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5 
Internationale zaken 

Van Tobis tot Intertobis 

Innovatie is geen eenrichtingsverkeer. Terwijl de invoering van de 
geluidsfilm in Nederland op gang werd gebracht door invloeden uit het 
buitenland, werd er in omgekeerde richting vanuit Nederland een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de omschakeling van de Europese 
filmindustrie. Het laatste ging zelfs vooraf aan het eerste: Nederlandse 
financiers hadden al een stevige greep gekregen op het internationale 
innovatieproces nog voordat er één geluidsfilm in Nederland was 
vertoond. Zij traden op als financiers van HeinrichJ. Küchenmeister en 
diens Internationale Mij. voor Sprekende Films NV, een van de hoofd
rolspelers in het Europese omschakelingsproces. 

Sprekende Films NV stond niet op zichzelf, maar maakte deel uit van 
het Küchenmeister-concern. Achter dit concern stak een ambitieus 
plan dat erop was gericht in Europa een amusementsindustrie te creëren 
naar Amerikaans voorbeeld. Er moest een grote, multinationale onder
neming komen die de nieuwe media van de jaren twintig - grammo
foon, radio, geluidsfilm - zou gaan exploiteren. Deze gloednieuwe 

mediagigant zou niet alleen de producent worden van hardware (gram
mofoons, radio's, filmcamera's, projectoren), maar ook de leverancier 
van software (platen en geluidsfilms). Het concern, dat groot genoeg 
moest zijn om te kunnen concurreren met zijn Amerikaanse voorbeeld, 
ReA, zou uiteraard een investering van vele miljoenen guldens vergen. 
Bovendien moest het kunnen beschikken over de nodige octrooien op 
het gebied van genoemde media. Het hele bouwwerk mstte op de 
exploitatie van deze octrooien. 
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Het aandeel van Sprekende Films NV in het Europese innovatiepro
ces is niet onbelangrijk geweest, maar er was tot nu toe vrijwel niets over 
bekend. Op grond van nieuwe gegevens is het mogelijk de verrichtin
gen van deze onderneming gedetailleerd te reconstrueren. In het 
onderstaande zal worden nagegaan welke invloed Sprekende Films NV 

tussen I928 en I932 heeft uitgeoefend op de loop van het innovatiepro
ces in Europa. De oprichting van deze onderneming in I927 is al in 
hoofdstuk 2 behandeld. De eerste paragraaf schetst hoe Sprekende Films 
NV de spil werd van de concurrentiestrijd met de Amerikaanse filmin
dustrie. De tweede laat zien hoe er aan de Amsterdamse beurs met mil
joenen guldens is gespeculeerd op de overwinning van het Küchen
meister-concern. De derde bespreekt het grote succes in I930: de 
verdeling van de wereldmarkt in invloedssferen. De vierde analyseert de 
ineenstorting en reorganisatie van het concern. Tenslotte zal kort 
worden nagegaan wat er na I 933 is gebeurd met de opvolger van Spre
kende Films NV, Intertobis. 

I TOBIS EN KLANGFILM 

In I928 heerste grote verdeeldheid over de vraag wie in Europa de lei
ding zou nemen bij de invoering van de geluidsfilm. Verschillende 
groeperingen beconcurreerden elkaar met uiteenlopende uitvindingen. 
De onderlinge strijd veroorzaakte grote onzekerheid in de filmindus
trie, zowel bij de studio's als bij de bioscoophouders. Niemand kon 
garanderen dat een geluidsinstallatie die nu werd aangeschaft, straks ook 
mocht worden gebruikt; men liep steeds het gevaar door anderen te 
worden aangeklaagd wegens inbreuk op een van de honderden octrooi
en. Anderzijds kon het niet lang meer duren voordat de Amerikanen 
met hun eerste geluidsfilms op de Europese markt zouden verschijnen. 

Deze dreigende impasse is een voorname reden geweest waarom 
tenslotte de belangrijkste partijen in Europa rond de tafel zijn gaan zitten 
om naar een oplossing te zoeken. Octrooihouders, financiers, vertegen
woordigers van de elektrotechnische industrie en van de filmindustrie, 
zij allen spoedden zich in juli 1928 naar Berlijn. Hun bereidheid tot 
onderhandelen, die vooral werd ingegeven door de naderende komst 
van de Amerikanen, had nog een extra stimulans gekregen toen bekend 
werd dat Sprekende Films NV een exclusief contract had afgesloten met 
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het Deutsche Lichtspiel Syndikat (DLS), een bioscoopketen waarbij 

achthonderd Duitse theaters waren aangesloten. I Deze doorbraak ten 

gunste van Sprekende Films NV zal menigeen ervan hebben overtuigd 

dat een compromis met de concurrentie onvermijdelijk was geworden. 

De betrokken ondernemingen hadden inmiddels grote sommen kapi

taal geïnvesteerd in de geluidsfilm. Als de Amerikanen erin zouden 

slagen de Europese markt te veroveren, zou alles verloren zijn.2 

De oprichting van het Ton-Bild Syndikat AG 

Op initiatief van Heinrich Brückmann, een Duitse industrieel en 

betrokken bij de Deutsche Tonfilm AG, kwamen de verschillende par

tijen op 18 juli 1928 te Berlijn voor het eerst bijeen om de samenwer

kingsmogelijkheden te bespreken. Ook Sprekende Films NV uit Am

sterdam stuurde een onderhandelaar naar de conferentie, Dirk Out van 

fa. H. Oyens & Zonen, die het standpunt van de Küchenmeister-groep 

moest vertegenwoordigen. Het zou een stoelendans worden waarbij 

telkens een der deelnemers afviel. 

In de eerste ronde probeerde Brückmann alle partijen te verenigen 

in een octrooienpool, een losse verbintenis tussen ondernemingen met 

het doel onderlinge octrooiproblemen te voorkomen. De filmindustrie 

onder aanvoering van de Ufa wilde hier niets van weten omdat zij vrees

de te worden onderworpen aan de macht van de octrooihouders, en 

trok zich terug uit het overleg. Vervolgens deed Brückmann aan de 

overgebleven partijen een nieuw voorstel, waarin hij nog een stap 

verder ging. In plaats van een octrooienpool moest er een zelfstandige 

onderneming komen die alle octrooien zou opkopen en ook de pro

duktie van geluidsapparaten en -films op zich zou nemen. Deze laatste 

opzet werd ondersteund door de financiers en de octrooihouders, maar 

afgewezen door de elektroconcerns die niet graag hun eigen octrooien 

en produktiemiddelen aan een vreemde onderneming afstonden. AEG 

en Siemens & Halske stapten uit het overleg. Toen bleven alleen nog 

de financiers en de octrooihouders over. Zij zijn zonder elektro con

cerns en zonder de filmindustrie verder gegaan.3 

Het resultaat is geweest dat op 30 augustus 1928 in Berlijn het Ton

Bild Syndikat AG (Tobis) kon worden opgericht met een kapitaal van 

twaalf miljoen mark. Tobis bracht vier Europese octrooigroepen bijeen 

die al hun rechten ter beschikking van Tobis stelden: TriErgon Musik 

AG uit St. Gallen, Sprekende Films NV uit Amsterdam, Deutsche 
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Tonfilm AG uit Hannover en Messterton AG uit Berlijn. In dit kwartet 
was de Duitse rol gering, zeker als men bedenkt dat de Deutsche 
Tonfilm AG slechts licentiehouder was van een Deens octrooi op naam 
van Petersen en Poulsen. Het internationale karakter van de nieuwe 
maatschappij komt nog scherper tot uitdrukking wanneer men de finan
ciering in ogenschouw neemt. De Küchenmeister-groep onder leiding 
van fa. Oyens en de Nederlandsch-Indische Handelsbank verwierf 36 
procent van de aandelen.4 TriErgon onder leiding van de Zwitserse 
financier Iklé nam 26 procent. Het Duitse belang, niet groter dan onge
veer 30 procent, kwam in handen van een Duits bankconsortium onder 
leiding van de Commerz- und Privatbank. De rest van het kapitaal was 
verspreid bezit. l 

Tobis AG moet eerst en vooral worden gezien als een samenwer
kingsverband van Sprekende Films NV en TriErgon AG, de twee belang
rijkste octrooigroepen van dat moment in Europa. Dit blijkt niet alleen 
uit de aandelenmeerderheid die zij tezamen vormden, maar ook uit de 
verdeling van de bestuurszetels. Bij de oprichting van Tobis AG werd 
vastgelegd dat Sprekende Films NV een van de twee directeuren van 
Tobis AG mocht benoemen, TriErgon AG de andere. De eerste wees 
hiervoor Hans Henkei aan; TriErgon koos Frischknecht. Bovendien 
kreeg Sprekende Films NV net als TriErgon drie zetels in de raad van 
commissarissen. Dat werden Heinrich Küchenmeister, Dirk Out en C. 
Woldringh, een directeur van de Nederlandsch-Inrusche Handelsbank 
in Amsterdam. 

Tobis kreeg als eerste taak een uniform geluidsfiImprocédé te ont
werpen. Er diende op korte termijn een Europese standaard voor ge
luidsfilmtechniek te komen.6 Daarnaast wilde men Tobis zo snel moge
lijk laten beginnen met de fabricage van geluidsprojectoren als ook met 
de produktie van korte films. Tobis moest immers het hele omschake
lingsproces aanjagen en dat kon niet zonder apparaten en films. Hier 
wreekte zich dat de electroconcerns en de filmbedrijven niet waren 
toegetreden tot de nieuwe maatschappij: zij beschikten over de nood
zakelijke produktiemiddelen. Nu moest Tobis het produktieproces op 
eigen kracht organiseren. Dat vereiste extra investeringen, maar mede 
dankzij de kapitaalkrachtige positie kwam de produktietrein langzaam 
maar zeker op gang. In september 1928 werden de eerste grote contrac
ten met afnemers getekend en ging de eerste korte film van Tobis in 
Berlijn in première.7 



De oprichting van Tobis is in Berlijn gevierd met een feestelijk banket. 
Onder de gasten bevonden zich twee Nederlanders, ir. Struve en Dirk 
Out. 8 Wie was Dirk Out? Zijn naam duikt telkens op wanneer het 
Küchenmeister-concern een nieuwe sprong voorwaarts maakt: eerst bij 
de oprichting van Sprekende Films NV, dan bij de stichting van Tobis, 
later bij de totstandkoming van het Tobis-KlangfIlm-kartel en bij de 

creatie van Accoustiek NV. Dirk Pieter Out (1888-1947) kwam uit een 
Amsterdamse familie van makelaars en commissionairs. Na aanvankelijk 
op de beurs te hebben gewerkt, werd hij in 1919 fIrmant van fa. H. 
Oyens & Zn. Internationale transacties vormden zijn specialiteit. Hij 
zou vanaf 1925 ook de drijvende kracht zijn geweest achter de Indus
triële Disconto Maatschappij NV (IDM) , die hij van kleine tot grote bank 
probeerde te ontwikkelen met steun van C. Woldringh van de Neder
landsch-Indische Handelsbank. Bij de IDM leerde hij Haro van Peski 

kennen, met wie hij nauw bevriend raakte. Haro van Peski was behalve 
bankier ook kunstschilder en fIlmregisseur; in die laatste hoedanigheid 
zou hij in de jaren dertig nog enige bekendheid krijgen in Nederland. 9 

Toen Dirk Out bij Oyens in 1927 de portefeuille van Küchenmeister 
kreeg toegewezen, heeft hij zich met veel energie in deze opdracht 
vastgebeten. Hij werd het fInanciële brein achter de expansie van het 
Küchenmeister-concern. Zonder Dirk Out was de invoering van de 
geluidsfIlm in Europa misschien heel anders verlopen. 

Het ontstaan van het Tobis-Klangfilm-kartel 

Een week na de creatie van Tobis is KlangfIlm GmbH opgericht door 
Siemens & Halske en AEG met een kapitaal van drie miljoen mark. De 
beide elektroconcerns hadden zich niet willen aansluiten bij Tobis. In 
plaats daarvan besloten ze op 8 oktober 1928 te gaan samenwerken in 
een gemeenschappelijke dochteronderneming die de nieuwe markt van 
de geluidsfIlmtechniek moest gaan bewerken. Siemens & Halske en AEG 

namen ieder 45 procent van de aandelen en verkochten de overige tien 

procent aan de platenmaatschappij Polyphon Werke AG. KlangfIlm had, 
anders dan Tobis, een enorme industriële capaciteit achter zich staan. 
Het beschikte evenwel niet over een geluidsprocédé dat rijp voor pro

duktie en exploitatie was. Het zou tot februari 1929 duren voordat 
KlangfIlm zijn eerste geluidsfIlm in het openbaar kon presenteren. 10 

Tobis probeerde zijn voorsprong op KlangfIlm uit te buiten door 
razendsnel een zo groot mogelijk deel van de markt aan zich te binden. 



De oprichters van Tobis dineerden op 30 augustus 1928 in 
de woning van bankier Sobernheim te Berlijn. Uit Nederland 

waren D.P. Out en ir. A.E. Struve aanwezig. 
Foto: Nederlands Filmmuseum 
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Dat lukte aardig. Tobis sloot niet alleen in Duitsland contracten af, maar 
ook in het buitenland, bijvoorbeeld met British Instructional Films. 
Bovendien ging Tobis op zoek naar een partner in de electrotechnische 
industrie, een partner die behalve de ontbrekende produktiemiddelen 
ook de noodzakelijke versterkers en luidsprekers zou kunnen leveren. 
Een partner die bovendien een bondgenoot wilde zijn in de oplaaiende 
strijd tegen Klangfilm, AEG en Siemens & Halske. 

Een goede kandidaat leek nu Philips' Gloeilampenfabrieken NV, een 
verklaarde tegenstander van de Duitse elektroconcerns. Een week na de 
oprichting van Klangfilm, op 15 oktober I 928, arriveerde Heinrich 
Küchenmeister al in Eindhoven. Samen met een commissaris van Spre
kende Films NV, ir. Struve, werd hij ontvangen door Anton Philips en 
zijn stafvan directeuren. In Eindhoven wisten ze heel goed wat ze waard 
waren. Hun versterkers en luidsprekers behoorden tot de beste van 
Europa en deden beslist niet onder voor de Duitse apparaten. Küchen
meister zette uiteen dat Tobis een klein en betrekkelijk goedkoop appa
raat ging maken voor de vertoning van geluidsfilms. Deze apparaatjes 
hadden echter een versterker nodig en de vraag was nu, ofPhilips die 
kon leveren. Hij schatte de afzet op zo'n drieduizend stuks per jaar. 
Anton Philips antwoordde hem dat het plan in beginsel zijn belangstel
ling had; hij zou erover nadenken. 11 

Anton Philips heeft echter te lang geaarzeld. Hij wilde wel met Tobis 
samenwerken, maar niet tot elke prijs. Hij wenste zijn zelfstandigheid 
te bewaren en gaf er de voorkeur aan als leverancier van apparaten op 
te treden, niet als deelnemer in een filmonderneming. Daarover werd 
druk onderhandeld, ook met verschillende andere partijen. Il Intussen 
steeg de spanning aan het Europese filmfront. Tobis en Klangfilm 
vlogen elkaar steeds heviger in de haren en bij Tobis werd de behoefte 
aan een sterke industriële partner steeds nijpender. Nog op 8 maart I929 

sprak een directeur van Philips in Berlijn hierover met Küchenmeister. IJ 

Toen gebeurde wat men in Eindhoven al had gevreesd. 

Op 13 maart I929 sloten Tobis AG en Klangfilm GmbH een over
eenkomst waarin zij hun geschillen bijlegden en afspraken maakten om 
voortaan samen te werken. 14 Alleen op die manier zouden zij weerstand 
kunnen bieden aan hun Amerikaanse concurrenten die inmiddels met 
hun geluidsapparaten en -films op de Europese filmmarkt waren 
verschenen. De overeenkomst leidde niet tot een fusie, maar tot de 
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oprichting van een kartel. Er kwamen geen bindingen in de personele 
of financiële sfeer. Een van de architecten van het kartel was Dirk Out, 
die het accoord als derde partij heeft ondertekend. 

Hoe raakte Out betrokken bij het Tobis-Klangfilm-kartel? Out had 
een maand eerder van Tobis de octrooirechten buiten de Duitsspreken
de landen gekocht. Daartoe had hij een consortium opgericht dat 3,5 
miljoen mark (ruim 2 miljoen gulden) fourneerde. Deze transactie 
maakte Out c.s. zo machtig, dat hij gevraagd werd om als derde partij 
de kartelovereenkomst te tekenen. l j 

Tobis en Klangfilm hebben hun octrooien ondergebracht in een 
gemeenschappelijke pool en maakten vervolgens een taakverdeling. 
Tobis zou zich voortaan gaan concentreren op alles wat met geluidsop
tekening en filmproduktie te maken had. Dat betekende niet alleen 
opname-apparatuur verkopen en verhuren, maar ook films (co)produ
ceren en distribueren en bovenal: royalties heffen op voltooide geluids
films. Klangfilm moest zich in het vervolg beperken tot het gebied dat 
met de weergave van geluidsfilms verband hield; de maatschappij kreeg 
de bioscoopsector als voornaamste afzetmarkt toegewezen. Daarnaast 
zou Klangfilm de fabricage, de installatie en het onderhoud van alle 
geluidsapparatuur - dus zowel voor opname als voor weergave - op 
zich nemen. De winst zouden zij onder elkaar verdelen volgens bepaal
de sleutels. 16 

Tobis-Klangfilm was een echt kartel en het gedroeg zich er ook naar. 
Het bond direct de strijd aan met de Amerikaanse concurrenten en 
probeerde hen zoveel mogelijk van de Europese markt uit te sluiten. Dat 
kon gebeuren door te dreigen met octrooi processen en door bondge
nootschappen te sluiten met grote filmmaatschappijen in verschillende 
landen van Europa. Tegelijkertijd begon Klangfilrn in grote haast appa
raten te bouwen en te plaatsen, terwijl Tobis halsoverkop geluidsfilms 
ging produceren. De hevige concurrentiestrijd die hiervan het gevolg 
was en die tot de zomer van 1930 zou voortduren, zal later worden 
behandeld. De aandacht richt zich nu eerst op Tobis. 

De ontwikkeling van Tobis tot studio 

Tobis is in 1929 vrijwel volledig in handen gekomen van Sprekende 
Films NV. De Nederlandse groep had bij de oprichting van Tobis in 
eerste aanleg een belang van 36 procent verworven. Dirk Out kocht 
daarop van Tobis ook de octrooirechten buiten de Duitssprekende 
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landen. In mei 1929 wist hij vervolgens de hand te leggen op nog eens 
26 procent van de Tobisaandelen, een pakket dat werd aangeboden 
door de Zwitser Iklé, mede-oprichter van Tobis. Om te voorkomen dat 
dit pakket in Amerikaanse handen zou raken, nam Out het voor 3,2 

miljoen gulden over. 17 Sprekende Films NV beschikte toen over 62 pro
cent van het uitstaande Tobiskapitaal. Daarmee bezat men echter vol
gens Duits recht nog niet voldoende om werkelijk zeggingskracht te 
kunnen uitoefenen. Daarvoor was 75 procent nodig. Met dit doel werd 
nog eens 14 procent bijgekocht. Het resultaat is geweest dat Sprekende 

Films NV in 1929 de beschikking kreeg over 76 procent van het Tobis
kapitaal, een degelijk meerderheidsbelang. r8 

Sprekende Films NV moest er nu voor zorgen dat Tobis van zijn kant 
de afspraken met Klangfilm zou naleven. Dit was geen eenvoudige zaak. 
Tobis moest zich ineens gaan profileren als een filmstudio, hoewel de 
maatschappij nog bij na niets had gepresteerd op dit gebied. Men had wat 
geëxperimenteerd met korte filmpjes en Walter Ruttmanll had een 
lange, avantgardistische geluidsfilm voor Tobis mogen maken, MELODIE 

DER WELT (uitgebracht op 12 maart 1929 in Berlijn) , maar de meeste aan
dacht was tot dat moment uitgegaan naar de fabricage van apparatuur. 19 

De commissarissen en de directie hadden geen flauw idee hoe bioscoop
films moesten worden gemaakt of gedistribueerd. Men had geen 
ervaring, geen personeel, geen infrastructuur. Het zou daarom tot eind 

1929 duren voordat hun eerste grote geluidsfilms in ornloop kwamen, 
en die waren vaak door anderen geproduceerd. 

Toch mag niet worden onderschat wat Tobis en Sprekende Films NV 

onder zulke omstandigheden tot stand hebben gebracht. Zij zijn erin 
geslaagd binnen enkele maanden een groot en gecompliceerd bedrijf 

voor de produktie en exploitatie van films uit de grond te stampen. Het 
was een creatie uit het niets, mogelijk gemaakt door een kapitaal van 

miljoenen guldens. 
Sprekende Films NV wilde met Tobis snel doorbreken naar de inter

nationale markt. Daarom liet men de grote publieksfilms bij voorkeur 
in verschillende talen produceren, in die dagen het antwoord op het 
probleem van de taalbarrière. Om dezelfde reden liet Sprekende Films 
NV in verschillende landen filmstudio's bouwen. Men streefde naar een 
spreiding van de produktie over diverse taalgebieden. In 1929 werden 
drie studio's geopend: een in Berlijn (directeur Ernst Nölle), een in 
Epinay-sur-Seine bij Parijs (Hans Henkel) en een in Londen (Ru dolf 
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Becker). Later volgden nog vestigingen in Madrid en Lissabon. Deze 
forse investeringen werden noodzakelijk geacht om de stroom van 
geluidsfilms snel op gang te brengen en, eenmaal in beweging gebracht, 
onder controle te houden. Deze politiek heeft de NV geen windeieren 
gelegd. Zowel de studio in Berlijn als die in Epinay draaide spoedig op 
volle toeren en maakte flinke winst; alleen die in Londen bleek een 
zorgenkind. zo 

De eerste film die Tobis na de totstandkoming van het kartel uit
bracht, DAS LAND OHNE FRAUEN, verscheen pas eind september 1929 in 
de bioscoop. De film bevatte slechts een handvol synchrone geluidsfrag
menten en verder veel begeleidende muziek. De daarop volgende pro
duktie, DIE NACHT GEHORT UNS, is eigenlijk de eerste lange speelfilm van 
Tobis met een volledig synchrone geluidsband. Deze film, die met 
kerstmis van dat jaar in première ging, werd zowel in het Duits als in het 
Frans opgenomen en heette ook LA NUIT EST A NOUS. Daarna begonnen 
de films waaraan Tobis meewerkte, in grotere frequentie uit te komen. 
Het streven was, gerenommeerde regisseurs opdrachten te geven. Zo 
regisseerde G.W. Pabst in de Berlijnse studio's van Tobis WESTFRONT 

1918 (1930), DIE DRE1GROSCHENOPER (1930) en DIE HERRIN VON ATLAN

TIS (1932), beide laatste films in een Duitse en een Franse versie." In de 
Franse studio's te Epinay regisseerde René Clair onder meer sous LES 

TOITS DE PARIS (1930) en LE MILLION (193 I) voor Films Sonores Tobis 
SA. Deze films hadden veel succes en gaven Tobis prestige . Uit de studio 
te Londen kwamen in 193 I onder meer CITY OF SONG en THE BELLS. 

De omzetting van Tobis in een studio betekende natuurlijk de creatie 
van een krachtige concurrent van Ufa, de grootste filmmaatschappij van 
Europa. Tobis en Ufa zouden elkaars tegenpolen worden. Het voor
naamste onderscheid tussen beide concerns was dat Ufa, anders dan 
Tobis, een keten van luxe bioscopen bezat. Het had overigens maar 
weinig gescheeld of Ufa was in handen gevallen van Tobis, dat zijn 
monopolistische positie graag had willen gebruiken om de hele produk
tiesector aan zich te onderwerpen. Klangfilm had echter in de kartelo
vereenkomst een clausule laten opnemen, die aan Klangfilm het recht 
gaf rechtstreeks aan Ufa geluidsapparatuur voor filmopnamen te leve
ren. Dat is enige weken later ook gebeurd." Deze uitzondering heeft 
voorkomen dat Tobis een absoluut monopolie kon veroveren in de 
Duitse filmproduktie. Niettemin is het effect geweest dat Ufa langs deze 



weg verplicht werd tot een vorm van samenwerking met het kartel. 

De samenwerking van filmindustrie, electrotechnische industrie, 

octrooihouders en financiers, welke in juli I928 nog was afgewezen, 

bleek in maart I929 toch tot stand te zijn gekomen. Er had zich een blok 

geformeerd dat klaarstond om de Amerikaanse geluidsfilm een warm 

onthaal te bereiden. Alvorens hierop in te gaan, is het nodig de alge

mene situatie van het Küchenmeister-concern onder ogen te zien. 

Sprekende Films NV was in korte tijd uitgegroeid tot een machtige 

steunpilaar van de Europese filmindustrie. De groep rond Out en 

Küchenmeister had echter meer pijlen op de boog. Zij waren nog steeds 

vast besloten een groot mediaconcern te stichten dat behalve geluidsfilm 

ook grammofoon en radio omvatte. En alles wees erop dat het ging 

lukken. Het was nu zaak, de enorme groei op gang te houden door een 

adequate financiering. Hoe zij dat deden, is het onderwerp van de 

volgende paragraaf. 

2 ACCOUSTIEK 

Tussen I926 en I929 waren de plannen die Heinrich Küchenmeister en 

zijn Nederlandse financiers oorspronkelijk hadden gemaakt, aanzienlijk 

veranderd. Deze fase in de geschiedenis van het mediaconcern is in 

hoofdstuk 2 behandeld en kan hier kort worden samengevat. In I927 

had de groep besloten haar activiteiten niet meer te beperken tot het 

grammofoongebied, maar ook de geluidsfilmsector erbij te betrekken. 

Daarmee was de onderneming een nieuwe, maar niet minder ambitieu

ze koers ingeslagen. Het oude plan om de wereld te veroveren met de 

Ultraphoon werd niet opzij geschoven, maar opgenomen in een veel 
groter project. In hun ogen was de grammofoon slechts een van de drie 

pijlers waarop de toekomstige media-industrie zou rusten. De tweede 

pijler was de geluidsfilm. De derde pijler werd gevormd door de radio, 

een recent en immens populair verschijnsel. Küchenmeister en zijn 

Nederlandse vrienden droomden in 1927 van een wereldconcern dat al 

deze nieuwe media omvatte en de hele audiovisuele amusementsindus

trie van de jaren twintig zou bestrijken.2
) ReA was hun grote voorbeeld 

en David Sarnoff hun profeet. 

Het duurde niet lang of de opbouw van het nieuwe mediaconcern 

was in volle gang. De geluidsfilmtak kreeg eind 1927 gestalte in 
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DIE DREIGROSCHENOPER werd door G.W. Pabst in I930 in twee 
versies tegelijk opgenomen. Boven: de Duitse versie. Beneden: 

dezelfde scène in de Franse versie. Foto: Casparius 



Sprekende Films NV. De grammofoontak bestond toen al, maar zou in 
de herfst van 1928 op de Amsterdamse beurs opnieuw worden gelan
ceerd als een internationale onderneming, de Internationale Ultra
phoon NV. De radiotak kwam daarna aan de beurt; op 28 maart 1929 

werd in Amsterdam Küchenmeister's Internationale Radio Maatschap
pij NV opgericht.'4 

De financiering van dit alles zou echter vele miljoenen guldens 

vergen. Het kapitaal hiervoor wilde men in Nederland bijeenbrengen 
door gebruik te maken van dezelfde kanalen die ook voor de financie

ring van het Ultraphoonproject hadden gezorgd. Het was echter niet 
nodig om met alle genoemde bedrijven naar de beurs te gaan. Men kon 
ook een moedermaatschappij stichten die zou fungeren als holding 
company van drie dochtermaatschappijen, een dochter voor elk me
dium. De nieuwe holding moest in de financieringsbehoefte van het 
hele concern voorzien door de uitgifte van eigen aandelen op de beurs. 

Met de oprichting ervan heeft men gewacht totdat het Tobis-Klang

filmkartel tot stand was gekomen. Tien dagen later, op 23 maart 1929, 

kon in Amsterdam de stichtingsakte worden getekend. Aangezien het 
concern zich vooral bewoog op het terrein van de geluidmedia, kreeg 
de holding de toepasselijke naam Accoustiek NV, of voluit: Küchen
meister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek NV.'l Het maat
schappelijk kapitaal bedroeg 6 miljoen gulden, spoedig uitgebreid tot 

30 miljoen. 

De creatie van Accoustiek NV als moedermaatschappij betekende de 
voltooiing van het titanenwerk waaraan men in 1926 was begonnen. 

Daarmee had het nieuwe mediaconcern zijn definitieve structuur 
gekregen. In het organisatieschema zijn de drie genoemde hoofdgroe
pen gemakkelijk te onderscheiden. Voorts is te zien dat de drie dochters 
eveneens als holding company fungeerden. Sprekende Films NV bezat 
bijvoorbeeld de aandelen van Tobis, Films Sonores Tobis, Asfi, enz. 26 

Laatstgenoemde maatschappijen participeerden op hun beurt weer in 
andere ondernemingen. Hetzelfde gold voor de Internationale Ultra
phoon NV die opereerde als holding company van onder andere Duag 
en Numa. Accoustiek NV vormde de top van een piramide, een wijd
vertakt netwerk van grote en kleine ondernemingen. 

Het bestuur van Accoustiek werd uitgeoefend door het inmiddels 
bekende trio Out, Küchenmeister en W oldringh, aangevuld met mL 
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Tabel 5.1. Activa van Accoustiek nv, ingebracht door Küchenmeister & CO. 
KG op 10 mei 1929 (in guldens) 

99 % van het aandelenkapitaal van Sprekende Films nv, 
6738 aandelen à f 1000 à 125 % 
51 % van het aandelenkapitaal van Internationale 

Ultraphoon nv, 1250 aandelen à f 1000 à 230 % 
99 % van het aandelenkapitaal van Internationale Radio 

nv, 1988 aandelen à f 1000 à 100 % 
100 % van het aandelenkapitaal van Heimton Damnitz 

& Co. GmbH, 240 aandelen à 100 % 
51% van het aandelenkapitaal van Orchestrola Vocalion 

ag, 1125 aandelen à rm 1000 à 125 % 
20 % in het syndicaat van aandelen Telegraphon ag 

8.422.500 

2.875.000 

1.988.000 

240.000 

844.000 
207.500 

14.577.000 

Bron: Prospectus Küchenmeister's Internationale Mij. Voor Accoustiek NV, I929. 

H.M. Roelofsz, directeur van de Incassobank in Amsterdam, en dL 

Curt Sobernheim, directeur van de Commerz- und Privatbank in 

Berlijn. De laatste was ook president-commissaris van Tobis. Tot 
directeur van Accoustiek werd dL Alberto Meyerhoffbenoemd. 

Om te voorkomen dat vreemde aandeelhouders later te veel invloed 

konden krijgen, werden de statuten voorzien van een clausule: alleen de 

houders van de prioriteitsaandelen nummer I tot en met 12 waren 

gerechtigd tot het nemen van belangrijke beslissingen. Deze twaalf 

aandelen kwamen in bezit van Heinrich Küchenmeister en Dirk Out. 
De uiteindelijke beslissingsmacht in de holding company lag dus bij 

Küchenmeister en Out. 

Acconstiek NV zou de plaats moeten gaan innemen van KKG. Als 
commanditaire vennootschap kon KKG geen aandelen uitgeven aan de 

beurs. KKG had het concern tot ontwikkeling gebracht, maar nu was zijn 

rol uitgespeeld. Het droeg alle aandelen die het van de dochtermaat
schappijen in bezit had en die volgens de prospectus een totale waarde 

vertegenwoordigden van 14,5 miljoen gulden, over aan Accoustiek NV 

en kreeg in ruil daarvoor een zelfde bedrag in aandelen Accoustiek terug 

(zie Tabel 5.1). Toen was de weg vrij om KKG op te heffen. Dit laatste 

had althans moeten gebeuren. 

*** 
15 1 



Accoustiek NV beschikte bij oprichting over een vermogen van 14,5 

miljoen gulden. Dit bestond echter geheel uit aandelen die door KKG 

waren ingebracht. Wat nog ontbrak was een flink werkkapitaal waar
mee de groei en andere activiteiten van het concern konden worden 
gefinancierd. De eerste taak van de nieuwe holding was, dit extra kapi
taal bijeen te brengen. En dat gebeurde ook terstond. Op 16 mei 1929 

vond de inschrijving plaats op 5000 aandelen Accoustiek à duizend gul
den, uit te geven aan de Amsterdamse effectenbeurs tegen een koers van 
130 procent. 

Drie Amsterdamse banken traden op als emittenten van de aandelen 
Accoustiek op de beurs: Oyens & Zn., de NIHB en de Incassobank. 
Dezelfde banken waren ook in het bestuur van Accoustiek vertegen
woordigd. Het was wederom Dirk Out die de emissie voorbereidde. 
Hij had daarvoor steun gezocht bij zijn vriend en collega W oldringh, 
directeur van de NIHB . Roelofsz van de Incassobank had zich uit eigen 
beweging gemeld, want zijn bank wilde erg graag deelnemen in deze 
veelbelovende zaak. Andere banken stonden eveneens te trappelen om 
mee te mogen doen, maar kregen nul op het rekest. '7 

De aankondiging van de emissie kreeg begin mei een enthousiast 
onthaal bij de Nederlandse beleggers en speculanten. Het werd de 
opmaat tot een ongekend beursfeest. Accoustiek NV en het Küchen
meister-concern werden geassocieerd met de komst van de geluidsfilm 
en dat sprak tot de verbeelding, ook al had nog bijna niemand zo'n film 
gezien. De financiële pers gaf een bijzonder gunstig oordeel over het 
nieuwe fonds. Volgens het Amsterdams EJfectenblad ging het om 'zeer 
aantrekkelijk materiaal voor speculatieve belegging'. '8 Zulke aanbeve
lingen waren niet aan dovemansoren gericht. Een deel van het publiek 
liet zich bovendien meeslepen door de stroom van berichten over de 
strijd tussen de Europese en Amerikaanse octrooigroepen, waarbij men 
op een welhaast patriottische manier partij koos voor de Küchenmeis
tergroep. 

Tuschinski, het belangrijkste theater van Nederland, deed er nog een 
schepje bovenop door enkele dagen voor de emissie zijn eerste grote 
geluidsfilm in première te laten gaan. '9 Dit evenement ging gepaard met 
een golf van publiciteit die de zaak van de geluidsfilm natuurlijk zeer ten 
goede kwam. Hoewel Tuschinski een Amerikaanse film vertoonde op 
apparatuur van Western Electric - de voorstelling was dus eigenlijk een 
flagrante schending van de octrooien van Tobis en Klangfilm - werd de 
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erruSSle hierdoor niet ongunstig benvloed. Waarschijnlijk heeft de 
Amerikaanse provocatie Accoustiek alleen maar geholpen. lo 

Binnen enkele dagen werd Accoustiek razend populair in de wereld 
van de speculatie. Een euforische stemming leek zich meester te maken 
van de anders zo behoedzame effectenhandel. De banken werden be
dolven onder een lawine van aanvragen, en die kwamen niet alleen van 
doorgewinterde speculanten. 'Slagersjongens, bakkers, keukenmeisjes 
[ ... l schreven bij duizenden op de uitgifte in.'ll Aandeelhouders van de 
Internationale Ultraphoon NV, die een voorkeursrecht konden uitoefe

nen bij de inschrijving op Accoustiek, werden plotseling bestormd met 
verzoeken om hun claimrecht te verkopen. Zij kregen hiervoor bedra
gen van 800 tot 1000 gulden geboden en op de laatste dag werd er zelfs 
15°0 gulden voor een claim betaaldY 

De emissie werd een doorslaand succes. Toen alle inschrijfbiljetten 
waren geteld, bleek dat er voor meer dan drie miljard gulden was 
ingetekend, hoewel Accoustiek slechts vij fmilj oen had gevraagd. II Men 
had op de beurs veel meegemaakt, maar drie miljard brak alle records. 
Op de aandelen Ford was indertijd ook ingeschreven voor zeshonderd 
maal het gevraagde bedrag, maar toen ging het om niet meer dan een 
miljoen gulden. De formidabele overintekening op Accoustiek is 
achteraf gemakkelijk te interpreteren als een teken dat de conjunctuur 

in 1929 overspannen raakte en op een crisis afstevende. In mei van dat 
jaar dacht men daar anders over en speculeerde men er lustig op 10s.34 

Accoustiek zou zich in 1929 ontpoppen als een erg speculatief aan
deel dat van dag tot dag aan sterke koersschommelingen onderhevig kon 
zijn, maar dat daardoor juist erg in trek was bij de meer avontuurlijk in
gestelde beleggers. De Küchenmeister-aandelen zorgden iedere dag 
voor nieuws in de financiële pers en ze zouden gedurende meer dan 
twee jaar bij de top-tien van de Amsterdamse effectenbeurs horen. In 
de dagelijkse beursoverzichten werden ze steeds in één adem genoemd 
met gerenommeerde aandelen als Koninklijke Olie, Aku, Boeton en 
Philips. Een serieus vakblad als het Amsterdamsch E.ffèctenblad zag er 
medio 1930 geen bezwaar in, dat iemand zijn Philips-aandelen omruilde 

tegen die van Küchenmeister. l5 Wie tegen een stootje kon en niet bang 
was voor flinke koersfluctuaties, had Accoustiek in zijn aandelenporte
feuille zitten. Wat er ook gebeurde, het vertrouwen bleef 

En er gebeurde heel wat. De op 16 mei voor 130 procent uitgegeven 
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Het roemruchte aandeel van Accoustiek NV dat in mei 1929 de 
Amsterdamse effectenbeurs in rep en roer bracht. Inzet: Dirk P. Out 

(1888-1947) van fa. H. Oyens & Zonen, het financiële brein achter 
het Küchenmeister-concern. 
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aandelen noteerden de volgende dag al een koers van 255 procent. J6 Het 
sprak vanzelf dat veel speculanten de koerswinst van ruim 1200 gulden 
per aandeel onmiddellijk wensten binnen te halen, maar het fonds hield 
zich goed staande en leek zich injuni te stabiliseren rond 225 procent. 
Injuli daalde de koers plotseling van 225 naar 165 procent. De volgende 
twee maanden zouden de aandelen blijven schommelen tussen 150 en 
170 procent. Eind oktober doken ze ineens onder de lOO procent, maar 
in december stegen ze daar weer bovenuit. Aan het einde van 1929 was 
de emissiekoers weer bereikt en op dat niveau zouden de aandelen 
voorlopig even blijven zweven. 

Verldaringen voor deze heftige fluctuaties zijn te vinden in de econo
mische conjunctuur, in de toestand van de geluidsfilmindustrie en in de 
interne gang van zaken bij Accoustiek NV. Om met het laatste te 
beginnen: de grote aandeelhouders hadden belang bij een hoge koers, 
maar wilden ook profiteren van de koerswinst. Dit leidde tot tegenstrij
dige handelingen. Een kras voorbeeld is het volgende. Om de koers van 
Accoustiek te steunen en positief te beïnvloeden besloten de Incasso

bank en Oyens in de herfst van 1929 voor gezamenlijke rekening twee
honderd aandelen te kopen tegen 159 procent. De Incassobank liet deze 
transactie onopvallend uitvoeren door een stroman op de beurs, ge
spreid over enige weken. Maar terwijl deze aankopen plaatsvonden, liet 
Küchenmeister, buiten medeweten van de Incassobank, in een andere 
hoek van de beurs honderden aandelen verkopen via een stroman van 
Oyens. J7 Zo werd het optreden van de een teniet gedaan door dat van 

de ander. Dit gebeurde in oktober 1929, enkele dagen voordat de beurs 
in een grote crisis geraakte die een einde maakte aan de hoogconjunc
tuur van de jaren twintig. 

De krach van Wall Street op 24 oktober 1929 is ook bij de Amster
damse effectenbeurs hard aangekomen. Alle koersen kelderden en die 
van Küchenmeister kelderden mee. De beurscrisis luidde de beruchte 
recessie van de jaren dertig in, hoewel de volle omvang hiervan niet 
onmiddellijk aan het licht zou treden. Eind 1929 dachten velen, soms 
tegen beter weten in, dat de beurs zich weer herstelde van de klap. Ook 
Accoustiek begon langzaam uit het dal te klimmen, maar zou niet meer 
terugkeren tot het oude niveau. 

Een derde oorzaak van de koersschommelingen - en in de pers het 
meest besproken - was het wisselvallige verloop van de octrooistrijd in 
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de geluidsfilmindustrie. De speculatie met Küchenmeister-aandelen 
was deels een speculeren op de uitkomst van het conflict tussen Tobis
Klangfilm en Western Electric. Men gokte erop dat de eerste groep zou 
winnen of minstens tot een gunstig vergelijk met de Amerikanen zou 
komen. Commentatoren die de capriolen van Accoustiek vrijwel dage
lijks in de krant bespraken, zagen in elk bericht hierover aanleiding voor 
een nieuwe koersstijging of -daling. Een gewonnen proces in Berlijn, 
een verloren proces in Londen, onderhandelingen in New Y ork, 
overeenkomsten in Parijs, alles kon volgens hen de koers van Accous
tiek meer of minder sterk doen opleven of terneerdrukken. Aan
vankelijk ontstond ook onzekerheid over de toekomst omdat er in de 
bioscopen alleen geluidsfilms volgens het Western Electric-systeem te 
zien waren en geen een van Tobis-Klangfilm. Die films kwamen pas in 
november in Nederland, toen Accoustiek minder dan 100 procent 
waard was.JB 

Met Accoustiek NV had de Küchenmeistergroep de kroon op haar 
werk gezet. Het hele concern bevond zich nu onder de paraplu van de 
moedermaatschappij. Deze consolidatie betekende geenszins dat het 
concern zijn dynamiek verloor. Integendeel, Accoustiek verschafte de 
basis voor een nieuwe sprong voorwaarts. Onmiddellijk na de aande
lenemissie in mei 1929 kocht Accoustiek een meerderheidsbelang in 
Tobis AG en begon men in Berlijn, Parijs en Londen met de bouw van 
de nieuwe filmstudio's, terwijl ook de Ultraphoonafdeling een nieuwe 
impuls kreeg. De omstandigheden lieten trouwens niet toe dat men op 
zijn lauweren ging rusten. De Amerikanen waren in Europa aan hun 
opmars begonnen. Accoustiek zou een vooraanstaande rol gaan spelen 
in het verzet tegen de Amerikaanse geluidsfilmindustrie. 

3 HET KARTEL VAN PARIJS 

Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilm waren de enige krachten in 
Europa die in 1929 de wil en de middelen bezaten om de invoering van 
de geluidsfilm naar eigen inzicht door te zetten. De Europese filmindus
trie was min of meer overgeleverd aan de plannen van dit kartel; zij kon 
wel proberen invloed en kritiek uit te oefenen, maar niemand beschikte 
over alternatieven. De drie leden van het kartel waren zich goed bewust 
van deze voorsprong. Tegelijkertijd moesten zij rekening houden met 



een grote achterstand ten opzichte van Amerika. Aan de overkant van 

de oceaan had de doorbraak van de geluidsfilm al meer dan een jaar 

eerder plaatsgevonden en de Amerikaanse industrie beschikte inmiddels 

over een groot arsenaal aan geluidsfilms en -apparatuur. De eerste voor

beelden hiervan waren al in 1928 gedemonstreerd in enkele Europese 

hoofdsteden en de rest stond in Amerika als het ware klaar voor verzen

ding. 

Om deze achterstand te overbruggen en een volwaardige concurrent 

van Amerika te worden, moest de Nederlands-Duitse octrooigroep een 

geweldige inspanning gaan leveren. Het zou een race tegen de klok 

worden. Hoe langer Tobis en Klangfilm de verspreiding van de Ameri

kaanse geluidsfilm konden vertragen, des te meer tijd hadden ze om hun 

positie in Europa te versterken en de Europese fUmindustrie van hun 

produkten te voorzien. Deze paragraaf wil laten zien, hoe de groep in 

1929 en I930 haar doel heeft proberen te bereiken. Daarbij gaat de 

aandacht vooral uit naar het optreden van Sprekende Films NV. 

Interchangeability 
De Europese octrooigroep werd geholpen door een aantal barrières die 

door de cultuur, de politiek en de wetgever waren opgeworpen. J9 De 

taal vormde de eerste grote hindernis voor de Amerikaanse films. Het 

zou nog geruime tijd duren voordat hiervoor een geschikte oplossing 

was gevonden. De internationale verspreiding van de nieuwe techniek 

werd er intussen aanzienlijk door vertraagd. Dit kwam het N ederlands

Duitse kartel in I929 goed van pas. Spoedig zou het echter zelf de na

delen van de taalbarrière ondervinden. 

Een ander obstakel werd gevormd door de invoerbeperkingen die in 

verscheidene landen waren ingesteld om de nationale filmproduktie te 

beschermen. Ze bestonden al voor de komst van het geluid en ook voor 

het uitbreken van de economische crisis, maar ze zouden het verzet 

tegen de Amerikaanse geluidsfilm helpen versterken. Italië verbood 

eenvoudig alle films waarin het Italiaans niet de voertaal was. Engeland 

had in 1927 een wet aangenomen die de invoer van Amerikaanse films 

aan banden moest leggen. Frankrijk en Duitsland hadden een soortge

lijke regeling die werd uitgebreid met speciale invoercontingenten voor 

geluidsfilms. Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilm konden zich tij

delijk veilig wanen achter dit soort politieke obstakels die de Amerika

nen op hun weg naar Europa vonden. 
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De voornaamste hindernis die de Amerikanen buiten de deur moest 
houden, waren de octrooien. Overal waar Western Electric en ReA met 
hun apparaten verschenen, liepen zij het risico te worden aangeklaagd 
door het Nederlands-Duitse kartel wegens schending van zijn octrooi
rechten. De Amerikanen wensten deze octrooien niet te erkennen en 
bestreden de waarde ervan voor de rechter. Over en weer beschuldig
den de partijen elkaar van inbreuk op hun rechten, met wisselend 
succes. De Europese maatschappijen probeerden door het voeren van 
al die processen niet alleen hun gelijk te halen bij de rechter, maar ze 
hoopten zo ook tijd te kunnen winnen. 

Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilrn eisten van de Amerikanen 
interchangeability, de vrijheid om elke film op elke projector te mogen 
vertonen, ongeacht het merk of geluidsysteem. Western Electric stond 
niet toe dat Amerikaanse films werden vertoond met behulp van 
Europese apparaten, zogenaamd omdat men bang was dat de laatste van 
inferieure kwaliteit zouden zijn. Dit was behalve een belediging aan het 
adres van de Europese industrie, vooral een sterke troe( Amerikaanse 
films genoten een enorme populariteit en de Europese bioscoopexploi
tanten konden er niet buiten. Het zou zeIfinoord zijn voor een 
exploitant om een Amerikaanse boycot over zich afte roepen zodra hij 
het geluidsysteem van Tobis-Klangfilm liet installeren, en dit des te 
meer zolang de produktie van Europese geluidsfilms nog niet of nau
welijks van de grond was gekomen. Van de andere kant dreigde het 
Nederlands-Duitse kartel elke exploitant die een apparaat van Western 
Electric durfde te plaatsen, met de rechter. 

Interchangeability zou hieraan een eind moeten maken. Western 
Electric toonde daarvoor echter weinig interesse, want het betekende 
een erkenning van de rechten van de Europese concurrentie. De 
Amerikanen rekenden erop dat Sprekende Films NV, Tobis en Klang
film door ontevreden bioscoopexploitanten en filmproducenten onder 
druk zouden worden gezet. Vooral in Duitsland slaagden zij in deze 
opzet. De vertragingstactiek van het kartel was inderdaad een doorn in 
het oog van de Duitsers. In juni 1929 moest in Berlijn de eerste 
Amerikaanse geluidsfilm nog in première gaan; in Londen en Parijs was 
dat al in 1928 gebeurd. En de produktie van Duitse films was een 
monopolie geworden van Tobis en Ufa; de onafhankelijke producent 
kon alleen nog een wurgcontract krijgen. De Duitse kritiek richtte zich 



vooral tegen Tobis: 'die holländische Sphinx' had alleen maar belang
stelling voor 'Prozesse statt Tonfilme' en voerde een 'Patentkampf auf 
dem Rücken der deutschen Filmindustrie'. 4° 

Tobis verweerde zich tegen dergelijke aantijgingen door erop te 
wijzen dat het juist aan het kartel te danken was dat de Amerikanen nog 
steeds geen monopolie in Duitsland hadden gekregen. In een interview 

legde Heinz Auerbach, een directeur van Tobis, nog eens uit waarom 
interchangeability een 'sine qua non' was: 

'Urn deutsche Tonfilme ausführen zu können, muss man zumindest 
Gelegenheit haben, sie in der Welt zei gen zu können. Darum ist 
Interchangeability die Voraussetzung flir jedes internatonale Ton
filmgeschäft. [ ... ] Nur wenn wir unsere Ware ungehindert in der 
Welt zeigen können, ist die Internationalität der Filmwirtschaft 
gesichert - und ehe wir die Interchangeability nicht erkämpft 

haben, kommen die weltwirtschaftlichen Beziehungen der deut
schen Tonfilmproduktion nicht in Gang.'41 

De Duitse filmindustrie begreep maar al te goed dat haar lot verbonden 
was met dat van Tobis en Klangfilm. Dit was allerminst een geruststel
lend vooruitzicht. De filmindustrie moest werkloos toezien hoe de 
strijd zich boven haar hoofd ontwikkelde. Nieuwe bedrijven hadden 

het initiatief overgenomen. De oude konden alleen nog maar klagen. 
Sprekende Films NV, Tobis en Klangfilm wisten dat hun vertragings

tactiek niet het enige middel kon zijn om hun positie tegenover de 
Amerikanen te verdedigen. Een snelle expansie van hun activiteiten 
over Europa was vereist. Met grote spoed en hoge investeringen brach
ten ze de produktie van Europese geluidsapparaten en -films op gang. 
Klangfilm, gesteund door de enorme industriële capaciteit van Siemens 
& Halske en AEG, droeg zorg voor de fabricage van alle apparatuur en 
voor de installatie ervan in de bioscopen. Sprekende Films NV tekende 
voor de bouw van studio's en voor de produktie van films zowel in 
Duitsland als in andere landen.42 Verder gingen ze op zoek naar bond

genoten. Ze moesten proberen een zo groot mogelijk deel van de Euro
pese filmindustrie aan zich te binden. In Duitsland slaagden ze er al spoe
dig in hun basis te verbreden. Klangfilm sloot een overeenkomst met 
Ufa, en Tobis met Emelka. Soortgelijke overeenkomsten kwamen ook 
in Engeland en Frankrijk tot stand. 
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De overeenkomst met Warner Brothers 
Ondanks de hevige concurrentiestrijd en ondanks het verbale geweld in 
de internationale pers hadden de partijen aan beide zijden van de oceaan 
belang bij een oplossing van het conflict en dit des te meer naarmate de 
tijd vorderde. Hun beider verdediging was niet bestand tegen de 
tijdsdruk en begon scheuren te vertonen. Het Europese kartel mocht 
zich misschien goed hebben verschanst in zijn Duitse bolwerk, maar het 
moest met lede ogen toezien hoe de Amerikanen elders terrein begon
nen te winnen. Aan de andere kant bleek het Amerikaanse kamp geen 
gesloten front te kunnen vormen. ReA en Western Electric beconcur
reerden elkaar fel, terwijl Hollywood in verzet kwam tegen de politiek 
van Western Electric. De Amerikaanse filmexport dreigde immers 
ernstig te stagneren. De technische voorsprong was eigenlijk een 
nadeel. Als interchangeability het Europese innovatieproces kon bespoe
digen, dan moest men er niet langer mee wachten, vond Hollywood. 

De eerste serieuze poging om door onderhandelingen het conflict bij 
te leggen en zodoende het innovatieproces te stabiliseren, werd in de 
zomer van 1929 gedaan. Het nieuwe seizoen stond voor de deur. Injuni 
1929 vertrokken delegaties van Klangfilm en Sprekende Films NV naar 
New York voor besprekingen met Western Electric en ReA. Beide 
partijen waren het snel eens over de uitgangspunten van een vergelijk. 
Interchangeability vormde eigenlijk voor niemand een groot probleem: 
het zou worden ingevoerd zodra er overeenstemming was bereikt over 
een verdeling van de wereldmarkt. Daarop vooruitlopend zou men 
alvast beginnen te werken aan een gemeenschappelijke standaardtech
niek voor geluidsfilm. In de onderhandelingen verschoofhet accent van 
de octrooien naar de verdeelsleutels. Een kartel van wereldformaat was 
in voorbereiding.4J 

Toen de Europese groep eind juli 1929 weer per boot naar huis 
vertrok, beloofde John Otterson - directeur van Electrical Research 
Products Inc. (ERPl), de geluidsfilmtak van Western Electric - dat hij 
hen een week later zou volgen om in Berlijn de onderhandelingen voort 
te zetten. In de pers verschenen prompt berichten dat de strijd voorbij 
was: 'Der Waffenstillstand scheint in New York geschlossen - den 
Friedensvertrag solI Berlin bringen. '.4 Het zag er inderdaad naar uit dat 
de hele kwestie zou zijn opgelost voordat het seizoen 1929-1930 van 
start ging. Men had echter te vroeg gejuicht. Otterson arriveerde 
weliswaar in Europa en onderhandelde wekenlang in Parijs en Londen, 
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maar er kwam geen overeenkomst. Hij vertrok onverrichterzake weer 
naar New York zonder ooit Berlijn te hebben bezocht. 

Het mislukken van deze onderhandelingen luidde een nieuwe ronde 
van de octrooistrijd in. Waren er tot dan toe slechts omtrekkende bewe
gingen gemaakt, de werkelijke krachtmeting zou gedurende het seizoen 
1929-1930 gaan plaatsvinden. Het Nederlands-Duitse kartel, nog geen 
half jaar oud, ging onmiddellijk in het offensief Nieuwe processen, 
nieuwe bondgenoten, nieuwe markten moesten worden gewonnen in 
Europa. Het was een veldtocht met sensationele kanten die in de pers 
gretig werden beschreven. Bij de tijdgenoten drong zich een vergelij
king op met Hannibal en zijn veldtocht tegen de Romeinen. 'Küchen
meister ante portas?' schreef het Algemeen Handelsblad op 22 september 
1929 boven een artikel, toen Sprekende Films NV in Engeland een pact 
sloot met British Talking Pictures,4l Enige maanden later volgde een 
overeenkomst met Gaumont, Franco Film en Aubert, een groepering 
die veel invloed had in Frankrijk, Spanje en Portugal. 

Bovenal hoopte de Europese octrooigroep echter een bres te kunnen 
slaan in het Amerikaanse front. Sprekende Films NV behaalde daarbij 
enkele klinkende successen. Een duidelijk voorbeeld is de overeen
komst met Warner Brothers. De NV had op eigen gelegenheid relaties 
aangeknoopt met Warner door bemiddeling van Milton Diamond en 
Sam Rachman in New York,46 Deze besprekingen werden voortgezet 
in Berlijn. Op 14 februari 1930 kon daar een ontwerpverdrag worden 
gesloten. De definitieve ondertekening door Harry Warner en Hein
rich Küchenmeister vond plaats op Ia april in New York. Warner ver
klaarde zich bereid 2,5 miljoen dollar (later teruggebracht tot 1,75 
miljoen dollar, ongeveer 4,3 miljoen gulden) te betalen in ruil voor 
vijftig procent van de inkomsten die Sprekende Films NV en Tobis nog 
zouden ontvangen uit licenties en rechten. 47 

Warner doorbrak daarmee het Amerikaanse front en sloot zich 
openlijk aan bij de tegenstanders van Western Electric. Bovendien ging 
Warner participeren in de produktie van Europese films die zouden 

worden opgenomen in de studio's van Sprekende Films NV te Berlijn, 
Parijs en Londen. De reden daarvoor was dat Warner dringend verlegen 
zat om films in een andere taal dan het Engels. Een van de eerste films 

die uit deze samenwerking is voortgekomen, heette DIE DREIGROSCHEN

OPER ofwel L'OPÉRA DE QUAT'SOUS, want de film werd in twee talen 
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tegelijk door G. W. Pabst in 1930 geregisseerd. Op die manier versterkte 
Warner tevens de positie van Tobis tegenover Ufa.48 

Warner was echter niet de enige Amerikaanse filmmaatschappij die 
zich tegen Western Electric begon te keren. Ook de rest van Hollywood 
voelde zich gehinderd door de starre houding van Western Electric. 
Paramount was eind 1929 gestart met de bouw van een grote studio in 

Joinville bij Parijs. Daar konden aan de lopende band films worden 
opgenomen in verschillende talen, bestemd voor distributie in Europa. 
De octrooistrijd bracht deze investeringen in gevaar. Iets dergelijks gold 
ook voor MGM. Deze studio liet zijn meertalige films in Hollywood 
opnemen, eveneens om ze buiten Amerika te kunnen distribueren, 
maar de octrooistrijd verhinderde een internationale exploitatie. 

Western Electric kwam hierdoor langzaam maar zeker in een isole
ment te verkeren. De maatschappij kon de golf van Amerikaanse inves
teringen in de Europese filmindustrie niet blijven negeren. De concur
rent, ReA, kreeg in Engeland en Frankrijk steeds meer voet aan de grond 
omdat het interchangeability toestond49 en bovendien over goede relaties 
beschikte met AEG, grootaandeelhouder van Klangfilm. Op 13 maart 
1930 verloor Western Electric een proces in Berlijn over het belangrijke 
vliegwiel-octrooi van Tobis, waardoor zijn octrooipositie werd ernstig 
werd verzwakt. lo De eerder genoemde overeenkomst tussen Warner en 
Sprekende Films NV forceerde tenslotte de doorbraak. Western Electric 
zag zich gedwongen om opnieuw de onderhandelingstafel op te zoe
ken. En vlug ook, want Hollywood wilde het probleem uit de wereld 
hebben voordat het nieuwe seizoen zou aanbreken. Er was geen ruimte 
meer om het overleg te laten mislukken zoals in de zomer van 1929. De 
zomer van 1930 zou daarom de uiterste datum worden voor een defini
tieve regeling van de octrooikwestie. 

Een internationaal kartel 
De president-directeur van Paramount, Adolph Zukor, is in mei 1930 

in eigen persoon naar Berlijn gereisd om de weg te effenen voor een 
algehele wapenstilstand. Zukor had zich al lang verzoend met de 
gedachte dat Hollywood vanwege de taalbarrière niet langer meer het 
centrum van de internationale filmproduktie kon zijn. Hij was een 
voorstander van decentralisatie en had een deel van de produktie van 
Paramount al verplaatst naar Europa. Decentralisatie betekende volgens 
hem een financiële injectie in de Europese filmindustrieY De nieuwe 
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studio in J oinville was daar,ran het resultaat. In geen geval mochten deze 
investeringen worden bedreigd door octrooiproblemen. Zukor vond in 
Berlijn bij Sprekende Films NV en Klangfilm direct een gewillig oor. 
Spoedig werd bekend gemaakt dat in juni een conferentie zou plaats
vinden die aan de octrooistrijd een einde moest maken. 

Op 19 juni I930 begon in Parijs de internationale geluidsfilmconfe
rentie in hotel Royal Monceau. De buitenlandse delegaties werden 
geleid door J.E. Otterson (Western Electric), C.J. Ross (ReA), ].c. 
Graham (namens de Amerikaanse filmindustrie), Milton Diamond 
(Sprekende Films NV), F. Lüschen (Siemens) en E. Mayer (AEG). De 
delegatie van Sprekende Films NV bestond verder uit H. Küchenmeis
ter, C. Sobernheim, E. Nölle, H. Henkei, R. Frankfurter en H.]. von 
Brucken Fock. l2 Als voorzitter kozen de deelnemers Will Hays, presi
dent van de Motion Picture Producers and Distributors of America. 

Naar buiten toe had de conferentie veel weg van een confrontatie tussen 
twee gesloten blokken: Amerikanen versus Europeanen. Het beeld van 
twee elkaar bestrijdende continenten is onmiskenbaar aanwezig in de 
uitgebreide verslagen die de pers publiceerde. Ook de meeste geschied
schrijvers hebben dit beeld overgenomen. Het is niet ondenkbaar dat 
voorzitter Will Hays, die tevens de publiciteit verzorgde, deze indruk 
met opzet heeft versterkt om aldus de grote verdeeldheid in Amerikaan
se kring enigszins te kunnen maskeren. Western Electric kan immers 
niet echt blij zijn geweest met de broederlijke 'steun' die de onderne
ming in Parijs ontving van zijn Amerikaanse 'bondgenoten'. Die 
laatsten oefenden grote druk uit op Western Electric om de octrooistrijd 
te beëindigen. Zij hadden de maatschappij min of meer naar Parijs 
moeten slepen en nu zagen ze er op toe dat er ook resultaten werden ge
boekt. Hun aanwezigheid bracht Western Electric in een lastig parket, 
terwijl de Europese concurrentie er een garantie voor succes in kon 
zien. Overigens was de Europese filmindustrie - de filmproducenten, 
de filmverhuurders, de bioscoopexploitanten - in het geheel niet 
vertegenwoordigd bij het overleg. Dat tekende de verhoudingen. 

Zonder dralen werd het kernprobleem van de onderhandelingen aan 
de orde gesteld. De Amerikanen wensten de wereldmarkt in drie 
stukken te verdelen: het Engelse taalgebied zou worden geëXploiteerd 
door Western Electric en ReA, het Duitse taalgebied door Tobis en 
Klangfilm en de rest van de wereld bleef open voor vrije concurrentie. 
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De Europese delegaties konden met dit voorstel niet accoord gaan. Ze 
hadden geen bezwaar tegen een driedeling, maar zij wilden heel Europa 
inclusief Engeland voor zich alleen hebben. SJ Western Electric en RCA 

zouden zich bovendien moeten beperken tot Noord-Amerika en vrije 
concurrentie kon in de overige landen alleen worden toegestaan tegen 
betaling van royalties. Natuurlijk was de Amerikaanse groep niet bereid 
afte zien van heel Europa en zij wees het tegenvoorstel van de hand. Een 
periode van loven en bieden brak aan. Tenslotte bereikte men na enige 
weken een compromis. 

Op 22juli I930 sloten de Europese en Amerikaanse octrooihouders 
in Parijs de historische overeenkomst die een einde maakte aan de 
langdurige octrooistrijd. De overeenkomst betekende tevens het begin 
van een wereldomspannend kartel dat het gebruik van deze octrooien 
beheerste. De aarde werd verdeeld in invloedssferen. De Europese oc
trooigroep kreeg een exclusief exploitatiegebied toegewezen dat behal
ve Duitsland en Oostenrijk ook de volgende landen omvatte: Neder
land en koloniën, Zwitserland, de Scandinavische landen, Hongarije, 
Tsjechoslowakije, Joegoslavië, Bulgarije en Roemenië. Western Elec
tric en RCA kregen het alleenrecht in de Verenigde Staten, Canada, 
Australië, Nieuw-Zeeland, India en de Soviet Unie. In de overige lan
den - waaronder Frankrijk, Italië en België - zouden beide partijen vrij 
met elkaar kunnen concurreren, met uitsluiting van derden. Alleen 
voor Engeland trof men een afzonderlijke regeling; een kwart van alle 
Engelse royalties zou naar de Europese groep gaan, de Amerikanen kre
g en de rest; na vierjaar zou Engeland echter gaan behoren tot het 'vrije' 
gebied. Alle lopende processen werden onmiddellijk stopgezet en het 
verbod op interchangeability opgeheven. Beide partijen zouden octrooi
en en technische kennis gaan uitwisselen en ze beloofden haast te maken 
met de invoering van een standaardtechniek voor geluidsfilm. 54 

De overeenkomst gaf ook nauwkeurig aan onder welke voorwaar
den men de grenzen van elkaars invloedssfeer mocht overschrijden. 
Neem bijvoorbeeld een Amerikaanse film die in Duitsland zou worden 
uitgebracht. Hiervoor moest per akte van 306 meter een bedrag van 285 

dollar aan rechten worden betaald aan de Europese octrooigroep indien 
de film in de Duitse taal was opgenomen. Indien de film het Engels als 
voertaal gebruikte, bedroegen de rechten I90 dollar. Een geluidsfilm 
van anderhalf uur die negen akten telt, bracht in dit geval 2565 resp. 
I7IO dollar op. Hoogst waarschijnlijk had de Amerikaanse producent 
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voordien al een veelvoud van dit bedrag moeten afstaan aan Western 
Electric ofRCA voor het recht om de film in Hollywood te mogen op
nemen met behulp van hun apparatuur. Een producent die een speel
film liet maken in een van de 'vrije' gebieden, betaalde volgens het 
verdrag een heffing van tenminste 500 dollar per akte. 
De vrede van Parijs is alleen getekend door de octrooihouders van beide 
continenten. De Amerikaanse filnunaatschappijen, die toch intensief 
aan het overleg hadden deelgenomen, weigerden op het laatste moment 
hun handtekening onder het verdrag te zetten. Zij eisten bescherming 
tegen de importpolitiek van een aantal Europese landen die de Ameri
kaanse film buiten de deur probeerden te houden. Hun poging om dit 
probleem te koppelen aan dat van de octrooien, mislukte echter. De 
octrooigroepen hadden Hollywood niet meer nodig, want het accoord 
had alleen betrekking op hun onderlinge verhouding. Hollywood stond 
daar eigenlijk buiten. Het moest de nieuwe kartelafspraken als ieder 
ander naleven en, vooral, royalties betalen. Alleen Warner Brothers 
heeft deze royalties weer terugontvangen, en meer dan dat, als uitvloei
sel van de tijdig met Sprekende Films NV gesloten overeenkomst. 

Gevolgen 
Het kartel van Parijs bezegelde niet alleen de vrede tussen de octrooi
groepen, maar bevestigde ook de nieuwe verhoudingen in de filmin
dustrie. De geluidsfilm had de filmindustrie en de elektrotechnische 
industrie bij elkaar gebracht. Het geluid eiste daarbij zijn plaats op - in 
de filmstudio, in de bioscoopzaal en bij de kassa. Als die boodschap nog 
niet volledig was doorgedrongen tot de hele bedrijfstak, dan kon er sinds 
Parijs geen enkele twijfel meer over bestaan. 

De Parijse kartelafspraken ruimden een belangrijke barrière bij de 
verspreiding van de geluidsfilm op. Vanaf de zomer van 1930 zou er nog 
maar één (optisch) systeem bestaan en dat was in de hele wereld toepas
baar. Het diffusieproces kreeg daardoor een nieuwe impuls, het begin 
van een nieuwe fàse. 55 

Het Parijse accoord betekende vooral een succes voor de Neder
lands-Duitse octrooigroep. Haar positie werd nu internationaal erkend 
en samen met de Amerikanen beheerste zij de wereldmarkt voor de 
techniek van de geluidsfilm. Haar vertragingstactiek had ervoor ge
zorgd dat in Europa de industriële achterstand intussen was ingehaald en 
de produktiecapaciteit op peil gebracht. De omschakeling van de 



Europese filmindustrie zou nu snel kunnen worden voltooid. De 
oprichters van Sprekende Films NV zagen hun beleid bekroond, een 
bell':id dat zij drie jaar eerder hadden geformuleerd en dat zij met vol
harding hadden uitgevoerd. Zij hadden het gevaar van een Amerikaans 
monopolie kunnen afwenden en ze hoopten daarvan nu de vruchten te 
plukken. 

Hoeveel inkomsten Sprekende Films NV zou gaan ontvangen, viel 
moeilijk te voorspellen, maar de pers waagde zich desondanks aan wilde 
speculaties. In verschillende publikaties werden de bruto inkomsten van 
het Nederlands-Duitse kartel geschat op ongeveer 26 miljoen gulden 
per jaar. Volgens De Telegraaf betekende dit een netto winst van 12 

miljoen gulden. Daarvan ging de helft naar Klangfilm en de overige 6 

miljoen kon worden verdeeld tussen Tobis, Sprekende Films NV en 
Warner. Uiteindelijk zou Accoustiek NV hieruit een winst van 4,5 
miljoen kunnen boeken, aldus deze krant. 56 Dat was nogal optimistisch 
gezien. De schrijver overschatte de winstmarges en onderschatte het 
aandeel van Warner. Later zou blijken dat Sprekende Films NV een 
rendement kon geven van ongeveer 2 miljoen gulden perjaar. Geen on
verdienstelijk resultaat, als men bedenkt dat het kapitaal van de maat
schappij niet meer dan IQ miljoen gulden bedroeg. 

De overeenkomst tussen Warner en Sprekende Films NV moest trou
wens in verband met het Parijse accoord worden gewijzigd. Warner had 
vijftig procent van alle licenties en rechten van Sprekende Films NV en 
Tobis gekocht voor een bedrag van 2,5 miljoen dollar. Vanwege het 
accoord werd de koopsom teruggebracht tot 1,75 miljoen dollarY 

Werkten de afspraken van Parijs? Hebben de ondertekenaars hun 
klanten en hun concurrenten onder controle kunnen houden? Een 
volmaakt monopolie is nooit bereikt, al kwam men in Duitsland en 
Oostenrijk dicht in de buurt. In alle overige landen zijn de octrooihou
ders niet in staat geweest om concurrerende systemen geheel te weren. 
Philips NV, buiten de overeenkomst gehouden, maakte bijvoorbeeld in 
Nederland zijn eigen projectoren, PhiliSonor, en verkocht die in heel 
Europa, behalve in Duitsland. In Denemarken speelde Nordisk het 
klaar om het kartel volledig buiten te sluiten. 58 Zelfs in Amerika lukte 
het Western Electric en ReA niet om alle films en apparaten die hun 
octrooien zonder toestemming gebruikten, te bestrijden. De Europese 
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octrooigroep was bovendien ontevreden over Amerikaanse distribu
teurs als MGM die aanvankelijk weigerden royalties te betalen voor films 
die zij in Europa uitbrachten. Het duurde tot juli 1933 voordat deze 
klanten bereid waren hun achterstallige betalingen te voldoen. l 9 De 
Europese filmproducenten, ten slotte, hadden veel kritiek op Spreken
de Films NV en Tobis omdat de hoge licentierechten het filmen extra 
duur maakten. In Duitsland zou Tobis zelfs de schuld krijgen van de 
crisis in de Duitse filmindustrie. 60 Die klachten bleven bestaan, ook toen 
de prijzen aanzienlijk waren gedaald. 

Een andere vraag is of de ondertekenaars van het accoord - de 
octrooihouders dus - hun eigen afspraken wel naleefden. Ze hielden 
zich aan de territoriale verdeling van invloedssferen en men respecteer
de het principe van interchangeability. Problemen rezen echter over de 
interpretatie van het verdrag. In vijf jaar werd de overeenkomst herhaal
delijk bijgesteld. In 1936 ontstond een nieuw verdrag waaraan ook de 
filmproducenten deelnamen. Deze overeenkomst bleef van kracht tot 
aan het uitbreken van de oorlog. 6 1 

*** 

Welk effect heeft de octrooistrijd in Nederland gehad? De internatio
nale maatschappijen toonden nauwelijks belangstelling voor Neder
land, ook al was een van de hoofdrolspelers in het conflict, Sprekende 
Films NV, hier gevestigd. Een week nadat het kartel van Parijs tot stand 
was gekomen, sloot het verkoopkantoor van Western Electric in Am
sterdam voorgoed zijn deuren.62 Het had slechts zes bioscopen van 
apparatuur kunnen voorzien. 

De octrooistrijd werd daarentegen met meer dan normale belangstel
ling gevolgd in kringen van de Amsterdamse effectenbeurs. De aande
lenkoers van Accoustiek NV was onderhevig aan grote fluctuaties en 
men had aan de beurs de neiging om elke stijging of daling toe te 
schrijven aan de meer of minder gunstige berichten over het verloop 
van het conflict. Er bestond echter geen enkele zekerheid omtrent dit 
verband. Zo leidde het accoord met Warner Brothers in april 1930 tot 
een koersstijging, maar toen in juli het kartel van Parijs werd gesloten, 
volgde tot ieders verbazing een niet meer te stuiten daling. Het einde 
van de octrooistrijd leek de aandelenkoers eerder te ondermijnen dan 
te ondersteunen. Wat ging er mis? 
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4 INEENSTORTING EN REORGANISATIE 

In de zomer van 193 I is het Küchenmeister-concern als een kaartenhuis 
in elkaar gestort. De moeilijkheden kwamen aan het licht toen een van 
de dochterondernemingen, Deutsche Ultraphon AG (Duag), uitstel van 
betaling moest vragen. Het debacle van Duag was slechts het begin, 
want daarna werd snel duidelijk hoe slecht de algehele toestand van 
Accoustiek NV was. Uiteindelijk zou Accoustiek in 1931 een verlies van 
meer dan twintig miljoen gulden lijden. Met een ingrijpende reorgani
satie heeft men nog proberen te redden wat er te redden viel. Wat zijn 
de oorzaken van de mislukking geweest en welke maatregelen zijn er 
genomen om een volledige ondergang te voorkomen? 

Allereerst dient nog eens te worden gewezen op de slechte toestand van 
de economie in die tijd. Met name 193 I werd een rampjaar toen enkele 
Duitse banken failliet gingen en de financiële wereld in paniek raakte.6

) 

De economische tegenspoed heeft de ontwikkeling van het Küchen
meister-concern ondermijnd, ook al is dit niet de enige oorzaak van het 
echec geweest. De boom van de jaren twintig was voorbij en de op 
krediet gekochte expansie kon niet meer worden afbetaald met nieuwe 
kredieten. 

Deutsche Ultraphon AG was steeds het paradepaardj e geweest van het 
jonge mediaconcern. Op buitenstaanders maakte het de indruk van een 
solide onderneming, maar de interne ontwikkeling laat een ander beeld 
zien. In 1925 was Duag begonnen als een fabriek van mechanische 
grammofoons.64 De markt werd nadien echter overspoeld door elektri
sche grammofoons, met het gevolg dat mechanische toestellen onver
koopbaar werden. De fabriek besloot daarom in 1929 over te stappen op 
de produktie van grammofoonplaten.6l 'Ultraphon' werd nu het merk 
van een zeer goede kwaliteitsplaat. De omschakeling verliep voorspoe
dig en eenjaar later hoorde Duag bij de drie grootste platenproducenten 
van Duitsland. 66 De voorspoed heeft niet lang geduurd. Eind 1930 

stortte de platenmarkt ineen. Toen even later ook nog de Duitse bank
en kredietcrisis uitbrak, was Duag verloren. Het bedrijf had zich diep 
in de schulden gestoken, eerst om grammofoons te bouwen en vervol
gens om platen te persen. Deze leningen konden niet op tijd worden 
terugbetaald, mede doordat niemand meer bereid was nieuwe kredieten 
te verstrekken. 
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Voor het eerst sinds de oprichting van Accoustiek NV drong het tot de 

buitenwereld door dat er iets grondig mis was: de ondergang van de 

grammofoontak bracht het hele Küchenmeister-concern aan het wan

kelen. Küchenmeister's Internationale Ultraphoon NV werd meege

sleept in de val van Duag, waarvan het alle aandelen bezat. Internatio

nale Ultraphoon moest op 21 augustus 193 I, een maand na Duag, sur

séance van betaling aanvragen. 67 De beurskoers van Accoustiek stortte 

intussen volledig in. Hij was al van een magere 90 procent in februari 

193 I gezakt naar 50 procent injuni, maar men had dit aan de algemene 

crisis toegeschreven. Eind juli was het aandeel nog slechts 10 procent 

waard, een daling die alleen met de toestand van het concern te maken 

kon hebben. 

De bij Accoustiek betrokken banken hadden plotseling reden om 

zich grote zorgen te maken. 68 De ineenstorting was ook voor hen be

trekkelijk onverwacht gekomen. In het recente verleden hadden zij via 

hun commissarissen enig toezicht proberen uit te oefenen op de moe

dermaatschappij. Het concern zat echter zo ingewikkeld in elkaar en het 

beleid was zo ondoorzichtig, dat een effectieve controle niet mogelijk 

was geweest. De ondergang van Duag had hen wakker geschud. De 

banken hadden grote sommen geld geleend zowel aan Accoustiek als 

aan de Internationale Ultraphoon. Zij wensten nu onverwijld inzicht te 

krijgen in de financiële situatie van de onderneming. Er volgde een 

grondig onderzoek. 

Accountant Piet Klijnveld bracht op 12 augustus 1931 rapport uit. 69 Hij 

wond er geen doekjes om. Allereerst constateerde hij dat er van het 

voormalige multimediaconcern weinig was overgebleven. Van de trits 

ondernemingen in grammofoon, radio en film waarmee Accoustiek in 

1929 van start ging, waren er nu twee verdwenen. Internationale Ultra

phoon NV bleek in een waardeloze ruïne te zijn veranderd, terwijl de 

Internationale Radio Maatschappij NV zelfs nooit van de grond was 

gekomen. De enige mediatak waar nog muziek in zat, was de geluids

film. De aandelen in Sprekende Films NV, goed voor ruim 8 miljoen gul

den, hadden hun waarde behouden. De rest van Accoustiek, circa 12 

miljoen, kon volgens de accountant als verloren worden beschouwd. 

Ten tweede becijferde Klijnveld dat de schulden van moeder- en 

dochtermaatschappijen gezamenlijk tenminste 5,1 miljoen gulden be

droegen. (Daarbij waren nog niet meegerekend de 4 miljoen gulden 
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vorderingen die de dochtermaatschappijen op het moederconcern 
hadden; zie onder.) Blijkbaar had men zich in 1929 bij de oprichting 
onvoldoende gerealiseerd 'welke grote bedragen nog in de toekomst 
nodig zouden zijn om tot een gezonde financiering van het wereldcon
cern te komen. '7° Gebrek aan liquiditeit was van begin af aan het grote 
probleem van Accoustiek geweest. 

Hoe kwam het dat Accoustiek zo krap bij kas zat? Toen Accoustiek 
werd opgericht, bezat de holding uitsluitend aandelen in dochtermaat
schappijen (zie Tabel 5.1). Liquide middelen ontbraken op dat moment 
volledig. Het benodigde werkkapitaal kwam er pas pa de emissie van 
mei 1929, die 5,4 miljoen gulden opbracht. Dit bedrag verdween echter 
weer als sneeuw voor de zon. Al direct na de emissie moest onverwacht 
3,2 miljoen worden betaald voor de aankoop van een pakket Tobisaan
delen ten behoeve van Sprekende Films NV. Ook de resterende twee 
miljoen waren nog voor het einde van het jaar uitgegeven. Daarna 
moest geld worden geleend, eerst tegen onderpand van Accoustiekaan
delen, later, toen de koers van Accoustiek sterk daalde, tegen Tobisaan
delen. Het contract met Warner Brothers in 1930, dat meer dan 4 
miljoen had binnengebracht, was de kurk geweest die het concern 
drijvend had gehouden. Zonder Warner zou het schip al eenjaar eerder 
zijn gestrand, meende Klijnveld. 

Ten derde was er een ontoelaatbare vervlechting ontstaan tussen 

Accoustiek NV en Küchenmeister & Co. Kommandit Gesellschaft 
(KKG). De laatste had grote bedragen geleend bij het concern dat zelf al 
over te weinig liquide middelen beschikte. Op zijn beurt had KKG 

Accoustiekaandelen in onderpand gegeven bij bankiers ten behoeve 
van de kredietverlening aan Accoustiek. Dit onderpand had slechts 
waarde zolang de aandelen - het voornaamste bezit van KKG - een 
goede koers hielden. Toen de beursnotering terugliep, werd de dekking 
waardeloos. Een vierde punt van ernstige kritiek betrof de verwatering 
van het kapitaal: diverse activa waren ingebracht tegen een veel te hoge 
waarde. Klijnveld laat zien hoe KKG op 9 mei 1929 eerst 300 aandelen 
Ultraphoon kocht voor 189.000 gulden om deze de volgende dag in te 
brengen in ruil voor 690.000 gulden aandelen Accoustiek nominaal, die 

echter volgens de emissiekoers een waarde van 897.000 gulden verte
genwoordigden. Een ander voorbeeld is het consortium van Dirk Out 
dat in februari 1929 de rechten van Tobis in de niet-Duitssprekende 
landen had gekocht voor 2,1 miljoen gulden. Aan dit consortium deden 
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diverse commissarissen van het concern mee als onderparticipanten. De 
rechten kwamen vervolgens in het bezit van Accoustiek tegen afgifte 

van 4,1 miljoen gulden aandelen nominaal, zijnde 5,3 miljoen volgens 
de emissiekoers. 7

! 

Tenslotte gafKlijnveld antwoord op de belangrijke vraag: moest het 
hele concern nu als verloren worden beschouwd? Hij rekende voor dat 

Sprekende Films NV een netto-winst van 2 miljoen perjaar kon opbren

gen, indien de rest van het concern werd geliquideerd. Met dit rende
ment zou men binnen enkele jaren de hele schuld van 5, 1 miljoen kun
nen aflossen en het geleden verlies goedmaken. De geluidsfilm bood dus 
nog interessante perspectieven. Maar dan moesten de belanghebbende 
partijen, in dit geval de aandeelhouders en de schuldeisers, de handen 
ineen slaan en de nodige maatregelen treffen vóór het te laat was. 

De crediteuren 
In een kleine zaal van Américain in Amsterdam namen op 4 september 

193 I een dertigtal heren plaats. Sommigen spraken Duits, anderen 
Amerikaans, maar de meesten bedienden zich van het Nederlands. Wat 
hen die middag samenbracht en wat hen bond, was hun financiële relatie 
met het Küchenmeister-concern: als schuldeisers hadden zij te zamen 
een vordering van meer dan vijf miljoen gulden op het concern.72 Een 
faillissement dreigde. Om dat te voorkomen hadden commissarissen en 
directie van de onderneming de schuldeisers uitgenodigd voor deze 
bijeenkomst. Zij wilden hen inlichten over de stand van zaken in het 
bedrijf om vervolgens tot een accoord met hen te komen. 

Wie waren deze schuldeisers? Hun namen staan vermeld op de 

presentielijst van die dag. 73 Bovenaan de lijst prijken de vertegenwoor
digers van de banken. Als eerste tekende de directeur van de Incasso
bank in Amsterdam, mI. H.M. Roelofsz, die één miljoen gulden tegoed 
had. 74 Daarna volgden mI. N.E. Rost Onnes, mr. dI. J.P. van Tienho
ven en M. Steiner; zij vertegenwoordigen drie banken die korte tijd 
later zouden fuseren tot de Hollandsche Bank Unie. Ook de directeuren 
van de Nederlandsch-Indische Handelsbank, Pierson & Co., Van 

Eeghen & Co. en fa. Oyens & Zonen plaatsten hun handtekening. Het 
waren klinkende namen uit de top van de vooroorlogse bankwereld in 
Nederland. 

Het gezelschap bestond echter niet uitsluitend uit bankiers. De 
presentielijst vermeldt ook een paar andere crediteuren. De belangrijk 
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ste onder hen was ongetwijfeld Warner Brothers, de Amerikaanse 

filmmaatschappij die een vordering van 1,25 miljoen gulden op het 

concern had. Warner werd die middag vertegenwoordigd door J. 
Hazen en C. Hirschland. Op de lijst staan geen kleine crediteuren; hun 

aantal moet aanzienlijk zijn geweest. Alleen de grote schuldeisers 

maakten deel uit van het uitgelezen gezelschap, dat verder bestond uit 

een aantal topmensen van het Küchenmeister-concern. 

Er is iets vreemds aan deze presentielijst. Wie haar vergelijkt met de 
lijst van commissarissen van het Küchenmeister-concern, zal verbaasd 

staan over het feit dat zo veel bankiers die hierboven als schuldeiser 

genoemd zijn, tevens een commissariaat bij het concern vervulden. 

Ook bezaten zij veel aandelen. De vergadering van crediteuren had 

daarom evengoed kunnen doorgaan voor een bijeenkomst van groot
aandeelhouders of voor een gecombineerd overleg van de raden van 

toezicht. Het was op het eerste gezicht niet geheel duidelijk wie nu wie 

had uitgenodigd en wie van wie iets tegoed had. 

Deze vermenging van belangen is, zoals we hebben gezien en nog 

zullen zien, kenmerkend voor de financieringsmethoden van het 

Küchenmeister-concern. Op de buitenstaander en de kleine belegger 
moet dit een vreemde indruk hebben gemaakt. Maar voor de analyse 

van de gebeurtenissen is het noodzakelijk, de verschillende functies van 

crediteuren, debiteuren en aandeelhouders steeds goed uit elkaar te 

houden. 

Zonder de hulp van de crediteuren was de reddingsoperatie tot mis

lukken gedoemd. De voorzitter van de vergadering, mr. M. van 

Regteren Altena, realiseerde zich dit terdege, toen hij de bijeenkomst 

in Américain opende .15 Hij kwam snel ter zake. Het had volgens hem 
niet veel zin om die middag te gaan zitten afgeven op de leiding van het 

concern. Daar schoot niemand wat mee op. Een grote fout was zijns 

inziens geweest dat gelden die men voor de korte termijn had geleend, 

waren besteed aan lange termijn-projecten. De vraag waar het nu op 

aankwam was: wat kon er gedaan worden om het concern te redden van 

de totale ondergang? Want een eerste onderzoek van de boeken had 

inmiddels laten zien dat het concern nog niet ten dode was opgeschre

ven. Er waren nog steeds een paar dochterondernemingen die voldoen

de winst maakten om op termijn de hele schuld te kunnen aflossen. Het 

zou van achteloosheid getuigen indien men het hele bedrijfliquideerde 
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zonder te hebben onderzocht of hier misschien nog mogelijkheden 
lagen. Daartoe was een uitstel van betaling nodig. Als er echter één 
crediteur zou zijn die nu niet wenste mee te werken aan een uitstel van 
betaling, maar liever direct zijn vordering zou willen opeisen, dan was 
een faillissement onvermijdelijk. Daarom vroeg Altena of er misschien 
onder de aanwezigen iemand was die nu al zeker wist dat hij zijn vor
deringen niet wilde opschorten. 

Iedereen was het echter met hem eens dat een nader onderzoek naar 
de winstgevendheid van het concern de voorkeur genoot. Niemand had 
er in dit stadium belang bij, een liquidatie te forceren; de opbrengst zou 
in geen enkele verhouding staan tot de werkelijke waarde van het 
concern bij voortzetting ervan. Er moest juist voorkomen worden dat 
iemand surséance van betaling of een faillissement aanvroeg. Daarmee 
haalde je officiële bewindvoerders en curatoren in huis en dan verloor 
je alle controle op de gang van zaken in het bedrijf. 

Men besloot daarom een commissie van onderzoek in te stellen die 
zo spoedig mogelijk rapport moest uitbrengen. Tot die tijd genoot het 
Küchenmeister-concern uitstel van betaling. Intussen kregen de credi
teuren de beschikking over de prioriteitsaandelen van het concern. Met 
dit resultaat kon Altena om tien over half vijf de vergadering sluiten. 

J.P. vatl Tienhoven 

Welke oplossing stond de crediteuren nu voor ogen, toen zij op 27 

november 193 1 voor de tweede maal Américain betraden?76 Op tafel lag 
een rapport met aanbevelingen van J.H. Cohen Stuart en L.W.M. 
Overes. 77 Hierin werden twee plannen gepresenteerd: een voor de 
reorganisatie van het concern en een voor de terugbetaling van de 

schulden. Het terugbetalingsplan vormde de kern van het rapport: hier 
was het immers allemaal om begonnen. Gelet op de te verwachten 
inkomsten uit licenties, dividenden, enzovoort zag het ernaar uit dat het 
concern in staat mocht worden geacht binnen twaalf maanden 1,9 

miljoen gulden terug te betalen, ruim een derde deel van de totale 
schuld.78 In dit tempo kon de schuld binnen drie jaar worden afgelost. 
Maar dit zou alleen lukken als de crediteuren het bedrijf onder hun 
controle brachten, zo waarschuwden de rapporteurs: zij moesten zelf 
aan het roer van de onderneming gaan staan door zitting te nemen in 
de raad van bestuur en een directeur uit hun midden te benoemen. 79 

Alleen langs die weg konden zij maximale invloed uitoefenen op de 
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aflossing van de schulden. Verder was er een reorganisatie van het 
concern nodig. Eerst moesten de Internationale Ultraphoon NV en de 

Internationale Radio Maatschappij NV worden geliquideerd. Vervol
gens kon men Sprekende Films NV met Accoustiek NV laten fuseren. 

Daardoor zou de onderneming een hechte en doorzichtige structuur 

krijgen. In geen geval mochten personen die betrokken waren bij KKG, 

nog langer een functie bekleden in het concern. 80 

Hiermee was de basis gelegd voor een oplossing. De doelstellingen 
waren duidelijk, de weg om ze te bereiken ook. Het kwam er nu op aan, 

iemand te vinden die deze taak op zich kon nemen en de leiding kreeg 

over het Küchenmeister-concern. Het was evident dat de zittende 

directeur, dr. Alberto Meyerhoff, niet gehandhaafd kon blijven. Ten 
slotte werd mr. dr.J.P. van Tienhoven bereid gevonden de functie van 

waarnemend directeur te aanvaarden. sl 

Mr. dr. Joannes Pieter (Piet) van Tienhoven (1876-1950) was een 

bankier met grote ervaring in internationale beleggingen en kredieten. 
Van 1910 tot 1924 was hij directeur van de Rotterdamsche Bank 

geweest. Hij verliet deze bank kort nadat deze bijna bankroet was 

gegaan. 8l Sindsdien leidde hij samen metN.E. Rost Onnes en W.A. den 

Tex Bondt de Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika en de Holland

sche Bank voor de Middellandsche Zee, twee banken die in 1933 

fuseerden tot de Hollandsche Bank Unie. In 1928 raakte hij betrokken 
bij de oprichting van de Internationale Ultraphoon NV en werd er 

commissaris. Verder had hij als bankdirecteur leningen aan het Küchen

meister-concern verschaft. Om die reden behoorde hij niet alleen tot de 

aandeelhouders en commissarissen, maar ook tot de schuldeisers. De 

vorderingen van de door hem vertegenwoordigde instellingen83 be
droegen ongeveer negen ton. Hij had dus groot belang bij een goede 
afloop van het avontuur waarin hij zich had begeven. 

Van Tienhoven hield van een ferme aanpak. Hij ging direct tot actie 

over, een Blitzkrieg. Binnen enkele maanden moest de hele operatie 

achter de rug zijn. Daarin is hij ook geslaagd, maar slechts met grote 

inspanning en ook met een andere uitkomst dan hij en de overige 

crediteuren hadden voorzien. De operatie werd achtervolgd door 

tegenvallers. De diagnose die men van het concern had gemaakt, bleek 

niet helemaal te kloppen, de hierop gebaseerde prognose al evenmin. 

De schuld was veel groter dan men had gedacht, de toestand leek met 
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de dag slechter te worden en het oorspronkelijke plan moest herhaal
delijk worden bijgesteld. Van Tienhoven was echter een snelle beslisser 
en regeerde met vaste hand. Dat blijkt ook uit zijn rapporten en brieven 
die van een duidelijke visie getuigen en deze op krachtige wijze ver
woorden. Aan de hand van deze en andere bronnen is het mogelijk een 
beeld te schetsen van de verschillende stappen die Van Tienhoven heeft 
genomen om zijn opdracht te vervullen. 

Van Tienhoven had al op 3I december 1931 zijn eerste bespreking 
met de directeuren van de vestigingen in Berlijn, Parijs en Londen, resp. 
Nölle, Henkei en Van Duyn, die alle drie in Amsterdam vertoefden. 84 

In de volgende dagen kon hij zich verder oriënteren op de toestand van 
het concern. Van alle dochtermaatschappijen, zo bleek hem al spoedig, 
waren die in Berlijn en Parijs de beste, die in Londen de slechtste. Tobis 
in Berlijn was winstgevend en de grootste van alle en bracht in abso lu
te cijfers het meeste op. Parijs was veel kleiner, maar ook veel rendabe
ler en scheen een betere liquiditeit te hebben. 8j Londen leed alleen maar 
verliezen, maar werd om onduidelijke redenen toch aangehouden. 86 

Intussen trof hij vuorbereidingen voor een reis langs de buitenlandse 
vestigingen om ter plaatse poolshoogte te nemen en zich te verzekeren 
van een loyale medewerking van de dochtermaatschappijen. Wilde hij 
daar iets kunnen bereiken, dan moest Van Tienhoven eerst alle credi
teuren achter zich hebben staan. Daarom liet hij hen op 25 januari 1932 

het moratorium tekenen waartoe zij al twee maanden eerder hadden 
besloten. 87 Dit bewUs van eendracht was in feite een machtiging aan Van 
Tienhoven die nu namens de crediteuren kon spreken: men trad voor
taan op als één blok onder leiding van Van Tienhoven. Dezelfde dag nog 
vertrok hij naar het buitenland voor een bliksembezoek aan Berlijn op 
26 januari, Londen op 28 januari en Parijs op 29 januari. 88 

Vooral in Berlijn mocht hij oppositie verwachten tegen zijn plannen. 
Tobis zag zichzelf als het centrum van het internationale concern en 
beschouwde de vestigingen elders in de wereld als buitenlandse filialen 
die allereerst de export van Tobis' Duitse films moesten bevorderen en 
daarnaast ook enige eigen activiteit mochten ontplooien. In de visie van 
Van Tienhoven en de crediteuren was het concern daarentegen primair 
een multinationale maatschappij met vertakkingen in verscheidene lan
den, waaronder een in Duitsland. Als er al sprake was van een centrum, 

dan lag dit in Amsterdam. Zij kozen nadrukkelijk voor een internatio
luIe identiteit, niet voor een Duitse (ook niet voor een Nederlandse). 
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Op de achtergrond van dit meningsverschil tussen Amsterdam en 
Berlijn zal ook de rivaliteit hebben meegespeeld tussen Henkel en 
Nölle, de twee zeer succesvolle directeuren van resp. de Parijse en de 
Berlijnse filmstudio's. Henkels zelfstandigheid in Parijs was gebaat bij 
een voortbestaan van de internationale oriëntatie, terwijl Nölle de 
neiging had om Henkel als zijn Parijse filiaalchef te beschouwen. Van 
Tienhoven koos voor Henkel en liet Nölle vallen. Dit was geen keuze 
voor personen, maar voor beleid. 

Terug in Amsterdam wist Van Tienhoven wat hem te doen stond. Hij 
liet een nieuwe vergadering van crediteuren uitschrijven voor 29 fe
bruari 1932 en begon te werken aan een rapport waarin hij kort en 
bondig uiteenzette hoe de financiële reorganisatie volgens hem diende 
te worden uitgevoerd. Mocht zijn voorstel niet worden aanvaard, dan 
zou hij de heren niet verder van dienst kunnen zijn. 

In zijn rapport presenteert Van Tienhoven allereerst een geconsoli
deerde balans van Accoustiek NV en Sprekende Films NV. Het was 
volgens hem zinloos om de jaarrekeningen van deze vennootschappen 
afzonderlijk te bestuderen, want ze bestonden uit een doolhof van 
wederzijdse vorderingen en verplichtingen: 'Men kan slechts dán door 
het concern heenzien, indien men althans begint met alle [ ... ] schulden 
[ ... ] op te sommen en daartegenover de activa te stellen waarover het 
concern als zodanig beschikt. ' 89 De totale schuld van het concern 
bedroeg geen 5,1 maar 9,2 miljoen gulden. 90 Hiertegenover stonden 
activa ter waarde van eveneens 9,2 miljoen. 'Men komt dus tot de 
verrassende conclusie dat activa en passiva in het concern elkaar onge
veer balanceren, waaruit logisch de slotsom volgt dat aandelen Spreek
film en à fortiori aandelen Accoustiek geen waarde meer hebben. ' 9

1 

Vervolgens ontwerpt Van Tienhoven een voorlopige 'reconstructie
balans' waarin het hele concern geconcentreerd wordt op Sprekende 
Films NV, het enige onderdeel dat nog functioneerde. 'De talrijke 
overige vennootschappen zijn als wrakhout te beschouwen dat zo spoe
dig mogelijk opgeruimd dient te worden. ' 92 Ook Accoustiek diende als 
'volkomen nutteloos' te verdwijnen. 'Alleen door concentratie van alles 
op één centraal punt, Spreekfilm, kan men het concern "workabie" 
houden. '93 Hiertoe neemt Sprekende Films NV alle crediteuren en alle 
activa van Accoustiek NV over. 94 De schuldeisers die zich in het verleden 
hebben ingedekt door Tobisaandelen als onderpand voor leningen te 



accepteren, moeten nu dit onderpand als activa inbrengen bij Spreken
de Films NV. Deze krijgt daardoor opnieuw de beschikking over zijn 
oude Tobisaandelen. In ruil daarvoor ontvangen de crediteuren nieuwe 
aandelen van de gereorganiseerde maatschappij. Zij veranderen dus van 
crediteuren in aandeelhouders. 

De hele operatie krijgt tenslotte haar beslag in een concept 'reorga
nisatiebalans' (zie Tabel 5.2) die Van Tienhoven afleidt uit de recon
structiebalans. Uit die balans blijkt dat de crediteuren 4,87 miljoen 
gulden van het maatschappelijk kapitaal in bezit nemen. Van de oude 
schuld aan de banken resteert dan nog een bedrag van 641.000 gulden.95 

Hiermee zijn de hoofdlijnen van het plan van Van Tienhoven geschetst. 
Het reorganisatievoorstel was een huzarenstukje. Als een grote tovenaar 
veranderde Van Tienhoven schuldeisers in aandeelhouders, passiva in 
activa en onderwijl liet hij een moedermaatschappij versmelten met 
haar dochter. Het financiële labyrint van het Küchenmeister-concern 
werd in zijn vingers zo doorzichtig als glas. Het belangrijkste verschil 
met het eerdere plan van Cohen Stuart en Overes was dat zij hadden 
gekozen voor terugbetaling van de schulden waarbij de crediteuren 
buiten de onderneming bleven staan, terwijl Van Tienhoven de schuld
eisers als aandeelhouders in het concern wilde laten deelnemen. 

Tabel 5.2. Concept reorganisatiebalans Sprekende Films NV, per 1 januari 
1932 (in guldens) 

activa paSSIva 

Patenten 1.824.682 Kapitaal 4.873.400 
Inventaris Obligaties 
Internationale Credi teuren 101.000 

contracten 1 Banken 634.000 
Kas en banken 50.130 Crediteuren 
Tobis 5.273.400 Banken 7.000 
Films Sonores Tobis 923.000 Diversen 135.175 
Cie. Française Tobis 200.000 Dochtermaat-
Asfi 600.000 schappijen 3.419.172 
Telegraphon 120.000 Overschot 91.079 
Vorderingen 267.612 

9.258.826 9.258.826 

Bron: J.P. van Tienhoven, Rapport aan de commissarissen van Sprekende Films NV, 

24 februari 1932 (Str. 39) 
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Van Tienhoven wees met nadruk op een paar voetangels waarvoor 
een oplossing moest worden gevonden. Als regisseur van de sanering 
had hij te maken met drie partijen die ieder hun eigen rol in de finan
ciering van het concern speelden: de oude aandeelhouders van Accous
tiek, de huidige crediteuren en straks ook de nieuwe geldschieters. Ieder 
van hen moest hij voor zijn plan zien te winnen. 

Van de kant van de crediteuren verwachtte hij de minste oppositie. 
Van Tienhoven was een van hen en hij had zijn voorstel in nauw overleg 
met zijn lotgenoten ontwikkeld. Hun kredieten zouden worden omge
zet in aandelen. Dat deed pijn, want geld dat zij voor een korte termijn 
hadden uitgeleend, werd nu vastgelegd in een langlopende deelneming 
met een hoog risico en een laag rendement. Het was waarschijnlijk hun 
enige kans om nog iets van hun geld terug te zien en daarvoor moesten 
ze nu even door de zure appel heen bijten. 96 

Een veel grotere zorg voor Van Tienhoven was het vinden van een 
nieuwe geldgever. De liquiditeit vormde nog steeds een zwak punt. Het 
concern had dringend drie miljoen gulden nodig als extra bedrijfskapi
taal. Allerlei personen en instellingen werden benaderd, maar er bleek 
geen animo voor te zijn. Uiteindelijk zagen de crediteuren zich ge
dwongen het benodigde geld gedeeltelijk zelf ter beschikking te stellen. 
Er werd een obligatielening van drie miljoen gulden uitgeschreven, 
waarvan de crediteuren de eerste zes ton voor hun rekening namen.97 

Op die manier wist men te voorkomen dat de reorganisatie op het laatste 
moment stuk zou lopen. In enkele weken tijd veranderden de crediteu
ren eerst van schuldeisers in aandeelhouders en toen ook nog eens in 
obligatiehouders. 

Het derde knelpunt werd gevormd door de aandeelhouders van 
Accoustiek. Weliswaar hadden de aandelen Accoustiek geen enkele 
waarde meer, toch mochten de bezitters ervan nog hun stem uitbrengen 
in de laatste aandeelhoudersvergadering van deze vennootschap waar 
het hele reorganisatieplan ter goedkeuring moest worden voorgelegd. 
Om hun medewerking te verkrijgen, moest een interessante compen
satie worden aangeboden. Welke? Van Tienhoven stelde voor, hun het 
recht te geven hun Accoustiek-aandelen om te ruilen tegen winstbewij
zen in Sprekende Films NV. Daarmee konden ze aanspraak maken op 
een deel van de toekomstige bedrijfswinst, zodat hun geleden verlies 
wat minder groot zou zijn. 'Het woord winstbewijs klinkt onaange
naam; voor een aandeelhouder zal het klinken als verliesbewijs,' 



voorspelde een van de crediteuren,jhr. mr. H.L. van Lennep.98 'Wordt 

later geen winst gemaakt, dan maakt het voor aandeelhouders niet het 

minste verschil of zij thans aandelen krijgen of winstbewijzen,' ant

woordde Rost Onnes. Het ging echter niet om de naam, maar om de 

waarde van het winstbewijs. Tenslotte besloot men om één winstbewijs 

van lOOO gulden in Sprekende Films NV af te geven tegen vijf aandelen 

Accoustiek van ieder rooo gulden. 99 En om te voorkomen 'dat in de 

bedoelde vergadering zal worden betoogd dat de crediteuren de zaken 

voor een appel en een ei tot zich getrokken hebben,' lieten ze meedelen 

dat de crediteuren hun eigen aandelen 'gaarne tegen negentig percent 
zullen overdragen.' 100 

Het reorgamsatieplan bracht klaarheid in een verwarde en duistere zaak 

en daarom moet het voor de Nederlandse crediteuren onweerstaanbaar 

aantrekkelijk zijn geweest. Op de vergadering van 29 februari 1932 

schaarden zij zich achter het plan van Van Tienhoven. Zij verbonden 

echter één voorwaarde aan hun medewerking. Zij wilden hun geldvor

deringen pas omzetten in aandelen en obligaties als de aandeelhouders

vergadering van Accoustiek NV, me voor 13 mei stond aangekondigd, 

volledig accoord ging met het reorganisatieplan. De verzamelde aan

deelhouders kregen slechts de keuze tussen aannemen of verwerpen van 

het plan. Er zou niet over onderhandeld kunnen worden en uitstel van 

de beslissing was ook niet mogelijk: de crediteuren wilden op 13 mei 

defimtief uitsluitsel hebben. Indien hun voorstel zou worden verwor

pen, zouden zij onmiddellijk het faillissement aanvragen. 

De aandeelhouders 
De aandeell10udersvergadering van Accoustiek NV zou op vrijdag 

13 mei 1932 om I I uur beginnen in een zaal van het Parkhotel in Am

sterdam. De opkomst was groot. Behalve directie en commissarissen, 

die achter een tafel hadden plaatsgenomen, waren zo'n honderd 

aandeelhouders present. Zij vertegenwoordigden 7124 aandelen die 

tezamen recht gaven op het uitbrengen van 4608 stemmen. Notaris Van 

den Helm, bijgestaan door twee kandidaatnotarissen, had dit zorgvuldig 

gecontroleerd. 101 Onder de belangstellenden bevonden zich opvallend 

veel journalisten. Zij noteerden bijna woordelijk wat werd gezegd. De 

zaak-Küchenmeister stond nog altijd in de belangstelling en naderde nu 

zijn ontknoping. Diezelfde avond zouden de lezers van het Algemeen 
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Handelsblad, NRC, De Telegraaf en De Maasbode een uitgebreid verslag 
kunnen lezen in hun krant. 

In april was het jaarverslag van Accoustiek verschenen. De balans 
over I931 liet een verlies van 20,4 miljoen gulden zien. 10'. Niemand had 
verwacht in dit verslag veel zelfkritiek te zullen aantreffen. Die was er 
ook niet. De oorzaken van het debacle werden vooral gezocht buiten 
het bedrijf, met name in de economische crisis die het Küchenmeister
concern had verrast. Geen woord over de zwakke leiding, de labyrin
tische structuur, verkeerde financieringsmethoden. Daarover was des te 
meer te lezen geweest in de financiële pers die de staf brak over het 
bestuur van het Küchenmeister-concern. I O

) Ook de openbare aandeel
houdersvergadering zou hier de nodige aandacht aan besteden. 

De stemming was geladen. Natuurlijk hadden velen hun eerste 
teleurstelling al verwerkt sinds die keer dat zij uit berichten in de pers 
hadden begrepen dat hun duur betaalde aandelen Accoustiek er slecht 
voor stonden. Maar nu was eindelijk het moment aangebroken dat de 
leiding van het concern ter verantwoording kon worden geroepen. Die 
kans wilden vooral de kleine aandeelhouders niet voorbij laten gaan, al 
waren zij er zich goed van bewust dat ze hier slechts een minderheid van 
de stemmen bezaten. Als zij in de zaal om zich heen keken, zagen zij zich 
omgeven door stromannen van de belanghebbende banken. Gefluisterd 
werd, dat die voor zeer lage prijzen grote pakketten aandelen hadden 
teruggekocht om maar veel stemmen te kunnen produceren. ,o4 

Mr. H.M. Roelofsz, directeur van de Incassobank, opende de verga
dering. lOl Hij nam de plaats in van Dirk Out van fa. Oyens & Zn., die 
een week eerder zijn ontslag als commissaris had aangeboden. Gevraagd 
naar de reden waarom ook C. W oldringh, directeur van de Neder
landsch-Indische Handelsbank, uit de raad van commissarissen was 
getreden, zei Roelofsz dat dit was gebeurd omdat hij te weinig kennis 
van zaken had gehad. Hij vond het echter niet op zijn weg liggen de 
houding van W oldringh hier te verdedigen. Mensen als Roelofsz en 
W oldringh bekleedden hoge functies in de financiële wereld en geno
ten veel aanzien. Door zitting te nemen in de raad van commissarissen 
van het Küchenmeister-concern hadden zij velen verlokt hun vertrou
wen aan deze zaak te geven. Het fiasco van de onderneming werd hun 
dan ook zeer kwalijk genomen. 

De discussie concentreerde zich op de goedkeuring van de jaarstuk
ken.].C.M. Krook uit Bussum beet de spits af. Hij verweet het bestuur 

180 



dat de aandeelhoudersvergadering een jaar te laat werd gehouden. Voor 
dit uitstel was geen dispensatie gevraagd. Daarmee had men in strijd 
gehandeld met de statuten van de onderneming, maar ook met de wet 
op de naamloze vennootschap. Waarom had het bestuur geen noodsig
naallaten uitgaan toen het fout ging, zo vroeg Krook zich verder af. Hij 
had in de dagbladen 56 berichten gevonden die alle even gunstig waren 
over het bedrijf, maar in geen van die berichten werd vermeld waarom 
de jaarvergadering uitbleef. Intussen hadden insiders de gelegenheid 
gehad hun aandelenbezit te lozen. Het publiek was zo de dupe. 

Ook aandeelhouder Kymmell kreeg het woord. Niemand kon hem 
echter verstaan. Roelofsz verzocht hem beleefd iets luider te spreken, 
waarop een stem riep: 'De akoestiek is hier slecht!' De zaal brulde het 
uit: 'De Accoustiek is hier slecht!' Het Parkhotel daverde. Vriend en 
vijand gaven zich over aan uitbundige vreugde om deze grap. Nadat de 
zaal bedaard was, vuurde Kymmell een serie gedetailleerde vragen op de 
voorzitter af. Was de miljoenenaankoop van Tobisaandclen in 1929 niet 
te voorzien geweest? Waar was de vordering op KKG ter grootte van 3,5 
miljoen gulden gebleven in de balans van 193I? Ook andere sprekers 
vroegen om extra toelichting bij de jaarrekening. 

Roelofsz antwoordde op al deze vragen zo goed en zo kwaad als hij kon. 
Pas toen de vergadering dreigde een eigen commissie van onderzoek te 
zullen instellen, waardoor ook de goedkeuring van de jaarrekening zou 
worden opgeschort, moest hij even ingrijpen. Hij herinnerde eraan dat 
de crediteuren een ultimatum hadden gesteld dat vandaag afliep. Uitstel 
zou door hen niet worden geduld. Hetwas nu ofnooit. Van Tienhoven 
viel hem bij: een onderzoekscommissie zou opnieuw maanden werk 
hebben in dit labyrint van Kreta. Als Accoustiek failliet ging, zouden de 
crediteuren aan de curator hetzelfde voorstel kunnen doen: zij zouden 
de activa accepteren als compensatie voor de schulden, maar over 
winstbewijzen hoefde dan niet meer te worden gesproken. Ook waar
schuwde Van Tienhoven, dat een faillissement van Sprekende Films NV 

een grote klap zou betekenen voor de hele Europese filmindustrie. 
Omdat sommigen bleven aandringen, liet ook eh. Boissevain zijn 

gezaghebbende stem horen. Hij deelde mee tot de bona fide aandeel
houders te behoren en van begin af een vrij groot pakket aandelen te 
hebben bezeten waarmee hij alle stormen had meegemaakt. Toen de 
beurskoers achteruit liep, had hij zich tot het bestuur gewend dat hem 
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steeds op de hoogte had gehouden. Hij was ervan overtuigd dat het 
accountantsonderzoek uitstekend was en hij voelde er niets voor zijn 
curiositeit verder te bevredigen door mee te werken aan de benoeming 
van een nieuwe commissie van onderzoek. Hij raadde iedereen aan, 
voor het bestuursvoorstel stemmen. 

Uit de stemming over de jaarstukken bleek tenslotte dat deze met 
4609 stemmen voor, 12 tegen en één blanco waren aangenomen. Het 
voorstel tot ontbinding van de vennootschap had ongeveer dezelfde 
uitslag evenals het voorstel om de liquidateur toestemming te geven alle 
passiva en activa van Accoustiek te ruilen tegen 2400 winstbewijzen van 
Sprekende Films NV. 

De ontknoping van het Küchenmeisterdrama betekende een grote 
teleurstelling voor een aantal aandeelhouders. Ze waren niet slechts hun 
kapitaal kwijtgeraakt, ze hadden ook de indruk dat de verantwoorde
lijken voor het fiasco de dans ontsprongen waren. Ze hadden geen 
enkele invloed kunnen uitoefenen op de uitkomst van de aandeelhou
dersvergadering. Het enige wat hen na dit avontuur restte, was een 
zoethouder, een winstbewijs. ].C.M. Krook liet het er niet bij zitten. 
Hij schreef een brief aan de minister van Justitie waarin hij met 
verschuldigde eerbied te kennen gaf 'dat door de gesties der heren 
bestuurders van de NV Küchenmeister's Accoustiek het Nederlandse 
publiek enige tientallen miljoenen heeft zien overhevelen naar de 
zakken van buitenlanders." 06 Hij verzocht de minister in te grijpen bij 
deze onderneming op grond van artikel47c van de Wet op de Naamloze 
Vennootschap. Het is niet bekend ofhij antwoord heeft gekregen, maar 
dat zijn verzoek weinig effect heeft gehad, staat wel vast. 

Sprekende Films NV wordt Intertobis NV 

Het reorganisatieproces is voltooid op 24 juni 1932. Van Tienhoven 
presenteerde op die dag in de eerste plaats zijn definitieve reconstruc
tiebalans aan de crediteuren (zie TabeIS.3). De volgende punten vragen 
om enige toelichting. Bij de activa zijn de deelnemingen verminderd tot 
3,9 miljoen gulden. Dit komt hoofdzakelijk doordat Van Tienhoven 
het maatschappelijk kapitaal van Tobis AG, het voornaamste bezit van 
Sprekende Films NV, intussen had laten terugbrengen van 12 miljoen 
naar S.4 miljoen mark. (Omdat hij daarbij ook een aantal aandelen 
teruggaf aan Tobis, daalde het belang in Tobis van 76 naar 67 ,S procent.) 
Tegelijkertijd beperkte hij bij de passiva het geplaatste kapitaal tot 3,7 
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Tabel 5.3. Definitieve reconstructiebalans van Sprekende Films NV, 

juni 1932 (in guldens) 

activa 

Deelnemingen 
Patenten 
Dochterondernemingen 
Kassa en Banken 

3.909.700 
1.500.000 

52.773 
18.343 

5.480.816 

Kapitaal 
Obligaties 
Credi teuren 
Dochterondernemingen 
Reserve 

3.767.000 
626.000 
139.251 
131.332 
817.233 

5.480.816 

Bron: J.P. van Tienhoven, Nota betreffende de definitieve reconstructie van Spreekfilm, 18 
juni 1932 (Str. 39) 

miljoen gulden. Dit hield eveneens in dat de crediteuren aan wie dit 
kapitaal toekwam, hun aanspraken met twintig procent verminderden. 
'Deze reductie is dringend noodzakelijk, aangezien geen crediteur er 
baat bij zou kunnen vinden, tegen zijne vordering papier te ontvangen 
dat a priori te hoog gewaardeerd iS.' I07 

De balans laat een gebrek aan liquiditeit zien. De current ratio 
bedraagt hooguit 0.26, hetgeen wil zeggen dat van de vlottende schul
den slechts 26 procent op korte termijn is gedekt. 108 Ook de rentabiliteit 

is niet sterk. De crediteuren konden hieruit ondubbelzinnig opmaken 
dat de onderneming waarin zij gingen deelnemen, niet zonder risico's 
zou zijn. Maar was er een alternatief? Nu hadden ze nog een kans. Die 
moesten ze grijpen, aldus Van Tienhoven, die hun nog eens voorhield 

'dat indien onverhoopt mocht blijken dat de zaak niet te redden is, 

naar zijne overtuiging het bedrag der obligatiën er toch altijd nog 
zal uitkomen. [ ... ] Intussen riskeren de tegenwoordige crediteuren 

in wezen niets, immers indien de reorganisatie niet doorgaat, zoude 
blijken dat van de vorderingen niets terecht komt.'IO<) 

Van Tienhoven verlangde voorts van de voormalige crediteuren C.q. de 

nieuwe aandeelhouders van het filmconcern dat zij zich in een aande
lenpool verenigden, een pooling van aandelen in Sprekende Films NV. 

Gezamenlijk hadden zij de meerderheid en daar moesten zij gebruik van 

maken: 'Immers, door deze poolovereenkomst wordt voorkomen dat 



een of meer aandeelhouders zelfstandig onderhandelingen zouden 
voeren over verkoop van hunne aandelen, tengevolge waarvan andere 
aandeelhouders gedupeerd zouden kunnen worden.'''o 

Vrijwel iedereen is tot de pool toegetreden. Een belangrijke uitzon
dering waren Warner Brothers, die duizend aandelen in de nieuwe 
maatschappij kregen. De Amerikanen steunden de reorganisatie, maar 
ze wensten hun vrijheid van handelen te behouden.'" Van de 3767 uit 
te reiken aandelen zijn er uiteindelijk 2 5 3 9 in de pool ingebracht. 112 Om 
die reden sprak men van een 'meerderheidspool' . 

Tenslotte hebben de leden van de pool de naam van het gereorga
niseerde filmconcern veranderd: Sprekende Films Nv heette voortaan 
Internationale Tobis Maatschappij NV, kortweg: Intertobis NV. Uit hun 
midden kozen ze een nieuwe raad van commissarissen en een nieuwe 
voorzitter, mr. N.E. Rost Onnes."] Ze benoemden Van Tienhoven tot 
algemeen directeur van Intertobis. "4 

Onder leiding van Van Tienhoven zijn de nieuwe aandeelhouders 
vastberaden en in hoog tempo op de ingeslagen weg voortgegaan. Al 
eerder had Van Tienhoven maatregelen genomen om Tobis in Berlijn 
onder Nederlandse curatele te plaatsen. Curt Sobernheim, de voorzitter 
van de raad van commissarissen aldaar, was al in februari I932 tot aftre
den gedwongen . In zijn plaats benoemde Van Tienhoven Ferdinand 
Bausback, van wie hij mocht verwachten dat deze nauw met Amster
dam zou samenwerken. Bausback was directeur bij de Deutsche Bank 
geweest en had in I926 de Ufa ingrijpend gesaneerd. Bovendien kwa
men er vier Nederlandse crediteuren als commissaris in de raad te zit
ten. " l Directeur Nölle van Tobis kreeg in april zijn congé en werd op
gevolgd door Hans Henkel. De laatste kende Bausback goed; hij was 
diens rechterhand geweest bij de sanering van de Ufa in I926. 

De directie van Tobis kwam onder streng regime te staan. Maande
lijks ontvingen de commissarissen van Intertobis nu financiële overzich
ten van alle maatschappijen die aan Tobis gelieerd waren. Maandelijks 
ook konden zij controleren of de inkomsten wel aan de juiste zaken 
werden uitgegeven. Bezuinigen stond voorop. Riskante investeringen 
behoorden tot het verleden. De produktie van eigen films en de finan
ciering van andermans films werden sterk beknot, niet alleen vanwege 
het risico, maar ook omdat hierdoor geld werd vastgelegd dat men liever 
aan de nieuwe aandeelhouders liet toekomen. 



In Duitsland is dit optreden met veel misbaar gevolgd. 'Moet de Duitse 
filmindustrie de Küchenmeisterschulden betalen?' zo vroeg Filmkurier 
zich al in 1931 af ,,6 De crediteuren in Amsterdam hadden daarop een 
duidelijk antwoord: jazeker! Tobis was in Duitsland al weinig geliefd 
vanwege zijn binding met het internationale Küchenmeisterkapitaal, 
maar deze onverhulde inmenging van buitenlanders werd door velen 
gezien als een vijandige daad jegens de natie. Ufa, de concurrent, kon 
zich nu beter profileren als de filmfabriek van en voor het Duitse volk. 

Voor de zekerheid liet Van Tienhoven de 1800 Tobisaandelen die 
aan Sprekende Films NV toebehoorden en nog in Duitse kluizen werden 
bewaard, naar Amsterdam overbrengen, 'weil die politische Gefahr dass 
plötzlich eine Verordnl1ng, die jede Auslieferung von in Deutschland 
ruhenden Effekten verbietet ins Leben gerufen wird, nicht imaginär 
erscheint.' 11 7 Amsterdam en Berlijn kwamen verder overeen dat ze de 
wederzijdse vorderingen en geschillen uit het verleden definitief zou
den opruimen. 11 8 Vanaf dat ogenblik stonden moeder en dochter quitte. 
Een soortgelijke regeling werd getroffen met het 'Auslandskonsortium' 
en met KKG, zodat de laatste eindelijk kon worden geliquideerd." 9 

Daarmee was het concern bevrijd van een zware last uit het verleden. 
In Parijs was een dergelijk ingrijpen niet nodig, omdat Hans Henkel 

daar de zaak goed onder controle bleek te hebben. Londen daarentegen 
vormde wel een probleem. Asfi Ltd. was in 1929 opgericht door Spre
kende Films NV en British Talking Pictures. BTP raakte echter in finan
ciële moeilijkheden en daardoor ontving Asfi minder bedrijfskapitaal 
dan waarop was gerekend. Dat is een van de redenen waarom Asfi 
voortdurend gebrek aan geld had. Directeur Becker werd eind I931 

vervangen door E. van Duyn, maar Asfi bleef nog lange tijd een blok aan 
het been van het concern. 

*** 

De droom van het grote mediaconcern is wreed verstoord door de 
economische crisis, maar ook door slecht financieel beheer. Vooral dit 
laatste gaf aanleiding tot vileine opmerkingen in de pers. De raad van 
commissarissen bestond namelijk hoofdzakelijk uit bankiers, wist het 
Algemeen Handelsblad, 'en het geheel is een voorbeeld hoe een gezonde 
financiering nujuist niet moet zijn.' 1>0 In een terugblik op het fiasco van 
het Küchenmeister-concern schreef De Maasbode: 



'Op een technisch gegeven [ ... ] werd een ondernemingscomplex 
opgebouwd met behulp van een te gering bedrag aan eigen en een 
te groot bedrag aan vreemde middelen, waarvan de laatste boven
dien nog slechts voor korte termijn ter beschikking werden gesteld. 
[ ... ] De coupeur heeft de maat van de financiële jas van de als een 
kolos geconcipieerde industriële baby te krap gemeten."21 

Het echec is niet zonder consequenties gebleven voor de betrokken 
bankiers. Tenminste twee bankdirecteuren werden uit hun functie 
gezet. Dirk Out moest zich in februari 1932 terugtrekken uit fa. Oyens 
& Zn. '11 Dit bankiershuis balanceerde enige tijd op de rand van de 
afgrond en kon slechts van een bankroet worden gered dankzij actieve 
steun van de Hollandsche Bank Unie; in 1932 werd de firma omgezet 
in een naamloze vennootschap. Ook de directeur van de Hollandsche 
Buitenland Bank in Den Haag, mr. dr. H.J. von Brucken Fock, kreeg 
zijn ontslag; hij was behalve aandeelhouder en crediteur ook commis
saris van het concern geweest. '1J 

Alle bedrijven die de eens profetisch klinkende, later onheilspellende 
naam van Küchenmeister droegen, zijn in 1932 stilgelegd. Door de 
naam van Küchenmeister's Internationale Mij. voor Sprekende Films 
NV te veranderen in Intertobis NV heeft men de laatste herinnering aan 
het debacle willen uitwissen. De moedermaatschappij, Accoustiek NV, 

trad op 13 mei 1932 in liquidatie. 1'4 Ook twee dochters verdwenen van 
het toneel. De Internationale Ultraphoon Maatschappij NV werd op 22 

september 1932 failliet verklaard. De Internationale Radio Maatschap
pij NV is op 10 november 1933 opgeheven. 

Minstens even treurig was het einde van KKG, de oorsprong van het 
hele concern. In 1930 hadden de stille vennoten in Nederland al 
besloten deze onderneming, die de meerderheid van het aandelenkapi
taal van Accoustiek NV bezat, op te heffen en over te brengen van Berlijn 
naar Amsterdam. In 1930 was de transactie zinvol geweest, toen de 
aandelen Accoustiek nog waarde hadden. Maar kort voordat de trans
actie kon worden voltooid, kelderde de koers van Accoustiek en sleurde 
KKG in zijn val mee. Het vermogen was vrijwel niets meer waard en er 
restte slechts een enorme schuld. De transactie is niet doorgegaan en de 
liquidatie van KKG heeft tenslotte in Berlijn plaatsgevonden. 12j 
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Tien maanden nadat de onhoudbare situatie aan het licht was gekomen, 

bestond alleen nog de filmbranche van het multimediaconcern; de rest 

was weggesaneerd. De schuldeisers hadden aandelen geaccepteerd in 
plaats van contanten. Daarmee hadden ze hun lot verbonden aan het 

voortbestaan van de onderneming. 

Het optreden van de crediteuren heeft het streven versterkt om 

Amsterdam een centrale en actieve rol te laten spelen in de internatio

nale bedrijvigheid van het filmconcern, al was het maar om meer greep 
te krijgen op de geldstroom. Tegelijkertijd wilde men de invloed van 

Berlijn beperken tot een meer regionale rol. Intertobis moest een inter

nationale onderneming worden, geen Duitse. Amsterdam fungeerde als 

het financiële centrum voor de verschillende vestigingen in de rest van 
de wereld. Tobis werd gereduceerd tot een vazal. De volgende paragraaf 

zal laten zien hoe deze machtige positie van Amsterdam na 1933 weer 
is afgebrokkeld. 

5 INTERTOBIS 

Wat is er met Intertobis gebeurd na de reorganisatie? Intertobis had in 

1932 twee bronnen van inkomsten: royalties en dividenden. Dividen

den ontving het concern in hoofdzaak van twee dochterondernemin

gen die films produceerden en apparatuur verhuurden, Tobis AG en 

Films Sonores Tobis SA. Royalties kreeg de maatschappij omdat zij de 

octrooirechten van Tobis in de niet-Duitssprekende landen bezat. 

Hieraan zou eind 1934 een derde inkomstenbron worden toege

voegd: de internationale distributie van films. Daartoe werd in Amster

dam een nieuwe dochtermaatschappij gesticht, de Internationale Tobis
Cinema NV, ook wel 'Intercinema' genoemd. 126 Deze zou de export en 

buitenlandse verhuur van Duitse films gaan verzorgen. Een specialist op 

dit gebied, dr. Herbert Silberberg uit Berlijn, werd tot directeur 

benoemd. Intercinema kreeg filialen in Engeland, Oostenrijk, Spanje, 
Zwitserland en Nederland. Charles van Biene, die jarenlang de Ufa in 

Nederland had vertegenwoordigd, kreeg de leiding over het Amster

damse filiaal, Tobis Filmdistributie NV. In andere landen als Frankrijk, 
Portugal, de Verenigde Staten en België had Intertobis al vestigingen. 

Uit de jaarverslagen valt op te maken dat Intertobis na de reorgani

satie van het Küchenmeister-concern geen hoge vlucht heeft genomen. 



Eind 1932 waren de solvabiliteit en de liquiditeit niet verbeterd: het 

eigen vermogen als percentage van het totale vermogen liep terug van 

0.84 naar 0.70, de current ratio daalde van 0.26 naar 0,19, terwijl de 
verlies- en winstrekening met een licht verlies sloot. De volgende jaren 

trad geen herstel in. Intertobis had met Sprekende Films NV ook zijn 

toekomst achter zich gelaten. 

De economische crisis, de opkomst van Hitler en de techniek van 

nasynchronisatie zijn de voornaamste oorzaken van het geringe rende
ment geweest. Door het nasynchroniseren van geluidsfilms wist Hol

lywood het terrein terug te winnen dat het in 1929 had verloren door 
de taalbarrière. Tegelijkertijd begon de export van Duitse films achter

uit te lopen: sedert het grimmige nazi-regime was aangetreden in 1933, 
werden er in Duitsland niet alleen minder films gemaakt, maar groeide 

ook de weerstand tegen deze produkties in het buitenland. Voorts had 

de economische depressie een fnuikende werking op internationaal 

opererende concerns als Intertobis. De winst die in het buitenland werd 

gemaakt, kon in guldens uitgedrukt weleens flink tegenvallen, omdat 

Nederland tot 1936 aan de gouden standaard vasthield. Daarnaast wier

pen de verschillende landen steeds meer drempels op die een ongebrei
delde uitvoer van deviezen naar bijvoorbeeld Amsterdam moesten 

voorkomen. Dit transferprobleem speelde Intertobis eveneens parten. 

De verkoop van Intertobis moet van meet af aan een hoge prioriteit 
hebben gekregen van de nieuwe directie. De voormalige crediteuren 

hadden het concern tegen hun zin overgenomen en het rendement bleek 

tegen te vallen. Ze zochten daarom heimelijk naar een geschikte koper. 

Al in 1932 had men gegadigden gevonden, maar die trokken zich schielijk 

terug nadat in januari 1933 de nazi's in Duitsland aan de macht waren 
gekomen. 127 Er bleef toen slechts één potentiële koper over: Hitler. 

De nazi's hebben terstond na de benoeming van Hitler tot rijkskan

selier laten merken dat ze Tobis wilden overnemen, goedschiks of 

kwaadschiks. Hun motieven waren van politieke en economische aard. 
Ze hadden Tobis nodig 'im Interesse der deutschen Propaganda im 

Ausland', schreef Walther Funk, staatssecretaris van het kersverse 

ministerie van Propaganda. 128 De president van de Reichsbank, Hjalmar 

Schacht, voegde hieraan toe 'dass sich eine Steigerung in der Ausfuhr 

deutscher Filme durch die Übernahme der Tobis-Majorität ermögli
chen lässt.' 129 
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De geheime gesprekken over de verkoop van het filmconcern in 
1933 verliepen aanvankelijk voorspoedig. Van Tienhoven had samen 
met Franz Belitz van de Reichskreditgesellschaft een financiële con
structie uitgedokterd om het deviezen probleem van de transactie op te 
10ssen.')O Volgens dit plan zou iemand buiten Duitsland een krediet van 
twee miljoen gulden beschikbaar moeten stellen ter financiering van de 
overname; de lening kon later worden afgelost met de opbrengsten uit 
de export van Duitse films. Er was ook al een kredietgever gevonden: 
de in België wonende, puissant rijke hertog van Arenberg zou het 
krediet verschaffen in ruil voor een clemente behandeling van zijn 
fiscale verplichtingen in Duitsland. 

Het Duitse ministerie van Financiën gooide echter roet in het eten 
door het verzoek van de hertog niet in behandeling te nemen. De 
definitieve overeenkomst moest daardoor op het laatste moment wor
den uitgesteld. Er ZÜn daarnaast aanwijzingen dat de overname werd 
tegengewerkt door andere krachten in Duitsland. Staatssecretaris Funk 
was voor een strikt zakelijke benadering, maar sommige nazi's in de 
Reichsfilmkammer wilden liever door pressie en openlijke intimidatie 
invloed krijgen op het beleid van Tobis.')1 Zij vonden dat het moment 
was aangebroken een rekening te vereffenen met buitenlandse onder
nemingen als lntertobis die volgens hen de Duitse filmindustrie hadden 
uitgezogen.')l Verder was er de Ufa, die de overname van Tobis zag als 

een ondersteuning van de concurrentie en als een bedreiging van zijn 
bestaan. De Ufa zou alles in het werk stellen de aankoop te verhinderen. 

Een tweede ronde van besprekingen heeft ten slotte in maart 1935 wel 
tot een accoord geleid. Staatssecretaris Funk had Van Tienhoven in 
contact gebracht met Max Winkler, hoofd van een geheimzinnige 
trustmaatschappij in Berlijn, Cautio Treuhand GmbH. Winkler kwam 
met een ingenieus voorstel: als hij een meerderheidsbelang in Intertobis 
kon kopen, hoefde hij de Tobis-aandelen niet eens te hebben. ')) De prijs 
die hij hiervoor wilde betalen, stond gelijk aan de prijs van de Tobis
aandelen à pari: 2,1 miljoen gulden. De bedoeling van Winkler was 
evident: hij kreeg voor dit bedrag niet alleen Tobis in handen, maar ook 
een internationale organisatie voor filmdistributie. Hij hoopte boven
dien dat de Nederlanders als commissarissen zouden aanblijven. Het 
liefste zag hij dat er bij Intertobis helemaal niets veranderde; alleen de 
aandelen zouden van eigenaar moeten wisselen. Daarmee wilde hij 



bereiken dat de onderneming voor de buitenwereld een Nederlandse 
identiteit zou behouden. 

Om het transferprobleem op te lossen maakte Winkler gebruik van 
de Hollandsche Buitenland Bank (HBB) in Den Haag. l

)4 De bank was 
gespecialiseerd in geheime transacties voor de Duitse regering. IJ S Het 
Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken had in 1925 de HBB opgericht 
en sindsdien fungeerde de bank als tussenstation voor het onopvallend 
doorsluizen van geld naar Duitse minderheden in Polen. Winkler had 
er veel ervaring mee. De HBB gaf hem een krediet voor de aankoop van 
Intertobis, maar de bank zou de betaling voor eigen rekening verrichten 
en naar buiten toe als eigenaar optreden. Het krediet zou geleidelijk 
worden terugbetaald uit de inkomsten van de filmdistributie. Door deze 
constructie loste Winkler niet alleen het deviezenprobleem op, maar 
kon hij ook de hele transactie verborgen houden. 

Van Tienhoven wist van de relatie tussen Winkler en de Duitse 
regering, al zal hij geen vermoeden hebben gehad van de omvang van 
Winklers activiteiten. Daarover was indertijd vrijwel niets bekend. 
Winkler werkte in opdracht van minister Goebbels en kocht achter de 
schermen uitgeverijen en filmbedrijven op. IJ6 Binnen enkele jaren wist 
hij grote delen van de pers en vrijwel de hele filmindustrie van Duitsland 
in handen te krijgen. Toch vervulde hij in deze bedrijven geen enkel 
commissariaat en hij was nergens directeur. Winkler bleef onzichtbaar 
en werkte uitsluitend met stromannen. Door middel van Cautio ver
wierfhet Duitse bewind een meerderheidsbelang in de grote mediacon
cerns, ook al leek het alsofdeze ondernemingen nog steeds in particulier 
bezit waren. 

Van Tienhoven en zijn commissarissen hoefden niet lang na te den
ken over Winklers voorstel. Als meerderheidsaandeelhouders zagen ze 
eindelijk een kans om van hun riskante belegging afte komen. Winkier 
kocht van hen 1925 aandelen, zijnde 50 procent van het Intertobis
kapitaal, tegen betaling van 1.613.500 gulden in contanten en 550.000 

gulden in obligaties van Intertobis. IJ7 De poolleden behielden een 
belang van 550 aandelen. De raad van commissarissen kreeg drie nieuwe 
leden erbij: H.F.). Brunck, directeur van de HBB, F. Bausback en A. 
Zuppinger. De directeur van Tobis AG, Hans Henkei, werd naast Van 
Tienhoven tot directeur van Intertobis NV benoemd. 

Intertobis was een loket van het Duitse ministerie van Propaganda 
geworden. De Nederlandse commissarissen fungeerden als zetbazen. 
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Dit wil nog niet zeggen dat zij nazi-gezind waren, maar zij hebben uit 

eigenbelang de Duitsers bewust een dekmantel verschaft voor hun 

filmexport en voor het verdienen van deviezen. Dit geldt zeker voor 

twee commissarissen, Van Tienhoven en Struve, die tot 1944 hun zetel 

hebben aangehouden (Rost Onnes en Van Lennep zijn in 1936 opge

stapt). Hoewel zij meenden een strikt commerciële benadering te kun

nen volhouden, werden zij meegesleurd in de stroom van chicanes en 

intriges van de nazi's. Zo was de overeenkomst met Winkler nog niet 

getekend of de Duitsers begonnen al te zeuren over 'niet-arische ele

menten' in dienst van Intercinema. IJ 8 Dit verhuurbedrijf was pas enkele 

maanden oud en de verschillende managers waren net aangesteld. 

Directeur Silberberg was uit Berlijn gevlucht om aan de jodenvervol

ging te ontkomen. In Nederland kon de joodse leiding van Tobis Film

distributie NV, Charles van Biene en Alex Zomerplaag, blijven door

werken, maar hun contract werd eind 1938 niet verlengd. 

De vermomming van Intertobis als Nederlandse onderneming heeft 

maar weinigen om de tuin kunnen leiden. De ware identiteit werd in 

steeds grotere kring bekend, ook al wist niemand hoe de vork in de steel 

zat. 'J9 Van Tienhoven deed zijn best om het Nederlandse karakter van 

de onderneming te verdedigen en aan te prijzen. ' 4
0 Hij heeft echter niet 

kunnen voorkomen dat de door Intercinema gedistribueerde Duitse 

films werden aangevallen en geboycot door bewegingen tegen het 

nationaal-socialisme en anti-semitisme. Tuschinski heeft bijvoorbeeld 

sinds 1937 geweigerd nog langer films van Tobis te vertonen. Ook in 

andere landen werden deze films ontvangen als boodschappers van het 

Derde Rijk - en zo waren ze door het naziregime ook bedoeld. '4 ' 

Nadat het meerderheidsbelang in Intertobis in Duitse handen was 

overgegaan, heeft Winkler geleidelijk de overige aandelen opgekocht. 

Warner Brothers bezaten nog een kwart van de aandelen die ze bij de 

reorganisatie hadden ontvangen, en ze hadden ook nog steeds recht op 

de helft van de royalties. Hun eis om een zetel in de raad van commis

sarissen werd steeds krachtiger. Winkler wenste evenwel geen pottekij

kers in het bestuur en hij besloot hen volledig uit te kopen. In 1937 

hebben Warner Brothers hun belang in Intertobis verkocht voor een 

bedrag van 29°.000 gulden. '42 

Toen de Duitsers in mei 1940 Nederland binnenvielen, kon Winkler 

de laatste zet in dit financiële schaakspel doen. Hij had op dat moment 
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al een belang van 98 procent in lntertobis bijeengegaard, maar hij zat 
nog vast aan de kredieten die de HBB hem had verleend om het devie
zenprobleem op te lossen. Door de bezetting was echter een nieuwe 
situatie ontstaan: men hoefde de gulden niet meer tot de deviezen te 
rekenen. Winkler kon nu de financiële afwikkeling gemakkelijk en snel 
voltooien. Op 8 augustus 1940 heeft hij zijn slag geslagen.'4J Hij ruilde 
eerst een pakket aandelen en obligaties van Intertobis tegen alle aan
delen van Tobis en Intercinema die Intertobis in bezit had. Vervolgens 
verkocht hij de ontvangen Tobis-aandelen plus zijn resterende Interto
bis-aandelen aan Tobis AG. Op die manier veranderde Intertobis van een 
moedermaatschappij in een dochteronderneming. Tobis kreeg einde
lijk het primaat waar het al zo lang naar had verlangd. '44 

Intercinema, nu in handen van Winkler, werd volledig ontmanteld. 
Het moest alle filialen afstaan aan Tobis Filmkunst GmbH in Berlijn. Er 
bleef niets dan een lege huls over. Deze lege NV is in 194I omgedoopt 
tot Nebimij, of voluit: Nederlandsche Bioscooptheater Maatschappij 
NV, Amsterdam. De Nebimij was tot 1945 de exploitant van een keten 
van onteigende bioscopen. Hiertoe behoorde onder meer het Tu
schinski Theater. 

De Duitse bezetting heeft ertoe geleid dat de laatste resten van het 
Küchenmeister-concern werden opgeruimd. Achteraf kan worden 
vastgesteld dat de verkoop van Intertobis aan de Duitsse machtshebbers 
in 1935 een belangrijke stap in de nazificatie van de Duitse filmindustrie 
is geweest. '45 Max Winkler liet de bedrijfstak bij die gelegenheid voor 
het eerst kennismaken met de methoden van Cautio GmbH. In 1937 

nam hij niet alleen de Ufa over, maar ook de studio's van Terra en Bava
ria. Binnen een paar jaar had hij alles opgekocht. Hij heeft ten slotte in 
I942 al deze ondernemingen ondergebracht in één groot concern, Ufa 
Film GmbH, een monopolie van de nazi's dat vrijwel de hele filmindus
trie van Europa in zijn macht had. Küchenmeister zal zeker jaloers zijn 
geweest op Winkler: de laatste is geslaagd waar de eerste faalde. '46 
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