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6 
Philips in film 

Philips' Gloeilampenfabrieken NV te Eindhoven heeft tussen I925 en 
1930 een stormachtige, avontuurlijke ontwikkeling doorgemaakt. J Het 
bedrijf floreerde en expandeerde, niet alleen op het gebied van gloei
lampen, maar ook in nieuwe gebieden zoals de radio. In dit opzicht 
wijkt deze periode in de geschiedenis van het concern opvallend af van 
de jaren ervoor en erna, toen Philips minder risico's nam en meer op 
zeker speelde. De gloeilampenfabriek in het zuiden des lands stond niet 
bekend om zijn vernieuwende activiteiten. Het zwaartepunt lag bij de 
massaproduktie van lampen en electronenbuizen. Op dit gebied had 
Philips internationaal een goede positie verworven en het zou die ook 
niet in de waagschaal stellen. Maar in het midden van de jaren twintig 
leek Philips, gesteund door een gunstige economische conjunctuur, op 
zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging voor het concern. 

De radio bood zo'n uitdaging. Philips begon te experimenteren met 
zendinstallaties en vervolgens stapte het bedrijf in de nieuwe markt van 
ontvangers en luidsprekers. In 1927 opende de onderneming in Eind
hoven haar eerste grote fabriek voor de massaproduktie van radio's. 
Vervolgens kreeg Philips ook belangstelling voor de andere beeld- en 
geluiddragers die een groot publiek konden bereiken: geluidsfilm, 
grammofoon en televisie . 

Waar kwam deze belangstelling vandaan? Niemand kon voorspellen 
welke deelterreinen van de elektrotechniek in de toekomst belangrijk 
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zouden worden. Uit het internationale succes van de grammofoon en 
de radio kon men echter opmaken dat er nog grootse ontwikkelingen 
in het verschiet lagen. Daarom pakte Philips zo veel mogelijk tegelijk 
aan; men wilde op alle technische gebieden aanwezig zijn. Deze bena
dering had Philips gemeen met veel andere elektrotechnische concerns 
in die tijd. De laboratoria werkten op volle toeren om het innovatie
tempo te kunnen bijhouden. Philips leek op weg een mediaconcern van 
wereldformaat te worden. 

Philips beschikte in de jaren twintig over uitstekende relaties met 
Amerika, in het bijzonder met de machtige 'radio group': General 
Electric, ReA en Westinghouse. General Electric bezat een pakket 
aandelen van Philips en Philips had een overeenkomst met de 'radio 
group'.2 Deze overeenkomst voorzag niet alleen in de uitwisseling van 

. kennis, octrooien en licenties op radio gebied, maar bevatte ook afspra
ken over een verdeling van de markt. De Amerikanen waren bereid met 
Philips samen te werken in Europa op voorwaarde dat het concern met 
zijn produkten nooit de Amerikaanse markt zou betreden. I 

Zo goed als de relatie met de Amerikanen was, zo slecht was die met 
de Duitse elektro-industrie, de grootste concurrent van Philips in Euro
pa. In Duitsland kreeg Philips met zijn lampen, radio's en versterkers 
geen voet aan de grond. Dit territorium werd bewaakt door AEG, 

Siemens & Halske en hun verkoopmaatschappijen als Telefunken en 
Osram. Philips probeerde Duitsland wel binnen te komen, onder meer 
door Lorenz AG over te nemen, maar zonder veel succes aanvankelijk. 
Het Nederlandse concern werd er alleen geduld als leverancier van 
onderdelen. 

Welke rol heeft Philips nu gespeeld bij de invoering van de geluidsfilm? 
En welke betekenis heeft de nieuwe techniek gehad voor het concern? 
De inspanningen van Philips kan men onderscheiden naar drie gebie
den: de internationale markt, het Nederlandse bioscoopbedrijf en de 
Nederlandse filmproduktie. In dit hoofdstuk zal de aandacht vooral 
uitgaan naar de pogingen van Philips om tussen I928 en I933 de inter
nationale markt van de geluidsfilm te bereiken. Deze inspanningen 
hebben onder meer geleid tot de oprichting van CineSonor NV in 1933, 

de dochteronderneming die de geluidsprojectoren van Philips tot een 
begrip heeft gemaakt in het Europese bioscoopbedrijf. De technische 
ontwikkeling van apparaten en octrooien zal hier slechts zijdelings ter 
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sprake komen. In hoofdstuk 3 is al nagegaan wat Philips heeft betekend 
voor de omschakeling van het Nederlandse bioscoopbedrijf; de geschie
denis van Loetafoon NV stond daarin centraal. Philips' aandeel in de 
produktie van de eerste geluidsfilms in Nederland zal in hoofdstuk 7 
worden behandeld. 

Philips heeft tussen 1928 en 1933 de basis gelegd voor activiteiten 
waannee het concern pas later in de jaren dertig naar buiten is getreden. 
Dat geldt voor de geluidsprojector, maar ook voor de granunofoon en 
de televisie. Over deze jaren van stille voorbereiding is weinig bekend. J 

De historicus is hiervoor grotendeels aangewezen op het bedrijfsarchief 
van Philips. Hoewel het archief verre van compleet is, is er in dit hoofd
stuk dankbaar gebruik van gemaakt. 

I DE EERSTE SCHREDEN 

De rueuwe geluidsfIlm wekte voor het eerst de belangstelling van 
Philips toen bleek dat deze techniek in Amerika een succes was. Begin 
1928 raakte de directie ervan overtuigd dat de vernieuwing van de 
fIlmindustrie ook voor Philips van betekenis zou kunnen zijn. De direc
tie constateerde op 6 maart 1928: 

'dat er in Amerika een grote beweging is ontstaan ten gunste van de 
sprekende film, de gelijktijdige overbrenging van geluiden en beel
den. De wenselijkheid wordt uitgesproken dat het laboratorium 
een onderzoek te dien opzichte begint. Hetzelfde geldt voor het 
gebied der televisie, waaromtrent de onderzoekingen reeds zijn 
aangevangen.'4 

De houding van de directie was ambivalent. Het concern richtte zich 
vooral op massaproduktie. De fIlmtechniek zou waarschijnlijk nooit 
een massa-artikel als de lamp of de radio kunnen worden. Toch wilde 
men de geluidsfIlm niet bij voorbaat uitsluiten, omdat niemand wist hoe 
dit deelgebied zich zou gaan ontwikkelen. Men was dus wel nieuwsgie
rig, maar de geluidsfIlm kreeg geen hoge prioriteit. Philips zou geen 
koploper worden bij de innovatie van de filmindustrie. 

Bovendien huldigde de directie het principe van 'non-exclusiviteit', 
een term die herhaaldelijk terugkeert in de verslagen. 5 Philips wilde wel 
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met anderen samenwerken, maar men wenste zich aan niemand te 
binden. Het concern wilde de handen vrij houden om via eigen ver
kooporganisaties aan iedereen de produkten te leveren waar men om 
vroeg. In het geval van de geluidsfilm hoopte men zo veel mogelijk 
versterkers, luidsprekers, fotocellen en lampen te kunnen verkopen. Dit 
verklaart mede waarom Philips contacten onderhield met vrijwel 
iedereen die bij de innovatie van de filmindustrie betrokken was. 

Toen de stroom berichten over de komst van de geluidsfilm aanzwol, 
bleef Philips niet werkeloos toezien. Men knoopte onderhandelingen 
aan, verzamelde informatie, voerde technische experimenten uit. In de 
herfst van 1928 valt echter een verhoogde activiteit waar te nemen. 
Leden van de concernleiding gingen op reis om zich in het buitenland 
persoonlijk op de hoogte te stellen. 

Omgekeerd kreeg Philips in die dagen ook vaak bezoek van pioniers 
die met het Nederlandse concern wilden samenwerken op het gebied 
van de geluidsfilm. Philips was in Europa veruit de aantrekkelijkste 
partner voor eenieder die niet met de Duitse elektro-industrie in zee 
wilde gaan. Bovendien beschikte de onderneming over goede zaal ver
sterkers met bijbehorende luidsprekers, in Europa een betrekkelijk 
zeldzame technologie, maar onmisbaar bij de vertoning van geluids
films. De directie was zich goed bewust van haar bijzondere positie en 
kon zich ook daarom wel een afwachtende houding veroorloven: vroeg 
oflaat zouden de gangmakers van het innovatieproces toch wel de weg 
naar Eindhoven weten te vinden. De bezoeken van Küchenmeister, 
Ernemann en Barnstijn zijn al eens ter sprake gekomen, maar ze zijn van 
voldoende belang om hier nogmaals in onderlinge samenhang te 
vermelden. 

De eerste bezoeker was Arnold PouIsen van de Deense firma Peter
sen-Poulsen, die een eigen systeem voor optische geluidsopnamen had 
ontwikkeld. Poulsen had het octrooi in licentie gegeven aan de Franse 
filmmagnaat Gaumont. Een van de directieleden van Philips, mr. H.F. 
van Walsem, reisde vervolgens naar Parijs voor een nader gesprek met 
Gaumont.6 

Heinrich Küchenmeister was de tweede bezoeker. Op 15 oktober 
1928 arriveerde hij in Eindhoven voor een bespreking met dr. Anton 
Philips en zijn staf.? Küchenmeister was zoals bekend het brein achter 
Sprekende Films NV en een van de oprichters van Tobis AG, de maat
schappij met de belangrijkste octrooien van de geluidsfilmtechniek. Een 



week eerder hadden Küchenmeister en Tobis er een zware concurrent 
bij gekregen, Klangfilm GmbH, opgericht door AEG en Siemens & 

Halske, de voornaamste concurrenten van Philips in Duitsland. Vanaf 
dat moment beschouwde de octrooigroep van Küchenrneister Philips 
niet slechts als een interessante partner die over een groot industrieel 
produktieapparaat beschikte, maar ook als een sterke bondgenoot in de 
strijd tegen de Duitse concerns. Küchenmeister hoopte daarom dat 
Philips bereid zou zijn de optische geluidsapparatuur van Tobis te gaan 
fabriceren en verkopen. H 

De derde bezoeker was directeur Ernemann van Zeiss Ikon AG in 
Dresden, de voornaamste fabrikant van fIlmprojectoren in Europa.9 

Ernemann wist niet dat Küchenmeister al een week eerder in Eindho
ven was geweest. Hij zei te verwachten dat Tobis binnenkort bij Zeiss 
en bij Philips zou aankloppen voor samenwerking. Sinds de oprichting 
van KlangfIlrn op 8 oktober kon Tobis niet meer rekenen op de mede

werking van de Duitse electro-industrie. Tobis had daarom Zeiss Ikon 
nodig voor de bouw van het mechanische gedeelte van zijn geluidsap
paratuur, en Philips voor de niet-mechanische delen: 

'Hij [Ernemann] is daarom reeds geruime tijd bezig apparaturen uit 
te werken en wil nu voor het elektrisch-akoestische deel met Philips 
samenwerken, opdat de combinatie Ernemann-Philips op het juiste 
ogenblik aan de Tobis het goede apparaat bedrijfsklaar kan aanbie
den.'lo 

Een dergelijke combinatie zou bovendien het voordeel van een sterke 
onderhandelingspositie tegenover Tobis met zich meebrengen. 

Het plan van Ernemann was voor Philips veel interessanter dan dat 
van Küchenmeister. De laatste werd aan het lijntje gehouden, terwijl 
een zware delegatie onder leiding van dL G. Holst, directeur van 
Philips' Natuurkundig Laboratorium, naar Dresden vertrok voor ver
dere besprekingen en technische proeven. In Dresden sprak men af dat 
nog vóór kerstmis het eerste proefmodel gereed moest zijn, dat wil 
zeggen een geluidsprojector met het mechaniek van Zeiss Ikon en met 
de geluidstechniek van Philips, geschikt voor optisch geluid en voor het 
grammofoonsysteem. 11 In Eindhoven ging men terstond aan het werk 

om deze veelbelovende afspraak uit te voeren. 
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Dit betekende evenwel niet dat Philips besloten had alleen met Zeiss 
Ikon in zee te gaan. De al eerder genoemde politiek van non-exclu
siviteit sloot samenwerking met anderen helemaal niet uit, moedigde dit 
zelfs aan. Deze opstelling zou niet zonder gevolgen blijven. Na Poulsen, 
Küchenmeister en Ernemann had tenslotte ook de Nederlandse film
verhuurder Loet C. Barnstijn zich gewend tot het concern met het ver
zoek of Philips zo snel mogelijk een geluidsprojector wilde ontwer
pen. 12 Barnstijn had dringend een aantal apparaten nodig voor de verto
ning van zijn nieuwste geluidsfilms uit Amerika. Hij wilde het liefst 
onmiddellijk een order plaatsen en de verkoop op zich nemen. Ook 
daar had de Eindhovense onderneming wel oren naar. 

En zo kon het gebeuren dat er in de maanden november en december 
1928 bij Philips twee verschillende ploegen naast elkaar werkten aan de 
ontwikkeling van een projector voor geluidsfllms: de ene voor Zeiss 
Ikon en de andere voor Barnstijn. IJ Door Barnstijn ontdekte Philips dat 

er nog een andere klantenkring bestond die men aanvankelijk over het 
hoofd had gezien. Het concern zou immers zijn apparaten ook recht
streeks aan het bioscoopbedrijf kunnen leveren, zonder tussenkomst 
van Zeiss Ikon ofTobis. Philips dacht daarbij in eerste instantie aan de 
bioscoopsector in Nederland, de thuismarkt waar het concern zonder 
veel concurrentie een groot aantal versterkers en luidsprekers kon plaat
sen. Van hieruit zou men vervolgens kunnen zoeken naar een afzetge
bied in het buitenland. Zo is het, kort samengevat, in werkelijkheid ook 
gegaan. Via Barnstijn heeft Philips eerst de Nederlandse bioscopen 
voorzien van Loetafoons en daarna is men begonnen te produceren 
voor de export. 

Dat wil niet zeggen dat dit ook de beste strategie is geweest of dat men 
hier achterafgeen spijt van heeft gekregen. Er kleefde een groot bezwaar 
aan deze werkwijze. Mr. van Walsem constateerde dit al op 15 januari 
1929, toen de directie een beslissing moest nemen over de vraag ofze 
met Barnstijn verder wilde gaan. Volgens Van Walsem - en zijn mening 
werd ondersteund door Holst en Loupart - had Philips hiermee de 
verkeerde doelgroep op het oog: het concern diende zich niet te richten 
op de bezitters van bioscopen, maar op de fabrikanten van projectoren. 14 

Philips kon via Barnstijn losse geluidsapparatuur verkopen aan exploi
tanten zodat die er hun oude projector mee konden aanpassen. Zeiss 
Ikon was daarentegen geïnteresseerd in een nieuw type projector 
waarin de geluidstechniek volledig zat ingebouwd. Van Walsem voor-



spelde dat binnen niet al te lange tijd de bioscoopexploitanten zich 
zouden gaan oriënteren op wat de fabrikanten van projectoren hen 
aanboden. Daarom moest Philips zich geheel richten op deze fabrikan
ten. Zijn standpunt werd niet gedeeld door de meerderheid van zijn 
collega's die een voorkeur behielden voor het principe van 'non-exclu
siviteit', maar hij heeft wel gelijk gekregen. Philips zag zich later zelfs 
gedwongen, in eigen huis projectoren te gaan bouwen om in deze bran
che te kunnen overleven. 

Er is nog een andere reden waarom Philips eind 1928 moeilijk kon 
deelnemen aan het internationale innovatieproces. Het concern be
schikte over te weinig produktiecapaciteit om aan de wensen van Tobis 
en Zeiss tegemoet te komen. De fabriek kon op dat ogenblik nauwelijks 
genoeg electronenbuizen voor de eigen radio's maken. Ij 

Het mag niet verbazen dat de betrekkingen met buitenlandse bedrij
ven als Zeiss Ikon en Tobis in een impasse raakten toen Philips injanuari 
1929 besloot om met Barnstijn verder te gaan. De relatie met Zeiss Ikon 
werd verwaarloosd, hoezeer Ernemann ook bleef aandringen op betere 
samenwerking. Het zou meer dan eenjaar duren voordat men in Eind
hoven hierin verandering bracht. 

De relatie met Tobis was een zelfde lot beschoren. In februari 1929 

ontdekte Philips dat Tobis met Klangfilm onderhandelingen voerde 
over samenwerking, maar dat Tobis eigenlijk liever met Philips in zee 
zou gaan. 17 De directie stelde zich echter op het eerder ingenomen 
standpunt 'dat wij in geen geval moeten deelnemen bij de Tobis [ ... ], 
doch uitsluitend moeten trachten als leveranciers van apparaten in aan
merking te komen.' ls Philips deed wel een uiterste poging om Tobis 
voor zich te winnen als opdrachtgever, maar deze poging faalde. IS Op 
13 maart 1929 sloten Tobis en Klangfilm een monsterverbond dat hen 
tot de hoofdrolspelers van het Europese innovatieproces maakte. Het 
Eindhovense concern zou in de toekomst een krachtig kartel tegenover 
zich vinden, een kartel waarvan het de oprichting niet meer had kunnen 
voorkomen. 

Philips' preoccupatie met de binnenlandse markt, zijn fixatie op de 
techniek van het platensysteem'9 en een tekortschietende produktieca
paciteit hebben in 1929 een internationale oriëntatie in de weg gestaan. 
Weliswaar zou Philips in dat jaar een leidende rol gaan spelen bij de 
introductie en verspreiding van de geluidsfilm in Nederland, maar het 
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concern miste de aansluiting bij de industriële ontwikkeling in het 
buitenland. De Amerikaans-Europese strijd om de octrooien en de 
wereldmarkt was al begonnen en die strijd ging waarachtig niet om de 
mechanische synchronisatie van grammofoonplaten in de bioscoop. In 
september 1929 drong het tot de directie door dat de onderneming hier 
op dood spoor zat en dat er dringend iets moest gebeuren aan het 
buitenlandse beleid!O Het was Holst die zijn collega's in de directie 
voorhield 'dat wij op dit gebied op het ogenblik verschillende onder
handelingen hebben, o.m. met Ernemann, Lignose, Lorenz enz., maar 
dat wij niets doen. Hij [Holst] acht het gewenst definitief te beslissen, 
wat wij willen doen, daar wij anders onherroepelijk te laat zullen ko
men.'" Toen Van Walsem hem vroeg, welke winstkansen hij zag voor 
Philips bij de geluidsfilm, antwoordde Holst dat de belangen van het 
bedrijf op de lange termijn zwaarder moesten wegen dan die op de korte 
termijn: 

'Volgens Holst zullen wij bij de sprekende film geen winst kunnen 
maken. Het is echter het begin van een geheel nieuw akoestisch 
gebied, waar wij automatisch uitgeschakeld zullen worden, indien 
wij niet ook bij de sprekende film betrokken zijn. Wij moeten in 
elk geval dus trachten contact met de fabrikanten van sprekende 
films te houden.' 22 

Pas in december 1929 nam Philips de beslissing een andere politiek te 
gaan voeren. 'Algemeen besluit: onmiddellijk actie beginnen' , zo luidde 
de conclusie van de directie na een intensieve bespreking van de inter
nationale situatie. ' J Uit haar midden benoemde de directie een commis
sie die de opdracht kreeg het nieuwe beleid te gaan coördineren. Dit was 
het 'Sprekende Film- en Grammofoon-Comité' . Het Comité diende 
aan te geven welke plaats Philips in deze gebieden zou kunnen innemen, 
en in welke richting het concern zich zou moeten ontwikkelen. Het was 
een zware commissie, bestaande uit de directieleden Van Walsem 
(voorzitter), Loupart, Otten en Holst, en verder Brümmer, Bruynes, 
Hijmans, Van Lonkhuyzen (secretaris) ! 4 Internationaal gezien had 
Philips een heeljaar verloren laten gaan. Het Comité met de lange naam 
moest daarom in 1930 'onmiddellijk actie beginnen'. 
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2 NIEUW BELEID 

Het Sprekende Film- en Grammofoon-Comité, dat op 2 januari I930 

voor het eerst bijeenkwam, moest eerst orde op zaken stellen in eigen 
huis: In de voorbije periode had het beleid van Philips zich gekenmerkt 
door ad hoc-beslissingen. De directie had tegenover de innovatie van 
de film steeds een afwachtende houding aangenomen. Het uitgangspunt 
was daarbij geweest dat Philips geen enkel initiatief diende te nemen, 
maar als de komst van de geluidsfilm zou leiden tot een grotere vraag 

naar bepaalde artikelen van Philips, dan stond het concern klaar om die 
artikelen te leveren. 'Toevallig' kwam het zo uit dat deze vraag in 

Nederland het grootste was en hoofdzakelijk uitging naar die geluids
apparatuur die bij het platensysteem paste. Bijgevolg ontwikkelde de 
belangstelling van Philips zich voornamelijk in die richting. Tegelijker
tijd had de directie ervoor gewaakt dat het concern zich niet te ver begaf 
op het terrein van de filmtechniek: Philips was geen fabriek van 
camera's, proj ectoren of films. 25 Verder dan een relatie met Barnstijn en 
Loetafoon NV had de directie niet willen gaan, en de aard van die relatie 
had men angstvallig geheim gehouden. 

Het Comité maakte meteen een einde aan dit ad hoc-beleid. Indien 
Philips werkelijk een plaats op de internationale markt wilde bereiken, 

dan diende men systematisch te werk te gaan. Er waren nog kansen. Het 
Europese innovatieproces was in volle gang, maar nog niet voltooid. 
Met grote spoed liet het Comité het hele internationale gebied in kaart 
brengen. Er kwamen overzichten van de octrooisituatie, de afzetmark
ten, de relaties met andere maatschappijen, de eigen capaciteiten. Het 
bleek al snel dat Philips zich niet meer kon beperken tot het leveren van 
versterkers, luidsprekers en andere onderdelen. Wilde men in deze 
branche vooruitkomen, dan moest het concern een complete geluids
projector gaan bouwen. Zelfs de ontwikkeling van een eigen geluids
camera mocht niet worden uitgesloten. Ook drong het tot het Comité 
door dat de eenzijdige aandacht voor het platensysteem volkomen 
misplaatst was geweest en dat alleen de optische geluidstechniek nog 
een toekomst bood. Het laboratorium diende nieuwe apparaten te 

ontwerpen of alternatieven te bedenken voor bestaande octrooien, wat 
vaak op hetzelfde neerkwam. 26 

Het Sprekende Film- en Grammofoon-Comité was zich ervan 
bewust dat het Europese innovatieproces begin 1930 nog altijd werd 
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beheerst door de machtsstrijd tussen de Amerikaanse en Europese 
octrooigroepen.'7 Deze verdeeldheid kwam Philips niet ongelegen. De 
innovatie werd erdoor vertraagd, zodat Philips een achterstand kon 
inhalen. Ook zag Philips liever dat deze groepen elkaar bestreden dan 
dat ze elkaar vonden in een kartel waar Philips buiten stond. De insta
biele situatie bood Philips de gelegenheid om te manoeuvreren en het 
internationale spel mee te spelen, zo lang het kon. Het concern hoopte 
op die manier een plaats te kunnen bemachtigen aan de tafel waar straks 
onvermijdelijk de hele markt zou worden verdeeld. Want uiteindelijk 
draaide alles om deze ene vraag: zou Philips deel uitmaken van het 
toekomstige kartel in deze branche of zou het concern gedoemd zijn om 
vanaf de zijlijn te blijven opereren? 

Het antwoord op deze vraag kwam toch nog onverwachts. Via Curt 
Sobernheim, directeur van de Privat- und Commerzbank in Berlijn, 
stond Philips in contact met Tobis. Sobernheim meldde dat de Ameri
kaanse en Europese octrooigroepen in juli 1930 te Parijs zouden 
bijeenkomen om een einde te maken aan het slepende octrooiconflict. 
Philips wilde daar natuurlijk graag bij zijn, maar het concern werd niet 
als belanghebbende partij erkend, omdat het nooit op de markt was 
gekomen met eigen filmapparatuur en al helemaal niets had gepresteerd 
op het gebied van de optische geluidstechniek, het onderwerp van deze 
conferentie. 28 Met alle middelen heeft Philips toen geprobeerd zich 
toch toegang te verschatfen. Zo zou O.M.E. Loupart, een van de 
hoofddirecteuren, naar Parijs zijn gereisd waar hij zonder uitnodiging 
de conferentiezaal binnenstapte en ongevraagd aan de internationale 
onderhandelingstafel ging zitten. 29 Zijn optreden heeft echter niet het 
beoogde etfect gehad. Noch de Amerikanen noch de Duitsers zagen 
graag dat Philips zijn activiteiten uitbreidde naar nieuwe gebieden. In 
juli werd het pact van Parijs gesloten en er ontstond een wereldomspan
nend kartel dat de octrooien van de geluidsfilm zou gaan beheersen. 
Philips hoorde daar niet bij. 

De teleurstelling moet groot zijn geweest bij het Sprekende Film- en 
Grammofoon-Comité. De nieuwe strategie had in eerste aanleg gefaald; 
er was een nieuw kartel opgericht en Eindhoven had de aansluiting 
gemist. Maar Philips gafzijn ambities niet op, ook al zou de verwezen
lijking ervan meer tijd en moeite kosten. Korte tijd na de Parijse 
conferentie kwam het Comité bijeen om de nieuwe toestand te 
bespreken. Ir. Hijmans, het hoofd van de octrooi-afdeling, constateerde 
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bij die gelegenheid dat de octrooisituatie weliswaar noopte tot meer 

bescheidenheid en voorzichtigheid in de toekomst, maar dat ze niet 

hopeloos was. Duitsland en Oostenrijk waren voortaan verboden 

terrein, maar Nederland, België, Frankrijk, Zweden en de meeste Oost

europese landen boden nog voldoende afzetmogelijkheden. De oc

trooisituatie veranderde trouwens voortdurend door nieuwe vindin

gen. Dr. Holst, directeur van het laboratorium, ging nog verder. De 

techniek van de geluidsfilm was volgens hem nog lang niet tot volle 

ontplooiing gekomen. Hij pleitte ervoor om het onderzoek op dit ter

rein uit te breiden teneinde 'aan de spits te blijven.' In twee jaar tijd kon 

zijn laboratorium het hele filmgebied technisch ontwikkelen, betoogde 

hij. Bovendien zou deze research ook ten goede komen aan nevenge

bieden als grammofoon en televisie. Holst kreeg van het Comité 

toestemming om in zijn laboratorium een aparte groep onderzoekers te 

vormen die zich zouden gaan specialiseren in de filmtechniek. Jo 

Philips' antwoord op het machtige kartel van Parijs is opmerkelijk. Het 

concern trok zich niet terug uit de filmbranche. De produktie van eigen 

apparatuur, waarmee men al was begonnen, werd niet stopgezet. De 

eerste apparaten die Philips onder eigen naam zou gaan verkopen, 

kwamen al in augustus 1930 uit de fabriek. De commerciële activiteiten 

werden uitgebreid en de investeringen in research namen sterk toe. En 

met succes, want de onderneming wist zich in deze branche te hand

haven en groeide later zelfs uit tot een belangrijke producent van ge

luidsprojectoren. Dat neemt niet weg dat Philips de nodige hinder zou 

ondervinden van het internationale kartel en lange tijd beperkt bleef in 

zijn mogelijkheden. Pas na 1933, toen de innovatie van de film indus

trie in het buitenland haar voltooiing begon te naderen en de vraag naar 

optische geluidsapparatuur zich enigszins had gestabiliseerd, zag Philips 

kans tot afspraken te komen met de oprichters van dit kartel. 

3 ONDERZOEK 

In 1930 kon Philips nog geen complete projectoren fabriceren, maar 

wel alle mechanische en elektrische hulpstukken voor de geluidsweer

gave. Die onderdelen werden los verkocht, in sommige landen ook in 

combinatie met projectoren van Zeiss Ikon. Pas in 1933 bracht Philips 
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zijn eerste, volledige bioscoopprojector voor optisch geluid onder eigen 
naam in de handel. Dat was de 'PhiliSonor Blockpost'. Het geluidsge
deelte hiervan zat verwerkt in een compacte kast die als een zuil onder 

de projector was geplaatst en daardoor veel bedieningsgemak bood.!' 
De projector zelf was afkomstig van de firma Nitzsche in Leipzig, een 
dochteronderneming van Zeiss Ikon. J2 De elektrische en mechanische 
onderdelen van de Blockpost werden in Eindhoven geassembleerd tot 
een geheel. In 1933 kwam Philips ook met een transportabele geluids
projector uit. Het zou nog tot 1937 duren voordat Philips op de markt 
verscheen met een nieuwe reeks bioscoopprojectoren die volledig in 
eigen huis werden gemaakt: de FP-serie. 

De periode van 1930 tot 1933 is niet spectaculair, maar wel van door
slaggevend belang voor de ontwikkeling van Philips tot een internatio
nale fabrikant van filmprojectoren. Hier ligt de kiem voor het latere 
succes van het concern, dat met grote hardnekkigheid de nieuwe markt 
bleef verkennen en bewerken. Hoe het concern dit heeft klaarge speeld, 
zal hieronder kort worden uiteengezet. JJ Deze internationalisatie bete
kende tevens het einde van de verbintenis met Barnstijn. 

In de eerste plaats is deze periode voor Philips een tijd geweest van 
experimenteren met de filmtechniek, nodig om veranderingen bij te 
kunnen houden, verbeteringen aan te brengen en eigen vindingen te 
ontwikkelen. Dr. Holst zette in zijn laboratorium een kleine research
groep aan het werk om het veld te exploreren. Voordien was er natuur
lijk ook wel enig onderzoek verricht, maar dat had een incidenteel 
karakter gehad. Nu wilde Holst systematischer te werk gaan. De leiding 
van deze groep vertrouwde hij toe aan ir. R. Vermeulen, een van de 
coryfeeën van het laboratori um. Vermeulen had zich al intensiefbezig
gehouden met het probleem van synchroniciteit tussen beeld en geluid. 
De eerste synchroonapparaten voor projectoren die Philips in 1930 in 
eigen huis fabriceerde, waren door hem ontworpen. J4 

Ir. Vermeulen concentreerde zich aanvankelijk op het weergave ge
bied van de geluidsfilmtechniek. In 1931 zou hij ook uitgebreide proe
ven gaan nemen met de opnametechniek, de optische registratie van 
geluiden. Hij liet zich inspireren door een bezoek aan Epinay-sur
Seine, waar hij in de studio's van Tobis de post-synchronisatie van Joris 

Ivens' film PHILIPS RADIO bijwoonde. Kort na zijn terugkeer liet hij een 
kleine studio inrichten voor het maken van proefopnamen. Hier kon hij 
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ook experimenteren met het nasynchroniseren van films. JS In deze 
studio zijn in 1932 en 1933 diverse korte films van jonge Nederlandse 
cineasten bij wijze van experiment van geluid voorzien. Films als ZEE 

(1932) van Otto van Neyenhoff en DE TREKSCHUIT (1933) van Mannus 
Franken hebben hun geluidsband aan Philips te danken. 

De proeven van Vermeulen werden in 1933 stopgezet, niet omdat 
Philips zich uit de opnametechniek wilde terugtrekken, maar omdat het 
concern inmiddels de beschikking had gekregen over een nieuwe uit
vinding die een heel ander perspectiefleek te openen. De 'oude' opti
sche methode, waarbij geluid eerst wordt omgezet in licht dat daarna 
wordt geregistreerd op een gevoelige film, bleek goed beschermd door 
octrooien die moeilijk te omzeilen waren, vooral als het ging om 
'noiseless recording'.J6 In 1932 kreeg Philips bezoek van de Amerikaan

se uitvinder ]ames A. MilIer, die hiervoor een alternatiefhad bedacht.J7 
De geluidsoptekening bij het procédé van Miller geschiedde langs 
mechanische weg: geluidstrillingen worden overgebracht op een heel 
kleine, v-vormige 'beitel' die tegen een film met een speciale deklaag 
aanligt en al trillend de zwarting uit de film schraapt. Er ontstaat zo een 
doorzichtig spoor van wisselende breedte, dat veel overeenkomst ver
toont met het transversale (optische) geluidsspoor op een filmpositief. 
Het grote voordeel van deze methode is dat de film niet hoeft te worden 
ontwikkeld in een laboratorium en dat het geluid meteen na opname 
weer kan worden afgespeeld. 

De uitvinding nn Miller bood in 1932 nieuwe perspectieven en 
Philips aarzelde geen moment: nog hetzelfde jaar kon de Philips-Miller 

NV worden opgericht met een kapitaal van een miljoen guldenY De 
onderneming moest de vinding gaan exploiteren. Dat laatste vereiste 
echter nog veel extra onderzoek, want de nieuwe techniek bracht aller
lei bijkomende problemen met zich mee die allemaal om een oplossing 
vroegen. Behalve een nieuwe machine moest er bijvoorbeeld ook een 
speciaal soort film worden gecreëerd. Dat werd de Philimil-band, een 
produkt waaraan Philips samen met Gevaert in België lange tijd heeft 
gewerkt. J9 Het zou nog vier jaar duren voordat het eerste apparaat kon 
worden geleverd. Merkwaardig genoeg is het Philips-Miller-systeem 
bij fllmprodukties sindsdien zelden of nooit gebruikt. De filmstudio's 
bleken niet meer los te kunnen komen van de fotografische geluidsre
gistratie. De beste klanten werden de geluidsstudio's van radiostations 
en platenmaatschappijen. Ook de studio's van de Hilversumse omroe-
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Bij Philips in Eindhoven werden in 1933 ook 
transporteerbare projectoren voor geluidsfilm gebouwd. 

Foto: Philips Company Archives 
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Een Philips Blockpost 
projector voor geluidsfilm 
uit 1931. Het elektrische 

gedeelte zit in de voet van 
de projector ingebouwd. 
Foto: Philips Company 

Archives 



pen beschikten vanaf 1937 tot in de jaren vijftig over een aantal Philips
Miller-apparaten. Zij hebben hiervan intensief gebruik gemaakt totdat 

de magnetische geluidsband werd ingevoerd. 

4 CINESONOR 

Behalve research is ook het commerciële beleid van belang geweest 
voor de opkomst van Philips als fabrikant van apparatuur voor film

studio's en bioscopen. Eind 1933 maakte de directie de balans op van de 
gevoerde politiek. Men analyseerde de opgedane ervaringen en ook de 

ondervonden moeilijkheden in de voorbije periode. Dit zelfonderzoek 

geeft een beeld van de stand van zaken en zal hier kort worden samen

gevat. 40 Ten overvloede zij er op gewezen dat de internationale econo

mie op dat moment in een ernstige crisis verkeerde en dat Philips de 

grootste moeite had om het hoofd boven water te houden. 

De omzet van Philips in de filmsector was in 1933 met tien procent 

gestegen tot 1,45 miljoen gulden. De onderneming maakte daarbij een 

klein verlies van 71.136 gulden. In Europa was inmiddels de helft van 
alle dertigduizend bioscopen ingericht voor geluidsfilm. In 820 van deze 

bioscopen stond apparatuur van Philips, hetgeen een marktaandeel van 

vijf procent betekende. Philips had in 1933 266 installaties verkocht, 
meer dan ooit tevoren. Behalve in Nederland en België bleek de afzet 

zich gunstig te ontwikkelen in Frankrijk, Spanje, Tsjechoslowakije, 

Zweden en Oostenrijk. Philips streefde ernaar, een groter aandeel te 

krijgen bij de inrichting van de andere helft van het Europese bioscoop
park, maar ook daarbuiten. Om de wereld te laten zien dat het concern 

vast besloten was op dit gebied een internationale positie te verwerven, 

had men in augustus 1933 Philips CineSonor NV opgerichtY CineSonor 
fungeerde als een internationale verkooporganisatie die de buitenlandse 

afzet van projectoren, versterkers, luidsprekers, lampen, gelijkrichters, 

fotocellen en dergelijke moest verzorgen. 

De genoemde omzetstijging had Philips kunnen realiseren ondanks 

de zware concurrentie, de economische crisis en het wijdverbreide 

protectionisme. Volgens het rapport hadden de Amerikanen geluidsap
paratuur ontwikkeld die aanzienlijk goedkoper was dan de vroegere. 

Bovendien zorgde het 35 procent lagere koersniveau van de dollar 
ervoor, dat zij in sommige landen veel gunstiger in de markt lagen dan 
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Philips. Gedurende 1933 had Philips de verkoopprijzen met gemiddeld 
25 procent verminderd ten opzichte van 1932. Over het algemeen had 
Philips veel last van de sterk verhoogde douanetarieven in de wereld. 
Daar kwam nog bij dat Klangfilm een' onderbiedingspolitiek ' voerde en 
met 'Sperrmarken' manipuleerde, aldus het rapport. 

De directie uitte in het rapport ook kritiek op de interne gang van 
zaken in de onderneming. Leveranties liepen te vaak vertraging op. De 
kwaliteit van de luidsprekers en microfoons bleek onvoldoende te zijn. 
En de octrooipositie van het bedrijf was erg zwak; het bleek bijvoor
beeld niet mogelijk om films, waarvan het geluid met Philips-appara
tuur was opgenomen, in Duitsland te vertonen. 

Philips trok hieruit een aantal conclusies. Men besloot in de komen
de drie jaar een nieuwe serie projectoren te ontwerpen met geheel 
nieuwe, aan de praktijk aangepaste geluidsinstallaties en tegen een zo 
laag mogelijke prijs. In dezelfde periode zou Philips door onderhande
lingen aansluiting moeten zoeken bij het geluidsfilmkartel dat in 1930 

was opgericht. De ontwikkeling van een eigen geluidscamera werd 
gestaakt, maar tegelijk zou er meer vaart worden gezet achter de Miller
opnametechniek. Tenslotte werden alle filmactiviteiten van het con
cern gebundeld in een nieuwe Mdeling Cinema. Aan het hoofd hiervan 
kwamen H. de Jong en J. van Breukelen te staan. De eerste kreeg de 
leiding over de techniek en de fabricage, de tweede over de verkoop!' 

De beloofde projectoren zouden eind 1937 worden gepresenteerd 
aan de internationale bioscoopbranche als de FP-serie. De Miller
machine kwam eveneens in 1937 op de markt. Ook de fricties met het 
Parijse kartel werden grotendeels opgelost, nadat het Amerikaanse RCA

concern in 1936 een herziening van het Parijse akkoord ten gunste van 
Philips had weten te bewerkstelligen. 43 Daardoor kreeg de afzet van 
projectoren meer mogelijkheden. In 1939 verdween CineSonor NV 

weer als zelfstandige verkooporganisatie, maar deze activiteit werd 
voortgezet door de Philips Exploitatiemaatschappij NV. De naam van 
Philips als fabrikant en leverancier van apparatuur voor bioscoop en 
studio was toen gevestigd en zou na de oorlog nog worden versterkt. 
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5 CONCLUSIE 

In het voorgaande is uiteengezet welke internationale rol Philips' 

Gloeilampenfabrieken NV heeft gespeeld bij de invoering van de geluids 

film in 1928-1933. Die rol is uiteindelijk heel klein gebleven in genoem

de periode, ofschoon het concern aanvankelijk wel mogelijkheden 

heeft gehad om nauwer betrokken te raken bij het Europese innovatie

proces en er invloed op uit te oefenen. Daarentegen heeft Philips wel 

de vruchten geplukt van dit proces, vooral na 1933. 

Het concern had een internationale rol kunnen spelen, als de directie 

dit gewenst zou hebben. Philips fabriceerde bepaalde soorten appara

tuur waaraan bij de invoering van de geluidsfilm- zeker in de beginpe

riode - grote behoefte bestond, in het bijzonder versterkers, luidspre

kers, fotocellen en dergelijke. Al in 1928 ontving Philips van verschil

lende kanten verzoeken mee te werken aan de innovatie van de Euro

pese filmindustrie, maar de onderneming wilde zich aan niemand bin

den. Bovendien was de beschikbare produktiecapaciteit op dat ogenblik 

volledig bezet. Tot 1930 gafPhilips er de voorkeur aan, het innovatie

proces van een afstand te volgen en buitenlandse avonturen te vermij

den. Het Eindhovense bedrijf concentreerde zich in plaats daarvan op 

de Nederlandse markt. Door deze opstelling verloor het concern de 

aansluiting bij de internationale ontwikkeling, een achterstand die later 

moeilijk te herstellen bleek. 

In zuiver technologisch opzicht heeft Philips in deze periode al 

evenmin een bijdrage geleverd aan het innovatieproces. Een uitzonde

ring vormt misschien de Philips-Miller-machine, die een optische 

registratie van geluid kon maken. Deze uitvinding stond echter op naam 

vanJ.A. Miller en Philips bracht het apparaat pas in 1937 op de markt, 

toen de innovatieperiode allang voorbij was, met als gevolg dat deze 

techniek nooit is toegepast in filmstudio 's, maar alleen bij omroepen en 

platenmaatschappijen. 

Philips is nooit een mediaconcern geworden, ook al leek het concern 

zich in de jaren twintig even in die richting te ontwikkelen. De fabriek 

bleef zich beperken tot de produktie van hardware en liet de software aan 

anderen over. Voor zover Philips in eigen studio's opnamen heeft 

gemaakt voor film, radio of televisie, was dit slechts voor binnenlands 

gebruik of voor public relations. 
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Welke betekenis heeft de komst van de geluidsfilmtechniek gehad voor 
Philips als bedrijf? Ten eerste gaf dit een extra impuls aan onderzoek en 
ontwikkeling van nieuwe technieken door het concern. De experimen
ten met de geluidsfilm dienden voornamelijk om de technologische 
kennis van het concern op peil te houden en om alternatieven te vinden 
voor bestaande octrooien. Dr. Holst hield de directie herhaaldelijk voor 
dat dergelijk onderzoek noodzakelijk was voor het voortbestaan van de 
onderneming op de lange termijn. 

Ten tweede heeft de innovatie geleid tot een grotere diversificatie van 
het concern. Beperkte Philips zich in de jaren twintig tot de fabricage 
van lampen, buizen en radio's, door de komst van de geluidsfilm zette 
het bedrijfin dejaren dertig ook een produktielijn op voor projectoren 
en Philips-Miller-apparaten. Dit is niet ineens gebeurd, maar geleide
lijk. Aanvankelijk leverde het concern alleen onderdelen aan derden 
(Loetafoon) . Vervolgens is men overgegaan tot het assembleren en ver
kopen van complete installaties onder eigen naam (PhiliSonor). Ten
slotte is Philips begonnen met de integrale produktie van FP-projec
toren. Film kreeg zelfs een eigen divisie in de onderneming.'· 

Ten derde vormde de geluidsfilm de aanleiding voor Philips om een 
permanente servicedienst voor installatie en onderhoud van bedrijfsappa
ratuur op te zetten!l De montageploegvan Loetafoon, met Frits Prinsen 
aan het hoofd, is de moeder van deze Philips' servicedienst geworden. 

De economische hoogconjunctuur van 1926-1929 heeft ongetwij
feld stimulerend gewerkt op de belangstelling van Philips voor de 
nieuwe media. Betekent dit ook dat de recessie vanaf1930 hierop weer 
een domper heeft gezet? Deze voor de hand liggende gevolgtrekking 
gaat voorbij aan een specifiek kenmerk van het innovatieproces. De 
invoering van de geluidsfilm was in 1930 al het 'point of no return' 
gepasseerd en de vraag naar geluidsapparatuur zou in het bioscoop
bedrijf onverminderd aanhouden totdat de hele bedrijfstak was voor
zien. Dit verklaart mede waarom de onderneming zich juist voor deze 
markt is blijven interesseren ten tijde van de economische crisis. 

Philips heeft lang gewacht alvorens actief te worden op de interna
tionale markt van de geluidsfilmtechniek. In de tussentijd gebruikte het 
concern Nederland als een proeftuin. Dit laatste leidde tot het Loeta
foon-avontuur dat in hoofdstuk 3 is behandeld. Het volgende hoofdstuk 
zal laten zien dat Philips ook betrokken is geweest bij de produktie van 
de eerste Nederlandse films met geluid. 
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