Philips in Eindhoven, dat zich met 

Loetafoon -apparatuur richtte op kleine en middelgrote theaters, de 

grote massa van exploitanten. 

De innovatiesnelheid staat in scherp contrast met de gesignaleerde 

weerstanden en hindernissen. Twee factoren zijn hierbij van grote in-
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vloed geweest. De toonaangevende theaters hebben het innovatiepro
ces op gang gebracht enerzijds om publiek te trekken met iets nieuws 
(geluidsfilm als produktinnovatie), anderzijds omdat de techniek leidde 
tot aanzienlijke besparingen op de kosten van het orkest (geluidsfilm als 
procesinnovatie) . Zodra deze marktleiders het voorbeeld hadden gege
ven, is de rest van de bedrijfstak hen gevolgd, echter niet zozeer van
wege de besparingen alswel om te profiteren van het nivelleringseffect: 
de kleine exploitant kon met zijn filmvoorstelling voortaan concurreren 
met de grote exploitant. De bezoekers hebben daar hun voordeel mee 
gedaan. Ze kregen een beter verzorgde filmvoorstelling aangeboden in 
de meeste bioscopen. Dat aanbod hebben ze niet afgeslagen. 

Tegelijkertijd heeft de innovatie een tendens versterkt die al langer 
bestond: de perfectionering van de wijze waarop het filmverhaal wordt 
verteld. Omstreeks I908 is deze tendens doorgebroken in de filmindus
trie. Dan ontstaan 'complete and coherent films, self-contained com
modities' , zoals Tom Gunning ze noemt in zijn studie van D.W. 
Griffith.'51 Films beginnen sindsdien steeds meer informatie te bevatten 
over de gebeurtenissen, de personages, de tijd, de stemming en allerlei 
andere aspecten van het verhaal. Ze maken bovendien steeds meer 
gebruik van algemene regels waarmee een verhaal kan worden verteld, 
regels die bij veel mensen bekend zijn. Ze hoeven daardoor veel minder 
een beroep te doen op specifieke kennis bij de toeschouwer of, als die 
tekort schiet, op verbale uitleg en muzikale ondersteuning in de bios
coop. Het verhaal wordt bijgevolg minder afhankelijk van de plaats 
waar en de mensen aan wie het wordt verteld. De grotere autonomie 
van de film maakt het ook eenvoudiger om het produkt economisch te 
exploiteren. De 'self-contained commodities' waar Gunning op doelt, 
laten zich moeiteloos over de hele wereld verspreiden. 

Deze ontwikkeling naar een grotere autonomie heeft door de komst 
van de geluidsfilm een nieuwe impuls gekregen. De film veranderde van 
een halffabrikaat in een eindprodukt. Bovendien betekende dit een 
stimulans voor de verdere internationalisering van de filmindustrie . Het 
volgende hoofdstuk zal hier nader op ingaan. 
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