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7 
Nederlandse geluidsfilms 

De invoering van de geluidsfilm heeft gezorgd voor een opleving van 
de Nederlandse filmproduktie. Aan de vooravond van het innovatie
proces, in 1928, hadden de activiteiten in de produktiesector een diep
tepunt bereikt. De bloeitijd van Filmfabriek Hollandia was al minstens 
tien jaar voorbij. Het Nederlandse filmjournaal, aangevuld met inciden
tele opdrachtfilms, vormde de kurk waar de hele sector op dreef. Er 
bestond een spraakmakend groepje filmmakers in spe, maar voor hun 
artistieke strevingen was nauwelijks ruimte binnen de smalle marges van 
de Nederlandse filmindustrie. Tekenend voor de armoede was dat in 

1928 slechts één lange speelfilm is uitgebracht; in 1929 geen enkele. De 
Nederlandse filmproduktie was op sterven na dood. De geluidsfilm zou 
hierin verandering brengen: aan het einde van het innovatieproces 

bleek de produktie aanzienlijk te zijn uitgebreid. 
De bloei van de Nederlandse film in de jaren dertig is al vaker bestu

deerd, maar een duidelijk inzicht in de oorzaken ontbreekt. Daarom zal 
in dit hoofdstuk de nadruk worden gelegd op wat er aan deze opbloei 

is voorafgegaan. Het licht valt daardoor niet op de eerste films van de 
nieuwe golf, W1LLEM VAN ORANJE en DE JANTJES uit T934, maar op 
vrijwel vergeten produkties als TERRA NOVA en STUWING uit 1932. Niet 
de grote studio's van Cinetone en Philips krijgen hier de meeste aan
dacht, maar juist het kleine, onbekende atelier van Electra en (in 

hoofdstuk 9) de internationale produktiemaatschappij Eidophon. In dit 
verband is ook de discussie van belang die men beginjaren dertig heeft 
gevoerd over de toekomst van de Nederlandse film, een opmerkelijk 

debat dat door de geluidsfilm is uitgelokt. 
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Het hoofdstuk begint met een 'long shot' van de hele produktiesec
tor waarin de hoofdlijnen van het omschakelingsproces tot 1933 zullen 
worden geschetst. In de tweede paragraaf volgt een 'close-up' van 
PHILlPS RADIO, de eerste lange geluidsfilm die in Nederland is gemaakt, 
en wel door Joris Ivens en Lou Lichtveld in 1931. De derde paragraaf 
is een 'medium shot' en behandelt de oudste studio voor geluidsfilm, 
Filmmaatschappij Electra NV . De produktie van deze Rotterdamse 
pionier wordt hier aan de vergetelheid ontrukt. Tenslotte komt de 
discussie over de toekomst van de Nederlandse film aan de orde. 

I HOOFDLIJNEN 

De produktie van geluidsfilms is in Nederland slechts langzaam op gang 
gekomen. Er zijn ruwweg drie perioden te onderscheiden. De eerste 
periode begint al in mei 1928, als we ook de films meetellen waarmee 
hier te lande de optische geluidstechniek werd gedemonstreerd. Het 
zijn registraties van toespraken waarin enkele bekende Nederlanders de 
nieuwe techniek bij het publiek introduceren. I De opnamen vonden 
weliswaar niet in Nederland plaats, maar ze waren onmiskenbaar voor 
Nederlandse toeschouwers bestemd. Dat laatste geldt al minder voor het 
Fox Movietone News, het Amerikaanse filmjournaal met geluid. Een 
journaalploeg van Fox Movietone News bezocht in juli 1928 Amster
dam voor opnamen van de Olympische Spelen. Zij keerde in januari 
1929 terug naar Nederland om de jarige ex-keizer van Duitsland te 
filmen. 2 Deze geluidsopnamen konden niet eens worden vertoond in 
een Nederlands theater omdat de benodigde apparatuur vooralsnog 
ontbrak. Buitenlandse journaals zullen hier verder buiten beschouwing 
blijven. 

Kenmerkend voor deze beginperiode die tot voorjaar 1931 heeft 
geduurd, is dat er uitsluitend een-akters werden opgenomen, korte 
geluidsfilms waarin bekende Nederlanders optraden met een toespraak, 
een liedje of een sketch. In de zomer van 1929 heeft Hofstad Film een 
hele serie van dit soort films laten maken met gevierde artiesten als Lou 
Bandy, Willy Derby en Kees Pruis. Lou Bandy vertolkte bijvoorbeeld 
de liedjes ICH KÜSSE IHRE HAND MADAME en BLOEMEN.) Willy Derby 
zong de populaire mars TURF IN JE RANSEL en liet zich daarbij begeleiden 
door de Koninklijke Militaire Kape1. 4 Kees Pruis zocht aansluiting bij 
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de actualiteit en zong DE GROOTST AD MELODIE, ontleend aan de recente 

geluidsfilm THE BROADWAY MElODy. 5 Na het succes van THE SINGING 

FOOl bracht Kees Pruis ook nog een Nederlandse versie van het filrnlied 

'Sunny Boy', JONGEN-MIJN, waarin het volgende refrein voorkomt: 

'Veel heb 'k geleden 

God zo vaak gebeden 

Dat 'k bij jou mocht zijn, jongen-mijn! 

Daar in de Hemel 

Boven 't aardse gewemel 

Wil 'k bij je zijn, jongen-mijn! ' 6 

Deze korte films werden geregisseerd door I. Louis Cohen. Henk Alsem. 

bediende de camera. De techniek was primitief: het geluid stond op een 

plaat die synchroon meeliep met de film.? De films hadden een maxi

male duur van 3,5 minuten, wat overeenkomt met de lengte van een 78-

toerenplaat. Vermoedelijk bestonden de grammofoonplaten al voordat 

de film werd opgenomen en zijn de beelden er later aan toegevoegd. 

Dezelfde I.L. Cohen had al in maart 1929 een reclamefilm met geluid 

gemaakt voor Caminada, een Haagse winkel. Over de inhoud ervan is 

alleen het volgende bekend: 

'Twee heren ontmoeten elkaar in de Houtstraat en gaan samen bij 

Caminada een radiotoestel kopen. Zij komen daarna uit de winkel 

met toestel en loudspeaker.'8 

De combinatie van film en plaat maakte opnamen van langere duur vrij

wel onmogelijk. Alleen de optische geluidstechniek had geen last van 

deze beperking. Tot 1931 was er in Nederland echter geen apparaat 

voorhanden om films met optisch geluid op te nemen. Daarom is in 

1929 de cabaretier Koos Speenhoff naar Engeland gereisd om bij British 

Talking Pictures opnamen te laten maken van zijn gezelschap . Dit 

resulteerde in DE EERSTE ORIGINEELE NEDERLANDSCHE SPREKENDE FILM: 

SPEENHOFF, een film van twaalf minuten. 9 De in de titel geclaimde prio

riteit is nergens op gebaseerd, maar getuigt wel van het belang dat aan 

de nieuwe vinding werd gehecht. 

In 1930 zouden dergelijke korte nummers van Nederlandse artiesten 

vooral worden verwerkt in buitenlandse muziekfilms: internationale 
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filmproducenten probeerden het Nederlandse publiek voor zich te 
winnen met inlassen in de eigen taal. Zo zong Kees Pruis het liedje 
'Waar woon ik?' in de Duitse film LAU BEN KOLONIE Cn Fijne Familie). ' 0 

Het duo Tholen en Van Lier trad op in HALLO HIER HILVERSUM HOL

LAND, de Nederlandse versie van de Engelse revuefilm ELS TREE CAL

LlNG." Louis Davids zong 'Tinus de verkeersagent' in PARAMOUNT OP 

PARADE, de Nederlandse versie van een Amerikaanse produktie. Il In dit 
soort films vervulden Nederlanders slechts een gastrol. 

In de aanloopperiode tot medio 1931 zijn in Nederland geen lange 
geluidsfilms gemaakt. Of toch wel? Henk Kleinman heeft in 1930 een 
serieuze poging gedaan om zijn speelfilm ZEEMANSVROUWEN met geluid 
op te nemen: 'Het begrip "klankfilm" beperkt zich hier tot het ten 
gehore brengen van enige liedjes, zodat men geen volledige dialoog 
verwachten moet', waarschuwde de pers. 'J Dat de aankondiging van 
ZEEMANSVROUWEN als 'klankfilm' geen loze kreet was, blijkt ook wel 
hieruit dat Kleinman met het oog op de te vertolken liedjes twee pro
fessionele zangers voor de hoofdrollen had uitgekozen,Jos Schetzer en 
Harry Boda. Het geluid zou op grammofoonplaten worden opgenomen 
en weergegeven . Kleinman heeft echter de problemen van de geluids
techniek grotelijks onderschat en hij moest zijn voornemen laten 
varen.'4 Wat de eerste lange geluidsfilm van Nederland had moeten 
worden, werd uiteindelijk de laatste zwijgende speelfilm.' J 

De periode tot 1931 overziende kan worden geconstateerd dat er in 
Nederland slechts sporadisch geluidsfilms zijn gemaakt en dan alleen 
nog maar films van korte duur. Van enige continuïteit in de produktie 
was geen sprake. De voornaamste handicap lijkt te zijn geweest het ont
breken van een optische geluidscamera. Het wachten was op de komst 
van dit apparaat. 

*** 

De tweede periode, die twee jaar zou duren, brak in het voorjaar van 
1931 aan. Plotseling doken op verschillende plaatsen optische geluids
recorders op. Het omschakelingsproces in de produktiesector kwam 
hierdoor in een versnelling. In deze periode zou vooral de produktie 
van journaalfilms en documentaires met geluid opgang maken. 

Een belangrijke impuls kwam van Loet C. Barnstijn, de Haagse film
distributeur die eind april 193 I was teruggekeerd van een reis naar Ame-
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rika. Barnstijn had uit Amerika enkele optische geluidsrecorders met 
bijbehorende camera's van het merk Akeley meegebracht en bood ze 

terstond te koop aan. 16 Deze lichte reportagecamera's vonden gretig af

trek en werden direct in gebruik genomen, onder meer door Polygoon. 
Een andere impuls werd gegeven door Frits Prinsen, de uitvinder die 

eerder de Loetafoon had ontwikkeld voor Barnstijn. Prinsen had een 

eigen toestel voor optische geluidsregistraties ontworpen, waarmee hij 

sinds eind 1930 experimenteerde. Hij nam samen met William Rienks 

in februari 1931 het initiatief tot de oprichting van de eerste Nederland
se studio voor geluidsfilm: Electra NV. De geschiedenis van studio 

Electra zal in paragraaf 3 uitvoerig worden behandeld. Electra is de 

bakermat van de Nederlandse geluidsfilm. Hier werd behalve STUWING 

(1932) ook TERRA NOVA (1932) gemaakt, de eerste lange speelfilm met 
synchroon geluid, die echter nooit de bioscopen heeft bereikt. 

Het Nederlandse filmjournaal heeft snel geprofiteerd van de aanwezig

heid van optische apparatuur. Vanaf juli 193 I kon het publiek iedere 
week twee geluidsjournalen van binnenlands fabrikaat in de bioscopen 

zien, NEDERLAND IN KLANK EN BEELD van Orion-Profilti en HOLLANDS 

NIEUWS van Polygoon. Beide producenten bleven daarnaast ook een 

zwijgende versie van hun journaal maken, maar Polygoon stopte hier

mee al na zes maanden en Profilti begin 1933. Het filmjournaal heeft 
dankzij het geluid een tweede jeugd mogen beleven, niet alleen omdat 
de belangstelling ervoor sterk toenam vanwege de Nederlandse taal die 

erin werd gesproken, maar ook omdat de verslaggeving meer mogelijk

heden kreeg door de toevoeging van het gesproken woord. 17 

Het geluidsjournaal is juist op tijd op het toneel verschenen om de 
hoogtepunten van de economische crisis te kunnen vastleggen. Veel 

goed nieuws was er dus niet te filmen, maar politieke en economische 

verslaggeving hadden nooit tot de sterke kanten van het journaal be

hoord. Men vertoonde liever beelden van sportwedstrijden, mode

shows en het koninklijk huis. Eind 193 I debuteerde prinses Juliana in 
het geluidsjournaal. Dat was goed nieuws. De prinses bracht echter 

slecht nieuws: zij riep de Nederlanders op een bijdrage te storten in het 
nationale rampenfonds. 18 

Wie geen geluidscamera had, was in deze periode aangewezen op 

studiofaciliteiten in het buitenland. In 193 I waren vooral de Franse 
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De journaalploeg van Polygoon maakt een geluidsopname van 
architect H.P. Berlage bij de opening van de Berlagebrug in 

Amsterdam, 1932. Foto: Spaarnestad 
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studio's van Tobis te Epinay-sur-Seine in trek. Hier zijn verscheidene 
Nederlandse geluidsfilms opgenomen. Als eerste is het Concertge
bouworkest in april I93 I naar Epinay gereisd. In de studio stond het na
gebouwde podium van het Concertgebouw klaar voor de repetitie. 
Onder leiding van Willem Mengelberg heeft het orkest hier enkele 
dagen gemusiceerd voor de camera's en microfoons van Tobis.'9 Een 
paar weken later, in mei 193 I, waren Joris Ivens en Lou Lichtveld in 
Epinay om hun documentaire PHILlPS RADIO van geluid te voorzien. In 
augustus volgde Jan Teunissen, die er de muziek voor zijn film PIERE

MENT heeft opgenomen. ' O Nadien is de belangstelling voor Epinay 
verminderd. 

PHILlPS RADIO en PIEREMENT zijn de eerste pogingen van onafhanke
lijke filmkunstenaars geweest om naar eigen inzicht een film met geluid 
te maken. Die kans hadden zij tot dan toe niet gekregen omdat de 
apparatuur ontbrak en de kosten te hoog waren. Ze hadden echter ook 
lang geaarzeld om een dergelijke kans te creëren, want geluid was een 
vreemd element waar ze geen raad mee wisten. Hun artistieke credo was 
geënt op de zwijgende filmkunst; hun hart ging uit naar virtuoze 
visualiseringen en pure beweging. Geluid hoorde daar niet bij. De 
nieuwe techniek vormde een probleem voor hen en voor de filmavant
garde waarmee zij zich identificeerden. In 193 I heeft de Nederlandse 
film met PHILIPS RADIO afscheid genomen van deze avant-garde; de 
volgende paragraaf zal uitvoerig op deze produktie ingaan. Er zijn 
daarna nog wel enkele 'vrije' films gemaakt door onafhankelijke cineas
ten, maar de ruimte voor artistieke experimenten werd steeds kleiner." 

Ook de wetenschap heeft de nieuwe techniek al spoedig weten te 
vinden. Een curieus voorbeeld is de STREEKTAAL-FILM die prof. dr. G.G. 
Kloeke in 1932 heeft opgenomen in samenwerking met Polygoon. Het 
is een eerste poging Nederlandse voJksdialecten te registreren met 
behulp van de geluidsfilm, niet alleen om ze beter te kunnen bestude
ren, maar ook om ze vast te leggen voor het nageslacht. Door de sluiting 
van de Zuiderzee vreesde men dat veel vissersdorpen zouden verdwij
nen en daarmee ook hun klederdracht en streektaal. In de film spreken 

enkele mensen het dialect van Spakenburg-Bunschoten. De ironie wil 
dat dit dialect zestig jaar later nog steeds wordt gesproken, maar dat de 
film is verdwenen ... zz 

Ernst Winar heeft in 1932- I 93 3 nog een serie korte smalfilms 
gemadkt die synchroon met een grammofoonplaat konden worden 
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vertoond. EEN HUISJE OP DE HEI is bijvoorbeeld een film bij een liedje 
dat cabaretier Louis Noiret op de begeleidende plaat zingt. De tekst van 
het liedje verschijnt onder in het beeld en een klein mannetje huppelt 
op de maat van de muziek van de ene lettergreep naar de andere. HET 

LIED VAN DEN ARBEID (ook wel MACHINES genoemd) is een visuele 
'fantasie' bij de muziek van Edmund Meisel, de componist die filmmu
ziek voor Eisenstein schreef>3 Winar maakte deze voor de huiskamer 
bestemde filmpjes in opdracht van Isaac Biedermann, die ze verkocht bij 
een smalfilmprojector met geluid. Biedermann had voor deze handel in 
1930 een onderneming opgericht, 'Cinetone'. In de jaren dertig zou 
Cinetone als studio een begrip worden in de Nederlandse filmindustrie. 
Zover was het echter nog niet. 

De voorlopige conclusie mag luiden dat de filmproduktie, na lang te 
hebben geaarzeld, in de periode 193 I - I 93 2 geleidelijk is overgeschakeld 
van stomme naar geluidsfilm. Het Nederlandse fil~ournaal heeft als 
eerste deze overstap gemaakt en de opdrachtfilm heeft dit voorbeeld 
later gevolgd. De Nederlandse speelfilm ontbrak intussen nog steeds op 
het programma van de bioscopen. Er zijn overigens wel enkele pogin
gen ondernomen om in deze leemte te voorzien. De eerste proeve hier
van, TERRA NOVA (1932), is echter nooit in roulatie gebracht. STUWING 

(1932), een propagandafilm van de VARA, bevatte wel een paar gespeelde 
scènes, maar was niet bestemd voor het theatercircuit. Slechts één korte 
speelfilm, ZIJN BELOONING (1932) van Theo Frenkeljr., heeft het voor
programma gehaald.'· In deze toestand zou evenwel spoedig verande
ring komen. 

*** 

De derde periode heeft slechts een jaar geduurd, van begin 1933 tot 
begin 1934. Kenmerkend voor dit tijdvak is dat hierin de produktie van 
Nederlandse speelfilms met geluid doorbreekt. Er zij aan herinnerd dat 
tussen 1929 en 1933 slechts één lange speelfilm is uitgebracht, ZEEMANS

VROUWEN (1930). Het ging bijzonder slecht in deze sector. De derde 
periode begint evenwel met voorbereidingen voor nieuwe produkties. 
Injuni 1933 waren al drie grote filmstudio's in aanbouw. Het tijdperk 
eindigt begin 1934 wanneer de eerste twee lange speelfilms met geluid 
in première gaan, WILLEM VAN ORANJE en DE JANTJES. Op het gebied van 
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de journaalfilm en de documentaire film zijn in deze tijd eveneens 
vorderingen gemaakt. 25 De aandacht dient zich nu echter te concentre

ren op de doorbraak van de speelfilm, de grote afwezige in de vooraf

gaande perioden. 
Het bruiste in 1933 van de plannen en initiatieven om speelfilms te 

maken. Hieraan heeft de pers bijzonder vee] aandacht besteed. Vee] 

mooie voornemens zijn echter uitgelopen op een mislukking, soms in 

een vroeg, soms in een (te) laat stadium. Zelfs het enige echte succes van 

deze periode, DEJANTJES, dreigde aanvankelijk in een echec te eindigen. 

Van de drie in 1933 opgerichte filmstudio's heeft er maar één deze 
'Gründerzeit' overleefd. Dat was Cinetone in Duivendrecht bij Am

sterdam, het studiocomplex waar in de jaren dertig en daarna een groot 

aantal films is opgenomen. De nieuwe filmstudio die Philips in Eindho

ven had laten bouwen, heeft slechts één speelfilm voortgebracht, W1L

LEM VAN ORANJE, alvorens ter ziele te gaan. Met de Filco Film studio's, 

die ten zuiden van Den Haag in Ter Heijde aan Zee zouden verrijzen, 

liep het niet veel beter af. 
De geschiedenis van Filco is typerend voor de onbesuisde plannen 

die in Nederland opgeld deden wanneer de geluidsfilm ermee te maken 

had. 26 In maart 1933 ontving de burgemeester van Monster een briefvan 

Adhemar Rijckaert, een in Nederland geboren Belg en directeur van 
Filco Film, Den Haag. 27 Rijckaert wilde in Monster een filmstudio bou

wen en hij vroeg of de gemeente hiervoor geen lap grond te huur had. 

Daar zag de burgemeester wel iets in. Het ging immers slecht met de 

tuinbouw en enige nieuwe nijverheid zou goed zijn voor de werkgele

genheid in Monster. In mei ging de gemeenteraad, na een gedegen dis

cussie over het morele gevaar van de mondaine filmindustrie, akkoord 

met de verhuur van 6500 m 2 grond bij de duinen van Ter Heijde aan 
Zee!8 Rijckaert had intussen de pers ingelicht over zijn fantastische 

plannen. Er zou in Monster een kleine filmstad verrijzen, de Filco Film

studio 's. Op korte termijn wilde hij er een studio voor geluidsfilms laten 

neerzetten en een gebouw met laboratoria, kantoren, kleedkamers en 

restaurant. Later kon het geheel worden uitgebreid met meer studio's 

en bedrijfsruimten. Er was enige haast bij, want de produktie van de 

eerste twaalf geluidsfilms mocht niet te lang worden uitgesteld!9 Injuni 

begon aannemer Boel met de bouw. Injuli 1933, toen de aannemer al 

halverwege gevorderd was, bleek echter dat Rijckaert zijn verplichtin

gen niet meer kon nakomen. Het project was hem boven het hoofd 
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gegroeid en zijn financiers hadden hem laten zitten. De bouw van de 
Filco Filmstudio's moest onverwijld worden stilgelegd. Even later was 
de zaak failliet. 

Het is altijd onduidelijk gebleven wat er is misgegaan. Werd Rijck
aert opgelicht? Was hij zelf een oplichter? Ofheeft iedereen elkaar voor 
de gek gehouden? Dit laatste is niet uitgesloten. De innovatie van de 
filmindustrie heeft indertijd menigeen het hoofd op hol gebracht. Er 
waren genoeg mensen die ernaar snakten om mee te mogen doen aan 
deze omwenteling, uit naïviteit of uit speculatiezucht. Hoe het ook zij, 
Rijckaert bleef uiteindelijk met de zwartepiet zitten en de politie heeft 
hem in oktober 1933 als ongewenste vreemdeling over de grens gezet. 
Daarmee eindigde de geschiedenis van Ter Heijde aan Zee in een trage
die. Het onvoltooide decor van het drama, de ruïne van Filco, is spoedig 
daarna gesloopt door de herfststormen en de jeugd van Monster. 

Nooit eerder werden er in Nederland zo veel scenario's voor speel
films geschreven als in 1933. De meeste daarvan zijn niet gerealiseerd. 
De voorbereidingen voor de speelfilm 'De Omweg' moesten in een 
vergevorderd stadium worden afgeblazen. JO Een andere project, 'Ging 
niet zojuist het geluk voorbij' van Ernst Winar, waarvoor de opnamen 
al waren begonnen, is nooit voltooidY Mannus Franken kreeg geen 
kans een scenario, gebaseerd op een novelle van de dichter Hendrik 
Marsman, 'De Vliegende Hollander', te verfilmenY Jan Koelinga zocht 
vergeefs steun voor zijn film 'J ohnny 12 pk'. JJ De eerste speelfilm die in 
de nieuwe studio van Cinetone werd opgenomen, MEISJES IN VRIJHEID, 

is wel voltooid, maar nooit uitgebracht. 

Deze voorbeelden van onvoltooide studio's en nooit uitgevoerde 
scenario's mogen volstaan om te laten zien dat Nederland in 1933 over
liep van de goede voornemens om speelfilms te gaan maken. De tijd leek 
rijp voor een doorbraak in die richting. Die is er ook gekomen, ondanks 
de vele mislukkingen. Deze doorbraak vormt tevens het begin van een 
periode waarin de Nederlandse speelfilm een ongekende bloei heeft 
doorgemaakt. Tussen 1934 en 1940 zijn niet minder dan 37 lange speel
films in de bioscoop uitgebracht. In de vijf voorafgaande jaren hadden 
slechts twee films een première beleefd. De vraag is nu welke factoren 
deze doorbraak mogelijk hebben gemaakt. 

In de eerste plaats is de oprichting van enkele nieuwe filmstudio's van 
groot belang geweest. Studiofaciliteiten vormen een absolute VOOf-
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waarde voor de produktie van speelfilms. De bouw van verschillende, 
grote studio's in 1933 betekende een fundamentele verbetering van de 

infrastructuur. Weliswaarviel de studio van Philips na de eerste produk

tie weer af, maar die van Cinetone is in elk geval blijven bestaan en zou 

er in I935 nog een concurrent in Wassenaar bij krijgen: Filmstad, een 

creatie van Loet Barnstijn. De grondlegger van Cinetone is Isaac 

Biedermann (1879-1942) geweest. Met zijn broer Julius (1883-1941) 
dreefhij te Amsterdam een florerende zaak in radio's en elektrotechni

sche artikelen, de Technische Handel Maatschappij NV. In juni 1933 
kocht hij een fabrieksgebouw aan de Duivendrechtsekade bij Amster

dam om er een filmstudio in te vestigen. J4 De benodigde geluidsfilm

apparatuur bestelde hij bij Tobis in Berlijn. Biedermann had al sinds 

1930 voorzichtig pogingen gedaan om een handel in smalfilmartikelen 

op te bouwen. Hij liet Ernst Winar filmpjes maken die bij de smalfilm
projector konden worden verkocht (zie boven), want zonder deze 

software zal de hardware moeilijk te verkopen zijn geweest. Hij zag 
zichzelf echter niet als filmproducent. Hij heeft de nieuwe studio alleen 

opgericht om deze te kunnen verhuren aan derden. De eerste binnen

opnamen zijn al in september 1933 begonnen. De studio was afgehuurd 
door een Belgische producent die hier een speelfilm in twee talen heeft 

opgenomen, MEISJES IN VRIJHEID ofwel FILLES EN LIBERTÉ. In dezelfde 

maand werden ook de eerste buitenopnamen voor DE JANTJES gemaakt 

onder regie van Jaap Speijer; de film zou in Cinetone worden voltooid. 

Na DE JANTJES heeft deze studio nog een groot aantal andere produkties 
voortgebracht. 

In de tweede plaats kwam er geld beschikbaar voor de produktie van 

lange speelfilms. Het is niet helemaal duidelijk waar dit geld vandaan is 

gekomen, maar enkele bronnen zijn wel te traceren. Subsidies van de 
overheid ter ondersteuning van de filmcultuur bestonden nog niet. 

Bekend is dat Philips de produktie van WILLEM VAN ORANJE sterk heeft 
gesteund en dat Barnstijn gezorgd heeft voor de voltooiing van DE 

JANTJES. Zowel voor Philips als voor Barnstijn geldt dat zij de winst die 
zij in een eerdere fase van het innovatieproces hadden gemaakt, 

opnieuw hebben geïnvesteerd in de eindfase van dit proces. Anders 

gezegd: wat zij aanvankelijk hadden verdiend bij de omschakeling van 
de bioscoopsector, hebben zij later weer geïnvesteerd in de innovatie 

van de produktiesector. Daarnaast moeten de bioscoopexploitanten een 

rol hebben gespeeld. Zij zijn vrijwel altijd betrokken bij de voorfinan-
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ciering van een produktie omdat zij een voorschot kunnen geven op de 
te verwachten recettes van de film. Bij hen bestond ook een uitgespro
ken belangstelling voor speelfilms in de Nederlandse taal. ll De felle 
concurrentiestrijd die in 1933 woedde, zal de bereidheid van de bios
coophouders tot deelname aan de eerste Nederlandse speelfilms zeker 
hebben vergroot. In deze kring moet het succes van DE JANTJES van 
grote betekenis zijn geweest: de exploitanten kregen hun geld terug, 
zodat herhaling mogelijk werd. Ten slotte moet worden geconstateerd 
dat filmproducenten een deel van hun inkomsten uit het buitenland 
hoopten te halen, wel wetende dat de binnenlandse markt te klein zou 
zijn voor een sluitende begroting. Om die reden zijn DE JANTJES en 
DOOD WATER in twee talen, Duits en Nederlands, opgenomen. Men 
dacht zo het risico af te wentelen op de export, maar uiteindelijk is dit 
een ijdele hoop gebleken. JÓ 

In de derde plaats hebben buitenlandse, meest Duitse vaklieden die 
hun sporen hadden verdiend in de Berlijnse filmstudio's, een belangrij
ke bijdrage geleverd aan de produktie van Nederlandse speelfilms in 
deze periode. Sommigen kwamen hier vrijwillig en op contract, ande
ren waren op de vlucht voor het regime van Hitler. Hun werk, hun 
motieven en hun betekenis zijn uitvoerig bestudeerd door Kathinka 
Dittrich. J7 Zij brachten de ervaring en deskundigheid mee waaraan hier 
grote behoefte bestond. De lijst van medewerkers aan DE JANTJES laat dit 
goed zien. De Duitser Hermann Dankert verzorgde de geluidstechniek, 
de Oostenrijker Hans Ledersteger ontwierp de 'typisch Amsterdamse' 
decors, de Hongaar Akos Farkas deed het camerawerk, de Duitse Hanna 
Kuijt monteerde de film. Farkas en Kuijt konden niet meer naar Duits
land terugkeren omdat ze er als jood ongewenst waren. Dankert en 
Ledersteger zijn daarentegen gewoon in Duitsland blijven werken. De 
vier, die na DE JANTJES nog aan verschillende andere Nederlandse 
speelfilms hebben meegewerkt, vormden slechts de voorhoede van een 
lange stoet filmspecialisten uit Duitsland die voor kortere of langere 
duur emplooi hebben gevonden in de Nederlandse filmindustrie. Zij 
kregen hier overigens te maken met de jaloezie van een aantal N eder
landse filmmakers die zich gepasseerd voelden en protest aantekenden 
tegen het aannemen van zo veel buitenlandse vakgenoten. Hierover is 
tot diep in de jaren dertig nog veel discussie geweest. 

De vierde en beslissende factor heeft betrekking op de geluidsfilm. 
Dat in 1933 een zeer gunstig klimaat kon ontstaan voor de produktie van 
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Nederlandse speelfilms, is vooral te danken geweest aan de nieuwe 
techniek die ook een voorname stimulans is geweest voor de financie
ring van de filmproduktie. De bereidheid om zo veel kapitaal te inves
teren in speelfilms zou zonder de geluidstechniek nooit zijn ontstaan. 

De vier factoren zijn noodzakelijke voorwaarden geweest voor de 

doorbraak van de Nederlandse speelfilm. De geluidsfilm was in menig 
opzicht de voornaamste van de vier, maar zonder de financiële en perso
nele factoren zou de nieuwe techniek weinig effect hebben gesorteerd. 
Er is geen reden om aan te nemen dat deze factoren uit zichzelf, afzon

derlijk ofin combinatie, een nieuw begin van de filmproduktie hadden 
kunnen creëren. Indien ze daartoe wel in staat zouden zijn geweest, dan 
rijst de vraag waarom de opbloei niet veel eerder oflater is gekomen. 
De geluidsfilm was als katalysator onontbeerlijk. Dit toverwoord moest 
eerst worden gesproken voordat de poort naar de speelfilm zich kon 

openen. 
De stapsgewijze omschakeling van de Nederlandse filmproduktie, 

zoals die hierboven is beschreven, kan kort worden samengevat. Vóór 

1931 zijn alleen enkele korte filmpjes met geluid gemaakt; van enige 
continuïteit in de produktie was nog geen sprake. In 1931-1932 breekt 
de geluidsfilm door. De gevestigde produktiemaatschappijen gaan hun 
wekelijkse filmjournaals van geluid voorzien en ook de eerste docu

mentaire geluidsfilms zien het licht. In 1933 begint de produktie van 
lange speelfilms, de inleiding tot de bloei van de Nederlandse film. 
Daarmee was het omschakelingsproces afgerond. 

*** 

Wat is nu de eerste Nederlandse geluidsfilm geweest? Uit het boven
staande overzicht bljjkt dat er verschillende kandidaten zijn, afhankelijk 
van de criteria die worden aangelegd. Belangrijke criteria zijn de soort 
film, de toegepaste geluidstechniek en de filmlengte. Beperkt men zich 
tot de grote documentaire film van dertig minuten of langer, dan is 
PHILlPS RADIO vanjoris Ivens in 1931 de koploper. In deze film zit echter 

nog geen seconde in Nederland opgenomen geluid verwerkt. Voor 
optisch geluid was men geheel op buitenlandse studio's aangewezen. 
Deze techniek wordt pas in STUWING toegepast, de tweede lange 
documentaire, die een jaar later uitkwam. 
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Vraagt men echter naar de eerste lange, Nederlandse speelfilm, 
bestemd voor het hoofdprogramma van de reguliere bioscoop, dan is 
het antwoord evenmin eenvoudig. De produktie van dergelijke films 
begon namelijk met een serie valse starts. ZEEMANSVROUWEN had in 1930 

de eerste speelfilm met geluid willen worden, maar is stom gebleven. De 
produktie van 'Finale' van Gerard Rutten is in 1931 wel begonnen, 
maar nooit voltooid. TERRA NOV A is in 1932 wel voltooid als geluidsfilm, 
maar nooit uitgebracht. 'De Omweg' van Paul van der Hurk ging in 
1933 niet door. MEISJES IN VRIJHEID werd in 1933 in Cinetone in twee 
talen opgenomen voor een Belgische producent, maar de film is even
eens nooit uitgebracht. WASCH GEMAKKELIJK ... WASCH VOORDEELIG, 

een lange reclamefilm voor Persil, werd in Duitsland geproduceerd met 
Nederlandse acteurs en heeft eind 1933 alleen gedraaid tijdens ochtend
voorstellingen. J8 Na deze afvalrace blijft ten slotte WILLEM VAN ORANJE 

over als de eerste lange, Nederlandse speelfilm met geluid; de première 
vond plaats op 4 januari 1934. Maar ook aan dit predikaat kleeft een 
smet, want waarschijnlijk was DE JANTJES het eerste klaar voor verto
ning. Op dringend verzoek mocht WILLEM VAN ORANJE eerder in 
première gaan. J9 

Loet Barnstijn heeft zich in de produktiesector een even innoverende 
kracht getoond als in de bioscoopsector. Het waren de door hem 
geimporteerde geluidscamera's die hebben bijgedragen tot de door
braak van het geluidsjournaal. Hij produceerde de eerste korte speelfilm 
met geluid in Nederland, ZIJN BELOONING (1931). Door zijn toedoen 
kon DE JANTJES worden voltooid. Hij was echter niet geïnteresseerd in 
het maken van een enkele speelfilm. Hij zag meer in een filmmaatschap
pij die systematisch werkte aan de uitvoering van een produktiepro
gramma dat een groot aantal films omvatte. Zijn plan voor een Neder
landse studio die ten minste zes films per jaar moest afleveren, openbaar
de hij pas nadat DE JANTJES een kassucces was geworden.40 Minder 
bekend is dat hij dit voorstel al enkele maanden eerder had voorgelegd 
aan Philips. Hij bezat toen een optie op het werk van Heinrich Mann, 
Jakob Wassermann, Lion Feuchtwanger, Bruno Frank en Ferenc 
Molnár, schrijvers met een internationale reputatie die inmiddels nazi
Duitsland waren ontvlucht.4 ' Philips is er niet op ingegaan, maar 
Barnstijn heeft het plan toch grotendeels uitgevoerd, zij het met minder 
grote auteurs. Door in 1934 verschillende films tegelijk te laten produ-
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ceren, gaf hij de opkomende speelfilm een stevige impuls. Daarna 
opende hij een eigen studio in Wassenaar, 'Filmstad'. 

Men heeft Barnstijn onderschat door hem af te schilderen als een 
zakenman die alleen op geld uit was. Barnstijn was inderdaad een zaken
man, maar ook een filmman in hart en nieren. Hij wist dat zijn kracht 
in het filmbedrijflag. Hij deed hier goede zaken en hij investeerde zijn 
winst steeds weer in nieuwe filmactiviteiten. In de jaren dertig heeft hij 
veel bijgedragen aan de opbloei van de Nederlandse speelfilm, nadat hij 
eerder de stoot tot de invoering van de geluidsfilm had gegeven. De cru
ciale rol van Barnstijn als innovator kan niet genoeg worden onder
streept. 

Door de komst van het geluid zijn de kosten van het filmmaken 
schrikbarend gestegen. Grote investeringen in nieuwe, kostbare appa
ratuur waren onvermijdelijk. De techniek was bovendien zo omvang
rijk en specialistisch geworden, dat filmen zonder extra technisch 
personeel haast niet meer kon. Het beeld van de eenzame cineast met 
een camera bestond voortaan alleen nog in de wereld van de filmama
teurs; het heeft vele jaren geduurd voordat de geluidscamera met toe
behoren compact en draagbaar was geworden. Tegenover de toene
mende kosten stonden geen stijgende inkomsten, want de economische 
crisis drukte zwaar op de filmindustrie. En naarmate de financiële risi
co's van het filmen groter werden, nam de ruimte voor artistieke vrijhe
den en experimenten verder af. Dit bezegelde niet alleen het lot van de 
filmavant-garde en de onafhankelijke filmkunstenaars. Het legde ook 
een hypotheek op de creatieve mogelijkheden van bedrijven als Poly
goon die journaalfllms en documentaires in opdracht maaktenY 

De produktiesector heeft tegelijkertijd een belangrijke impuls ont
vangen van de geluidsfilm. Ook al waren de resultaten niet erg spran
kelend en vernieuwend, toch blijft de wedergeboorte van de Neder
landse speelfilm een verbazingwekkend fenomeen. Er bleken ineens 
genoeg financiële mogelijkheden te bestaan om hiervoor enkele stu
dio's te bouwen en in te richten en er werd bovendien geld gevonden 
voor de realisatie van diverse scenario's. Men nam zelfs de moeite om 
de ontbrekende know-how uit het buitenland te halen. Verschillende 
factoren hebben bijgedragen tot deze unieke doorbraak, maar zonder de 
invoering van de geluidsfilm zou het nooit zo ver zijn gekomen.4J 
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2 PHILlPS RADIO 

De eerste Nederlandse geluidsfilm die langer dan een paar minuten 
duurde, PHILIPS RADIO, is in 1931 gemaakt door Joris Ivens en Lou 
Lichtveld in opdracht van Philips' Radio NV te Eindhoven.44 De film 
neemt een bijzondere plaats in de nationale filmgeschiedenis in omdat 
hij twee werelden met elkaar verbindt: de avant-garde en de geluids
film. De avant-garde stond in die tijd uiterst wantrouwend tegenover 
de nieuwe geluidstechniek. PHILIPS RADIO heeft de fixatie op de 
zwijgende filmkunst doorbroken zonder de hiermee verbonden idealen 
geheel prijs te geven. In deze paragraaf zal allereerst worden ingaan op 
de stijl en de structuur van PHILIPS RADIO en vervolgens op het ontstaan 
en de ontvangst van de film. De nadruk valt hierbij op het geluidaspect 
en meer in het bijzonder op de geluidseffecten waaraan de makers veel 
aandacht hebben besteed. 

PHlLIPS RADIO is een bedrijfsfilm over de produktie van radio's bij 
PhilipsY De film bestaat uit drie delen, die ieder weer zijn gesplitst in 
twee segmenten. Zo ontstaan zes 'hoofdstukken', aangevuld met een 
inleiding en een slot. 46 De twee eerste hoofdstukken tonen het maken 
van radiobuizen: eerst de ontvanglampen, daarna de zendlampen. Het 
derde, korte hoofdstuk is een visualisering van de radiocommunicatie. 
Het vierde laat het werk op kantoor en in het laboratorium zien. De bei
de laatste hoofdstukken gaan over de montage van respectievelijk 
radio's en luidsprekers. Tussentitels informeren de toeschouwers welk 
onderdeel van het produktieproces zal worden getoond. Het geheel 
duurt 36 minuten. Het hoofdstuk over de produktie van ontvanglam
pen is het langste (twaalf minuten), dat over radiocornrnunicatie het 
kortste (35 seconden). 47 

Eerst een opmerking over de montage en fotografie van PHILIPS 

RADIO alvorens in te gaan op het geluid. Beide leveren in handen van 
Joris Ivens een belangrijke bijdrage aan de markante stijl van de film. Ze 
doen dat echter niet zozeer om het oog van de filmkenner te strelen. Ze 
zijn afgestemd op de voornaamste functie die de film moet vervullen: 
public relations. De film moet het imago van Philips vormgeven en uit
dragen. Philips wilde 'internationalisatie van naam en produkt', aldus 
Ivens tijdens de opnamen. 48 'Het publiek moet geboeid worden door 
hetgeen men ziet, het moet geïmponeerd worden door het bedrijf, 
zodat het de indruk meeneemt: het produkt van een zó ingericht bedrijf 
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moet goed zijn.' Dit vermogen om met visuele middelen te verrassen 
en te overtuigen is in de film en fotografie van de jaren twintig sterk tot 
ontwikkeling gebracht. De Nieuwe Fotografie van die dagen legde zich 
erop toe, iets gewoons op een ongewone wijze te laten zien. De typo
graaf Piet Zwart is in Nederland de bekendste exponent van deze bewe
ging geworden. 49 Tegelij kertij d werd de filmmontage door Russische 

cineasten als Eisenstein en Vertov omgesmeed tot een instrument voor 

ideologische propaganda: film moest de werkelijkheid niet afbeelden, 
maar door een 'montage van begrippen' opnieuw construeren. Beide 
scholen komen samen in het werk van Joris Ivens. 

De Nieuwe Fotografie en deze 'montage van begrippen' worden 
beide in PHILlPS RADIO gebruikt om het imago van Philips als 'high tech' 
onderneming gestalte te geven. Die laatste term bestond toen nog niet, 
maar onmiskenbaar is dit wat Phili ps op het oog heeft gehad. 'High tech' 

staat voor begrippen als geavanceerde technologie, innovatie, industrie, 
wetenschap, massaproduktie, mechanisatie, internationalisering, voor
uitgang, enzovoort. Dat was de wereld van Philips en PHILlPS RADIO 

straalt deze begrippen uit. ja In Frankrijk heet de film daarom niet voor 
ruets 'Symphonie IndustrielIe' . 

PhiJips van zijn kant wist echter ook hoe je begrippen moet 
combineren. Door Ivens uit te kiezen voor deze opdracht werd een ver

band gesuggereerd tussen Philips en de avant-garde, een meerwaarde 

die in het public-relationsbeleid zal hebben gepast.\' Joris Ivens (1898-

1989) stond op dat moment bekend als een getalenteerde cineast met 
modernistische opvattingen. Zijn ceuvre was nog klein. Behalve enkele 
korte experimenten als DE BRUG (1928) en REGEN (I929, in samenwer
king met Mannus Franken) had hij een lange opdrachtfilm gemaakt, WIJ 

BOUWEN (1929). Deze films waren enthousiast ontvangen door de 
avantgardistische filmbeweging in binnen- en buitenland. Nu was de 

avant-garde in die tijd verzot op high tech; met name de filmers en 
fotografen van de Nieuwe Zakelijkheid lieten zich erdoor inspireren. 
Philips zocht waarschijnlijk aansluiting bij deze ontwikkeling. De vraag 
is echter of het imago van Philips als high tech-onderneming wel zo 
gunstig was voor Philips zelf. Het antwoord op die vraag zou later bij 
de première voor verrassingen zorgen. 

*** 
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Joris Ivens heeft in PHILIPS RADIO (1931) het imago van Philips als 
high tech-onderneming gestalte gegeven door de Nieuwe 

Fotografie. Rechtsonder een beeld uit de slotscène: 
het luidsprekerballet. Foto: Peter van Prooijen 
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Het geluid van PHILIPS RADIO is al even opmerkelijk als het beeld. Vier 
aspecten van de geluidsband - muziek, geluidseffecten, gesproken 
woord, stilte - zullen hier in het kort worden besproken. Men dient 
zich daarbij te realiseren dat het geluid pas achteraf aan de film is toe
gevoegd, na voltooiing van de beeldmontage. Oorspronkelijk zou 
PHILIPS RADIO een zwijgende film worden. Halverwege de produktie 
werd echter besloten om er een geluidsfilm van te maken. Deze werk
wijze heeft een stempel gedrukt op het eindresultaat. 

Allereerst de muziek. Die is gecomponeerd door Lou Lichtveld. De 
composities zijn geschreven voor een klein orkest met de volgende 
bezetting: behalve piano, viool, cello en klarinet ook trompet, saxofoon 
en kleine trom. Deze heterogene instrumenten maken een doorzichtig 
klankbeeld mogelijk. De muziek vertoont invloeden van moderne 
componisten als Honegger, Milhaud en Poulene. Ze heeft een sterk 
fragmentarisch karakter. Niet alleen onderbreken andere geluiden de 
muziek regelmatig. Ook onderbreekt de muziek herhaaldelijk zichzelf, 
bijvoorbeeld bij de tussentitels. Bovendien worden de melodieën zel
den afgerond. Het gevolg is dat verwachtingen wel worden opgewekt, 
maar zelden ingelost. De muziek blijft steeds zakelijk en wordt nergens 
romantisch. Dit heldere, nuchtere karakter past bij het onderwerp van 
de film: de koele zakelijkheid van een high tech-onderneming. 

De muziek heeft vooral een dienende functie in PHILIPS RADIO. De 
compositie en de orkestratie zijn zodanig dat de aandacht bij het beeld 
blijft en niet wordt afgeleid door de muziek. 'De invloed van de muziek 

op de actie van de film is ongeveer nihil. [ ... ] Ivens' camera vervult in 
deze film de rol van de prima donna in een opera der oude Italianen. 
Nergens wordt het orkest toegestaan een essentiële taak te vervullen.'l2 

De moderne klankcombinaties mogen soms de aandacht trekken, toch 
is het de camera die voorgaat en de muziek die volgt. Daarin zitten 
nuances. De ene keer vlijt de muziek zich tegen het beeld aan, dan weer 
verwijdert ze zich in contrapuntische richting om vervolgens des te 
intenser te kunnen opgaan in het beeld. 'De frêle, ijle glinstering van 
dunne glasbuizen lost zich op in de parelende discant-arpeggio's van een 
piano - de snelle, korte rukken van een ponsmachine worden gesteund 
door cello.pizzicati.'5J Slechts één maal krijgt de muziek een kans om 

een eigen bijdrage te leveren. Dit gebeurt aan het slot. 
Het slot van de film is een echte uitsmijter, een audiovisuele coda. 

Voor één keer verschijnt de muziek hier als een zelfstandige grootheid 
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en neemt zij de leiding over van het beeld. In de voorafgaande delen had 
de film laten zien hoe een radio in elkaar werd gezet. Aan het eind van 
de film was de radio klaar en nu moest blijken dat hij ook geluid gaf. Dit 
gebeurt in een 'luidsprekerballet': grote, ronde luidsprekers wentelen 
door het beeld op het ritme van de muziek - een stretto - die uit hun 
conussen schalt. Hier danst het beeld naar het pijpen van de geluidsband. 
Dit voorbeeld van absolute film vormt de afsluiting van PHILlPS RADIO. 

Geluidseffecten zijn in de film op bescheiden wijze toegepast. Ze ont
breken in sommige scènes geheel en al. Daardoor vallen ze des te meer 
op wanneer ze wel worden gebruikt. Ze zijn dan overduidelijk aanwe
zig, vooral wanneer ook de muziek zwijgt. Rijdende karretjes ratelen 
en piepen, een machine stampt en sist, een generator zoemt, een 
fabriekshal zit vol slijpgeluiden, glasblazers ademen zwaar. De klanken 
creëren een suggestief geluidsbeeld dat het filmbeeld aanvult, al zijn ze 
hiermee niet altijd synchroon. Toch zijn de geluidseffecten er niet 
slechts om het beeld te illustreren. Ze zijn er vooral om naar te luisteren. 
Uit de film spreekt een intense fascinatie voor alledaagse geluiden. Ze 
spelen een minstens zo belangrijke rol als de muziek. Anders dan de laat
ste is dit terra incognita, tabuIa rasa. Hier wordt de geluidsfilm voor het 
eerst ontdekt, beproefd en beluisterd. Net als bij de Nieuwe Fotografie 
wil PHILlPS RADIO de gewoonste geluiden op een opvallende wijze laten 
horen. Ze klinken helder, zakelijk en van nabij. Hun timbre en ritme 
vragen om aandacht. In PHlLIPS RADIO worden de geluiden van de 
fabriek geselecteerd en gerangschikt tot een typisch klankbeeld. In die 
zin levert de effectenband een geheel eigen bijdrage aan de 'symphonie 
industrielIe '. 

Woorden zijn in PHILlPS RADIO nauwelijks te horen. De film opent 
niet met de gebruikelijke titels en credits. In plaats daarvan zegt een 
stem: 'Nu de Philips-film.' Verder zijn de gesproken woorden in deze 
film even schaars als op een kerkhof. In de lift steekt iemand twee 
vingers op en zegt duidelijk hoorbaar: 'Twee.' Dat is de enige keer dat 
iemand synchroon in beeld en geluid een woord spreekt. Het is een 
terloopse gebeurtenis zonder verdere betekenis, even weinig zeggend 
als een piepende pers. In twee andere scènes is een stem hoorbaar, maar 
de woorden illustreren slechts de handeling. Er worden bijvoorbeeld 
handtekeningen gezet onder brieven in verschillende talen, terwijl een 
stem dreunt: 'Very truly yours. Agréez messieurs. Hoogachtend. Hoch-
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achtungsvoll.' 54 Dergelijke woorden hebben geen vertaling nodig voor 

een internationaal publiek. Bijzonder is dat bij deze stemmen steeds 

muziek weerklinkt. De combinatie van woorden en muziek kwam in 

193 I nauwelijks voor. Lichtveld behandelde beide soorten geluid als 

gelijkwaardige elementen in zijn compositie. 

De schaarste aan gesproken woorden steekt schril afbij het gebruik 

van de geschreven woorden in de tussentitels. Een verschil tussen beide 

is dat de stemmen diëgetisch zijn en de titels non-diëgetisch. Daarmee 

wordt bedoeld dat de eerste wel en de laatste niet behoren tot de ruimte 

die wordt getoond. 55 De tussen titels lijken te komen van buiten de film 

en onderbreken de handeling. Ze zijn een duidelijke erfenis van de 

zwijgende film. Indien de film enkele jaren later was gemaakt, zouden 

ze waarschijnlijk zijn vervangen door een commentaarstem, een vorm 

van geluid die in deze film nadrukkelijk ontbreekt. 

Ook de stilte moest opnieuw worden uitgevonden. De schaarse 

buitenopnamen van het fabrieksterrein worden meestal zonder geluid 

getoond, alsof ze van binnenuit door een glazen raam zijn gefilmd. 

Proefuemingen in het laboratorium gaan gepaard met hevige geluidsef

fecten en muziek, afgewisseld door plotselinge stiltes. Stilte blijkt in 

deze film vrijwel steeds synchroon en diëgetisch te zijn, dat wil zeggen: 

de stilte maakt deel uit van de getoonde handeling. PHILIPS RADIO 

gebruikt stilte als een bouwsteen voor de constructie van het geluids

beeld, net zoals de stemmen en de klanken. 

Samenvattend kan over het geluid van PHILIPS RADIO het volgende 

worden gezegd. De geluidsband van de film is sterk verbrokkeld en 

nogal complex. De muziek heeft een fragmentarisch karakter en de 

overige geluiden lijken vaak op zichzelf te staan. Lichtveld heeft mu

ziek, stem en geluidseffecten als volkomen gelijkwaardige elementen in 

zijn compositie opgenomen. Dit maakt het luisteren naar deze film niet 

gemakkelijk, te meer daar het visuele betoog van PHILIPS RADIO ook al 

geen hechte opbouw vertoont. De losse structuur van de geluidsband 

heeft echter een bijzondere achtergrond. De film is een ontdekkings

tocht door de wereld der geluiden. Een voor een worden de klanken 

van de fabriek ten gehore gebracht en geproefd. Zo ontstaat een ode aan 

de fabrieksgeluiden. Die fascinatie voor geluiden wordt aanschouwelijk 

voorgesteld in de scène die het testen van de luidsprekers laat zien. Hier 

wordt het luisteren in beeld gebracht en tot onderwerp van de film 
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gemaakt. Een technicus controleert de luidsprekers met de hand aan zijn 
oor. Hij draait aan de volumeknop, zet de muziek uit, kucht de stilte 
weg, zet de muziek weer aan, enzovoort. Zo zit ook de film in elkaar: 
het is een oefening in het luisteren. De film veronderstelt bij de toe
schouwer wel een grote nieuwsgierigheid, een passie voor geluiden die 
even onstuimig is als die van Lou Lichtveld. 

*** 

Hoe is de geluidsband van PHILlPS RADIO tot stand gekomen? Omdat 
oorspronkelijk PHILlPS RADIO een zwijgende film zou worden, is pas in 
een heel laat stadium, toen de meeste opnamen al achter de rug waren, 
besloten om er toch geluid aan toe te voegen. Er zijn ook twee verschil
lende contracten opgesteld: een voor de beeldband en een voor de 
geluidsband. Het eerste contract is op I september 1930 getekend, toen 
Ivens met de opnamen begon. só Voor het geluid is een nieuwe overeen
komst gemaakt in februari 193 I, maar die is pas in mei ondertekend.57 

Ivens had aanvankelijk bedenkingen tegen het gebruik van geluid, 
zoals zo veel van zijn collega's in die tijd. 'Ik ben geen onverdeeld 
voorstander van de geluidsfilm,' bekende hij, 'maar bij deze radiofilm 
ligt het geluid er eigenlijk dik bovenop.'s8 In geen geval wilde hij een 
'sprekende film' maken. Hij zag meer in een montage van geluiden. In 
december 1930 blijkt voor het eerst dat Ivens over de mogelijkheid van 
een geluidsfilm nadenkt. Bij het filmen in de glasblazerij van Philips 
maakte hij als volgt een verslaggever attent op de rijkdom aan geluiden 
in deze ruimte: 'Prachtig materiaal voor een klankfilm. Onmenselijke 
symfonieën van rinkelende glasstaafjes in allerlei vreemde, carillon
achtige akkoorden. Zachte doffe explosiegeluiden als verre paukesla
gen, en daartussendoor: de stem van een magazijnmeester, die door de 
luidspreker loeit om méér'. 59 Zulke geluiden zouden later ook in PHILlPS 

RADIO te horen zijn. 
Ivens had echter geen enkele ervaring met het maken van een 

geluidsfilm. Hij liet zich op dit gebied bijstaan door de vijf jaar jongere 
Lou Lichtveld, componist en 'muzikaal adviseur' van de Filmliga, maar 
vooral bekend onder zijn nam de plume Albert Helman. Lichtveld had 
evenmin ervaring met de produktie van geluidsfilms, maar hij had er 
tenminste over nagedacht. Hij was een van de weinigen, zo niet de 
enige in Nederland die een uitgesproken belangstelling had voor de 
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relatie tussen beeld en geluid (zie hoofdstuk 9). Op advies van Ivens is 
Lichtveld in januari 193 I naar Berlijn gereisd. Daar bezocht hij niet 
alleen de nieuwe geluidsfilmstudio's, maar hij sprak ook met kunste
naars als Oskar Fischinger, een cineast die abstracte films met muziek 
maakte. Lichtveld logeerde bij zijn zwager, Karel Mengelberg, compo
nist en dirigent, die juist was benoemd tot 'Tonmeister' bij de Duitse 

radio en die eveneens gefascineerd was door de wereld der alledaagse 
geluiden.60 

Terwijl Lou Lichtveld zich oriënteerde in Berlijn, trok Joris Ivens 
naar Parijs om de geluidstechniek te bestuderen in de Franse studio's van 
Tobis. Ivens heeft daar langdurig met René Clair gesproken, op dat 
moment de belangrijkste regisseur van Tobis. René Clair genoot in de 
kring van de kritische film beweging een groot aanzien. Hij had in 1930 

zijn eerste geluidsfilm gemaakt, sous LES TOITS DE PARIS, en werkte nu 
aan de volgende, tE MILLION (193 I). 'We hebben zijn nieuwe film en 
de mijne langdurig doorgepraat', vertelde Ivens na zijn terugkeer, 'en 
daar heb ik veel aan gehad. '~I 

Het geluid van PHILIPS RADIO is van 18 tot 22 mei 193 I opgenomen in 
de Franse studio's van Films Sonores Tobis te Epinay, waar ook René 

Clair aan het werk was. Er zijn bij Philips in Nederland geen geluids
opnamen op locatie gemaakt. 'De grote moeilijkheid zat in het opne

men van de fabrieksgeluiden' , schreeflichtveld. 'Oorspronkelijk dach
ten wij erover om deze tegelijk bij de film in de fabriek op te nemen, 
maar daar bleek het onmogelijk om de geluiden die wij moesten heb

ben, te isoleren. Wij hadden van Philips alle mogelijke faciliteiten, maar 
wij mochten nu eenmaal niets stop zetten om het geluid van één bepaal
de machine te kunnen krijgen.'62 De fabrieksgeluiden moesten daarom 
later in de studio worden nagebootst. 

In Epinay was het een komen en gaan vanjournalisten uit Nederland. 
Alle grote kranten en diverse weekbladen stuurden een verslaggever 
naar Frankrijk voor een uitvoerige reportage als ging het om een 
gebeurtenis van nationaal belang. Deze voorpubliciteit, waar opdracht
gever en filmmaker tevreden mee konden zijn, heeft ook een schaduw

zijde gehad. Alle aandacht richtte zich uitsluitend op het geluidaspect 
van de film. Deze overaccentuering van de geluidsband was niet in 

overeenstemming met de ondergeschikte functie van het geluid in de 
film. Zo kon de indruk ontstaan dat de makers op dit gebied nogal wat 
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De muziekpartituur van PHILIPS RADIO, in het handschrift van Lou 
Lichtveld. Op de notenbalk getiteld 'bruit' (geluidseffecten) staat 

ook de stem genoteerd: 'Hallo-hallo, machine twee B, vijfhonderd 
stuks'. Deze woorden worden begeleid met pianospel. 
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pretenties hadden. Het zou later moeilijk zijn om aan de opgeschroefde 
verwachtingen te voldoen. De kleurrijke verslagen in de pers bevatten 
voor de historicus evenwel een schat aan informatie over de nasynchro
nisatie van PHILIPS RADIO. 

De geluidsstudio was ingericht als een kleine projectiezaal. Aan de 
wanden hingen zware, geluid dempende gordijnen. Het orkest, dat in 
de zaal had plaatsgenomen, stond onder leiding van de Franse dirigent 
Armand Bernard, dezelfde die de muziek voor LE MILLION van René 
Clair had geschreven. Voor het maken van de fabrieksgeluiden lag een 
bonte verzameling werktuigen klaar, voorwerpen die normaal niet in 
een studio worden aangetroffen, zoals een slijpsteen, een zuurstoffies, 
een zaagmachine, een windas, rolschaatsen en kettingen. Ook had men 
de beschikking over grammofoonplaten waarop de klanken van bij
voorbeeld een rumoerige fabriekshal stonden. Voor de menselijke stem 
stond de Nederlandse radio-omroeper Eddie Startz paraat, bekend om 
zijn grote talenkennis en zijn geluidimitaties. Wie enigszins bekend is 
met de techniek van de nasynchronisatie zoals die sinds de jaren dertig 
algemeen wordt toegepast, zal veel overeenkomsten herkennen met de 
wijze waarop men bij PHILlPS RADIO te werk is gegaan. 

De Duitse 'Tonmeister' Kretsch had de technische leiding. Hij werd 

bijgestaan door de Franse geluidmixer Leblond, die door een groot raam 
de projectie van de film in de zaal kon volgen. 'In elke studio [ ... ] is het 

centrale punt de cabine van de mixer, die voor een dashboard het 
legertje der door de zaal verspreide microfonen beheerst en tijdens de 
geduldige repetities [ ... ] de geluiden door een loudspeaker in zijn cabine 
controleert. ' 6) De mixer kon alleen het geluid van de verschillende 
microfoons regelen. De techniek was in die tijd nog niet zo ver 

gevorderd dat verschillende, eerder gemaakte geluidsbanden met elkaar 
konden worden gemengd tot een geheel. Alle geluiden - muziek, stem, 

effecten - moesten tegelijkertijd worden opgenomen en vastgelegd op 
dezelfde optische geluidsband. 

Aan iedere opname gingen daarom de nodige voorbereidingen voor
af. De film was in stukken van enkele minuten gesneden en ieder stuk 
moest afzonderlijk worden opgenomen. Eerst werd bepaald hoe de 
fabrieksgeluiden moesten klinken. Vervolgens nam het orkest de 
muziek een keer door zonder de film erbij, daarna met de film. 
Onderwijl kon de mixer in zijn cabine de verschillende microfoons 

inregelen. Ten slotte vond de geluidsopname plaats. Als de dirigent, de 
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In de Franse studio van Tobis werden de fabrieksgeluiden voor 
PHILlPS RADIO opgenomen met behulp van koolzuurflessen, 

dynamo's, kettingen en andere werktuigen. Joris Ivens, geheel links, 
bespeelt de slijpsteen. Op de voorgrond rechts zit zijn assistent Mark 
Kolthoff In het midden staat de Duitse geluidsingenieur Kretsch en 

naast hem, in witte jas, de Franse geluidmixer Leblond. 
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'geruismaker' of de spreker niet genoeg op de synchroniciteit had gelet, 
moest de opname overnieuw. Het eindresultaat kreeg men pas de 
volgende dag te horen, nadat de film met het optische geluidsspoor was 
ontwikkeld. Indien het resultaat heel erg tegenviel, kon men besluiten 

de opname alsnog over te doen: 

'De meeste tijd en inspanning vragen de gecombineerde opnamen, 
die waarin de fabrieksgeluiden en de muziek gelijktijdig en elkander 
aanvullend moeten klinken. De dirigent kijkt ietwat schichtig om 
naar al die sissende en stampende rustverstoorders achter hem, en 
een beetje verwijtend naar de componist die het zo maar goed vindt 
dat zijn muziek door de ergste kakofonie van gedruisen wordt 
verstoord. Maar de regie lacht gelaten. Het effect valt mee, daar de 
mixer de twee soorten van begeleiding uitstekend weet te dose
ren. ' 64 

Lou Lichtveld besteedde aan de reconstructie van fabrieksgeluiden veel 
zorg. Hij had bij Philips de vreemdste geluiden gehoord, maar het bleek 
een hele opgave om dergelijke indrukken en herinneringen in een 
studio opnieuw tot leven te wekken. 'Wij hebben bijvoorbeeld lang 
gezocht naar het geluid van een bepaalde machine tot een der arbeiders 
het ineens vond, door een stuk ijzer over een kokosmat te halen. ' 65 Leo 

Jordaan heeft aan dit obsessionele zoeken van het juiste geluid een 

reportage gewijd in De Groene Amsterdammer van 30 mei 193 I: 

'Woe ... woe ... woe ... woe ... - Pssssst! - Loeah ... loeah ... loeah ... 
loeah! - Tjonk-bang ... tjonk-bang ... tjonk-bang! - Ffffft-tsching!' 
'Aber nein - hören Sie doch: es ist nicht foe-oe-oe-oet! aber 
vielmehr: foeah - foeah - foeah!' 'C' est-ça,je comprends, mais c' est 
impossible de producer. .. foe-oe-oe-oet! ça va - mais: foeah - foeah 
- foeah ... pas possible!' 'Maar meneer Ivens, als we het eens zó 
probeerden ... ' [ ... ] Het licht gaat uit en op het projectiedoek trilt 
vreemd en onwezenlijk het beeld van een arbeider, kennelijk een 
glasblazer. Voor het apparaat waarmede hij zijn broze glinsterende 
grondstof bewerkt, staat iets als een Bunsense brander ... de brede 
vlam traag flakkerend. En ziedaar de question brûlante in dubbele 
zin. Het is dit geluid, dat wij zoeken.' 

237 



Lichtveld en Ivens deden weliswaar veel moeite om het juiste geluid te 
vinden, maar ze waren niet altijd uit op een realistische, anekdotische 
illustratie van het beeld. Leo Jordaan beschrijft dit in de volgende scène, 
die zich afspeelde bij de nasynchronisatie van het glasblazen: 

'Meneer Startz, wilt u bij de microfoon gaan staan? Opgepast nu -
wij projecteren nog eenmaal de glasblazerij. Bij het beeld van de 
glasblazer begint u te hijgen - langzaam en moeilijk, alsof u aan 
zwaar werk bezig is. Maar denk erom - het gaat hier niet om een 
naturalistische verduidelijking ... wij willen hier alleen een verster
king der sensatie: moeizame arbeid. U behoeft dus niet volstrekt 
synchroon te hijgen met de arbeider op het doek.' 

Synchroniciteit was, anders dan dit citaat doet vermoeden, een nood
zaak. 'Het woord synchroon is in de dagen dat hier gewerkt wordt niet 
van de lucht. Want dat is de grootste moeilijkheid die te overwinnen 
valt: te maken dat de diverse geluiden nauwkeurig samenvallen met die 
plaatsen op de film, waar ze gewenst zijn.'66 Lichtveld, die deze woorden 
in De Telegraaf schreef, liet het orkest herhaaldelijk opnieuw beginnen 
als de synchroniciteit niet naar zijn zin was. Het orkest bleek met één 
scène bijzondere moeite te hebben: het luidsprekerballet. Lichtveld had 
bij deze wervelende beelden fugatische muziek gecomponeerd: 

'Maar de korte duur van het optische beeld maakte het de heren musici 
niet gemakkelijk. Het bleek dat men met het beeld veel vlugger klaar 
was dan met de muziek. "Vlugger" werd er na de eerste proef geroe
pen. Van voren af aan dus. "Nog vlugger," was het resultaat. "Nog te 
langzaam," en zo nog verschillende malen, totdat men er eindelijk in 
slaagde, door een razend tempo der fuga, het geheel synchroon te 
maken en de cineast zowel als de componist met voldoening de 
realisatie hunner bedoelingen konden constateren. '67 

Vanwaar die problemen bij de synchronisatie van de muziek? Nasyn
chronisatie is nooit eenvoudig, maar hier was toch iets meer aan de 
hand. Joris Ivens had PHILlPS RADIO opgenomen als een stomme film met 
een snelheid van 18 tot 20 beelden per seconde. Als geluidsfilm moet de 
film echter worden geprojecteerd met een snelheid van 24 beelden per 
seconde. Een dergelijke verandering van snelheid heeft niet alleen 



houterige bewegingen tot gevolg, maar verstoort ook het ritme van de 

montage. Hoogstwaarschijnlijk heeft Lichtveld zijn composities ge

schreven op basis van de stomme versie. Het tempo van de geschreven 

muziek was daardoor veel te laag voor de nasynchronisatie van de ge

luidsversie. Dit zou verklaren waarom het orkest in de studio steeds 

sneller moest spelen, niet alleen in de slotscène, maar vermoedelijk ook 

in alle andere scènes. Deze discrepantie tussen opname- en projectie

snelheid is tekenend voor het hybride karakter van PHILlPS RADIO, een 

film op de grens van twee tijdperken. 

*** 

Op 28 september 193 I is PHILlPS RADIO in première gegaan, samen met 

EUROPA RADIO van Hans Richter, in het Tuschinski Theater te Amster

dam. De film is in de pers vrij slecht ontvangen. De negatieve kritiek 

werd echter positief gebracht. Afgaande op de vele artikelen en de grote 

koppen - een groot aantal dag- en weekbladen heeft een uitvoerige 

recensie geplaatst - zou men de indruk kunnen krijgen dat de film gun

stig is beoordeeld, maar dat is slechts schijn. De pers heeft een welwil

lende houding aangenomen tegenover de eersteling van I vens en Licht

veld. Ook in de kritische commentaren wordt veel positiefs gezegd, 

maar de bezwaren zijn er niet minder om. 

De positieve kritiek betreft vooral de fotografie en de muziek, hoe

wel menigeen verklaart op muzikaal gebied niet competent te zijn. Veel 

waardering is er voor het spectaculaire werk in de glasblazerij, het testen 

van de luidsprekers en voor het luidsprekerballet aan het slot. De bezwa

ren richten zich in de eerste plaats tegen de structuur van de film. De 

film is geen eenheid, schrijft de NRC; hij is 'te lang van stof, te verbrok

keld van bouw'. 68 In de tweede plaats zijn er bedenkingen tegen de 

hoofdrol die de machines vervullen. De film heeft geen 'oog voor de 

mensen achter deze machines', vindt Het Volk; het is 'een lofzang op de 

machine' geworden, een 'document inhumain'.69 In de derde plaats 

vertoont de film een gebrek aan fantasie en speelsheid. 'Flitsende bewe

ging, een dartele verbeelding die de motieven met bevalligheid hanteert 

en combineert, deze missen wij te zeer', aldus De Tijd. 70 Deze laatste 

tekortkoming viel des te meer op, daar PHILfPS RADIO werd voorafge

gaan door het lichtvoetige en humoristische filmpje van Hans Richter, 

EUROPA RADIO. Wat vond de pers echter van het geluid? 
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Over het filmgeluid hebben slechts enkele critici zich uitgelaten. De 
meesten maakten zich ervan af met opmerkingen als deze: 'De sonori
satie van Lou Lichtveld is vooral wat het muzikale gedeelte betreft, over 
het algemeen voortreffelijk. Slechts het natuurlijke geluidseffect wordt 
o.i. soms wat te willekeurig aangewend.'7 1 De weekbladen zijn nog het 
uitvoerigst ingegaan op het geluidaspect. Leo Jordaan prijst in De Groene 
Amsterdammer de film uitbundig omdat hij 'rekening heeft gehouden 
met het grondprincipe der klankfilm: de onafhankelijkheid van beeld en 
geluid. '71 De Haagsche Post schrijft precies het tegenovergestelde: 'In 
wezen is de muziek van de jonge Hollandse componist een simpele 
begeleiding van een cinematografische handeling. De camera gaat voor, 
de muziek volgt.'7l Terwijl Jordaan staat te juichen bij staaltjes van 
muzikale geluidimitatie ('de snelle, korte rukken van een ponsmachine 
worden gesteund door cello-pizzicati'), keurt de recensent van de 
Haagsche Post ze af als ouderwetse voorbeelden van 'muziek-bij-de
film', die in een modern jasje zijn gestoken. Lou Lichtveld zal het wel 
eens zijn geweest met de Haagsche Post. Hij liet herhaaldelijk weten dat 
zijn muziek een ondergeschikte, begeleidende functie vervulde in de 
film. 74 Een vernieuwing hoefde men op dit punt niet van hem te 
verwachten. 

De grote volgzaamheid van de muziek is ook door Meyer Sluyser in 
Het Volk bekritiseerd, maar om een andere reden. Sluyser wijst er eerst 
op dat de film een lofzang op de machine is en vervolgt dan: 

'Lou Lichtveld heeft deze tendens met zijn begeleidende muziek 
ondersteund. Het razende tumult van de grote machines is in de 
begeleiding verwerkt, maar wanneer dan de camera de apparaten
werkplaats indwaalt, waar de ontvangtoestellen aan de lopende 
band worden vervaardigd, wordt de begeleiding bepaald roman
tisch. Niets van het gejakker en gejaag van deze, door een vernuftig 
premie- en groepenstelsel tegen elkander zwoegende mensen, heeft 
Lichtveld gezien of gehoord. Hoog in de lucht hangt aan een haak 
het glanzende apparaat en de muziek wiegt mee in dezelfde cadans 
als het toestel. Maar de mensen beneden ontbreken, zoals zij in deze 
gehele film gemist worden en slechts nu en dan, wanneer men 
blijkbaar niet anders kon, als klein deel van het vlak verschijnen. '75 
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Alle recensenten zijn het met elkaar eens: PHILlPS RADIO is een ode aan 
de machine, een 'symphonie industrielle'. Zo gezien heeft Joris Ivens 
bereikt wat hij wilde: gestalte geven aan het imago van Philips als 'high 
tech' onderneming. Toch kan men zich afvragen of dit high tech-imago 
wel zo gunstig was voor Philips. Philips wilde met het oog op de beeld
vorming liever geen handenarbeid laten zien, wel machines. De reacties 
zijn precies omgekeerd: er zijn te veel apparaten, te weinig mensen in 
beeld. Alle kranten loven het fragment met de glasblazers die zware, 
lichamelijke arbeid verrichten. Dit is echter het fragment dat Philips het 
meest heeft gestoord en dat de onderneming, ondanks de gunstige 
kritieken, later zelfs uit de film heeft willen verwijderen. 76 Geconclu
deerd mag worden dat Philips van Ivens heeft gekregen waar het con
cern om had gevraagd. Dat dit in de publiciteit en bij veel toeschouwers 
een andere uitwerking heeft gehad dan de bedoeling was, moet een 
misrekening van de kant van Philips zijn geweest.77 De voorkeur voor 
poppenfilms die Philips sindsdien heeft laten maken door Georg Pal en 
anderen, zou hiermee wel eens in verband kunnen staan. 

PHILlPS RADIO is de eerste bedrijfsfilm met geluid geweest. Het is ook de 
eerste geluidsfilm van een Nederlandse avantgardist. Deze filmavant
garde stond in 193 I op het punt te verdwijnen, enerzijds doordat de 
beweging uitgeput raakte, anderzijds doordat de nieuwe geluidstech
niek een ernstige hindernis vormde voor een vrije ontplooiing. PHILlPS 

RADIO staat op de grens van twee werelden. De film kan daarom ook 
worden gezien als het einde van de avant-garde, het afscheid van een 
tijdperk. Er zijn nadien nog wel enkele kleine experimenten gedaan in 
deze richting, maar PHILlPS RADIO vormt het keerpunt dat ook een eind
punt is geworden. De film draagt hiervan de sporen. 

De toevoeging van het geluid heeft PHILlPS RADIO gemaakt tot een 
hybride, om niet te zeggen amfibische film, die zowel bij het tijdperk 
van de stomme film hoort als bij dat van de geluidsfilm. Dit amfibische 
karakter kleeft nog altijd aan de film doordat het filmbeeld met een 
snelheid van 18 beelden per seconden is opgenomen, het geluid echter 
met 24 beelden per seconde. Het gevolg is dat de film nooit op de juiste 
wijze kan worden vertoond: ofWel het beeld gaat te snel ofwel het geluid 
loopt te langzaam. Dit euvel deelt PHILlPS RADIO met andere films van 
de Nederlandse avant-garde die achteraf van geluid zijn voorzien, zoals 
PIEREMENT, ZEE, DE STEEG en ook REGEN. 



Lou Lichtveld zag PHILIPS RADIO in de eerste plaats als een experiment 
en in die zin heeft de film zeker aan zijn doel beantwoord. 'Het was de 
noodzakelijke verkenning van het gehele geluidsterrein van de docu
mentaire film', meende hij: 

'In de PH1LIPS RADio-film [ ... ] werd gepoogd de half-muzikale 
geluidsindruk van een fabrieksbedrijf te geven in een complex 
gehoorbeeld dat van absolute muziek naar het zuiver-documentaire 
natuurgeluid liep. Men vindt in deze film alle tussenliggende stadia: 
die waarin de machinebeweging wordt vertolkt door de muziek, 
die waarin de machinegeluiden domineren over de muzikale 
ondergrond, die waarin de muziek zelf documentair is, en die 
waarin het naakte machinegeluid alleen optreedt. '78 

PHILIPS RADIO sluit in dit opzicht nauw aan bij MELODIE DER WELT, de 
documentaire geluidsfilm die Walter Ruttmann in 1929 heeft gemaakt 
en die in 1930 in Nederlandse theaters heeft gerouleerd.79 Ruttmann 
experimenteerde hierin met de relatie tussen beeld en geluid. Hij 
monteerde de geluidsband van MELODIE DER WELT tot een collage van 
muziek, stemmen, klanken en stiltes. 'Zo is MELODIE DER WELT de eerste 
belangrijke geluidsdocumentaire geworden, de eerste waarin muzikale 
en onmuzikale geluiden tot een geheel werden gecomponeerd en 
waarin beeld en geluid werden beheerst door een en dezelfde ritmische 
impuls', schreef Lou Lichtveld. 8o Hij heeft zich onmiskenbaar door 
Ruttmanns film laten inspireren. Het is evenwel niet juist om Lichtveld 
afte schilderen als een epigoon van Ruttmann. Beide kunstenaars waren 
veeleer geestverwanten die een gelijke belangstelling toonden voor de 
nieuwe geluidskunst van hun tijd. Lichtveld heeft geprobeerd de 
fabrieksgeluiden om te zetten in een veredelde vorm van ketelmuziek, 
een 'compositie van gewone en ongewone geluiden - een melodie der 
machines'.81 Door zijn toedoen is de geluidsband van PHILIPS RADIO een 
klinkend monument van de Nieuwe Zakelijkheid geworden, een 
waardige partner van de filmbeelden. 



3 STUDIO ELECTRA 

Filmmaatschappij 'Electra' NV is de eerste studio voor geluidsfilm in 
Nederland geweest. 8

' Electra maakte niet alleen het eerste filmjournaal 
met geluid, maar produceerde in 1931-1932 ook twee lange films, TERRA 

NOVA en STUWING. Bovendien werkte Electra met een geluidscamera 
van eigen makelij. De prestaties van deze pionier zijn in vergetelheid 
geraakt, overschaduwd door de successen die anderen later hebben 
behaald. De studio heeft ook maar kort bestaan. Electra werd begin J 931 

opgericht, maar was eind 1932 al weer verdwenen. Deze paragraafbevat 
een beknopte geschiedenis van Electra als filmstudio en bespreekt de 
belangrijkste verdiensten op filmgebied. 8J 

Een Ilieuwe studio 
De geschiedenis van Electra bestaat uit een bouw- en een filmfase. De 
eerste fase begint injuni J 930 met de oprichting van Bouwmaatschappij 
'Electra' NV. 84 De tweede neemt een aanvang in februari 193 I wanneer 
Filmmaatschappij 'Electra' NV tot stand komt. 8s Beide NV'S zijn opge
richt door Frits Prinsen en William Rienks. Zowel Prinsen als Rienks 
hadden hun sporen al verdiend bij de invoering van de geluidsfilm in 
Nederland. Zij waren nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van 
de Loetafoon. Rienks maakte deze toestellen in zijn werkplaats en 
Prinsen installeerde ze in de bioscopen nadat Loet Barnstijn ze had 
verkocht. In 1930 raakte het duo geïnteresseerd in de opnametechniek 
van de geluidsfilm, een techniek die nog niemand in Nederland be
heerste. Het geld dat zij verdiend hadden met de Loetafoon, wilden zij 
gaan investeren in de ontwikkeling van een nieuwe geluidscamera. 

Het plan om de opnametechniek te gaan verkennen kwam in een 
stroomversnelling toen een derde persoon zich bij Prinsen en Rienks 
had gevoegd. Dat was de Haagse cameraman Kees Tuijn. Tuijn had veel 
ervaring met het maken van films en hij kon zorgen voor opdrachtge
vers. Bovendien bezat hij een professionele camera-uitrusting. Al spoe
dig tekende zich een taakverdeling af. Prinsen en Rienks zouden zorg
dragen voor de geluidstechniek en de eerste investeringen, terwijl Tuij n 
het camerawerk en de werving van opdrachten voor zijn rekening zou 
nemen. 86 

Bouwmaatschappij 'Electra' NV is opgericht 0111 twee verdiepingen 
te kunnen plaatsen op de fabriek voor elektromotoren van Willial11 
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Rienks in de Schoonderloostraat 85 te Rotterdam. De ene verdieping 
moest dienst doen als technisch laboratorium, de andere als filmstudio. 87 

Tijdens de bouw, die tot februari 193 I zou duren, heeft het drieman
schap gewerkt in de kelder van Rienks huis in Hillegersberg. Daar zijn 
talloze proeven genomen om de techniek van de geluidsopname onder 
de knie te krijgen. 

Prinsen en Rienks hebben kosten noch moeite gespaard om eigen
handig een geluidsfilmcamera te bouwen. In de techniek lag hun 
grootste uitdaging, niet in het maken van films. Als ze er alleen op uit 
waren geweest om films te produceren, hadden ze een dergelijke camera 
misschien beter in het buitenland kunnen kopen. Waarschijnlijk hoop
ten ze met hun eigen creatie niet alleen licentiekosten uit te sparen, maar 
ook nieuwe octrooien te ontwikkelen. Hun eerste experimenten waren 
als vanzelfsprekend gericht op registraties met behulp van grammofoon
platen, omdat veel geluidsfilms in die tijd nog volgens het Loetafoon
systeem werkten. De eerste, geslaagde geluidsfilm volgens deze metho
de hebben ze op 9 augustus 1930 gemaakt. Het was een opname van 
Evert van Dijk, de vliegenier die enige dagen eerder voor een sensatie 
had gezorgd door met een Fokker van New York naar Amsterdam te 
vliegen. Van Dijk hield voor de camera een korte toespraak over zijn 
avontuur, terwijl zijn stem werd vastgelegd op een grammofoonplaat.88 

Op zichzelf was dit niets bijzonders. Er waren wel meer van dergelijke 
opnamen in Nederland gemaakt. De moeilijkheid van deze methode zat 
niet zozeer in de opname alswel in het maken van matrijzen en het 
persen van duplicaten. Ook het Electra-trio was daartoe nog niet in 
staat. De experimenten moesten daarom worden voortgezet. Het bleek 
echter een doodlopende weg te zijn. Tegen de tijd dat men de techniek 
eindelijk beheerste, was de combinatie van grammofoon en film al niet 
meer in gebruik. Electra heeft nog wel gewone grammofoonplaten ge
perst - 'Electro Star' was een der eerste platenlabels in Nederland - , 
maar dit aspect is hier van minder belang. Interessanter is de vraag hoe 
de proeven met de optische geluidstechniek zijn verlopen. 

Het is Frits Prinsen op 6 februari 1931 gelukt een eerste opname te 
maken volgens het optische procédé. 89 Prinsen had zelf een optische 
geluidsrecorder gebouwd, weliswaar niet helemaal origineel, maar wel 
met eigen instrumenten. Hij liet Kees Tuijn voor de filmcamera enkele 
zinnen spreken en hij registreerde diens woorden met behulp van de 
nieuwe geluidsrecorder. Met deze geslaagde proefliep ook de periode 
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van experimenteren lil Hillegersberg ten einde. De verbouwing in 
Rotterdam naderde haar voltooiing. Op 24 februari 193 I werd de Film
maatschappij 'Electra' NV gesticht. 90 Een nieuwe fase was begonnen. 

De nieuwe studio bestond zoals gezegd uit een verdieping die boven
op het Rotterdamse fabriekje van Rienks was geplaatst. 91 Aan de achter
kant was de studio twee etages hoog, zodat hier de decors konden wor
den opgetrokken. Boven in het atelier bevonden zich twee cabines. De 
grootste was bestemd voor de geluidstechniek en had een schuine wand 
van glas die een goed uitzicht bood op de studiovloer. In de andere stond 
een projector waarmee een film kon worden vertoond op de achter
wand van de studio. Voor de inrichting werd in Schiedam de inventaris 
opgekocht van de voormalige Eureka Filmstudio. Booglampen, decor
stukken en camera's verhuisden naar de Schoonderloostraat. Om vanuit 

de geluidscabine aanwijzingen te kunnen geven aan de acteurs op de 
studiovloer, werd een soort scheepstelegraaf ontworpen met oplichten
de teksten als 'harder', 'zachter' en 'sneller' . De studio beschikte over 
een optische geluidsrecorder, maar kon ook grammofoonopnamen 
maken. Meestal gebruikte men bij filmopnamen zowel het een als het 
ander. 

Op 15 april 193 I is in het nieuwe atelier van Electra de eerste film
opname met geluid gemaakt. Albert Vogel, een bekende voordracht
kunstenaar, verleende hieraan zijn medewerking.92 Andere opnamen 
volgden. Electra had inmiddels enkele advertenties geplaatst om ieder
een te laten weten dat er een studio was die aan de weg timmerde.93 Het 
duurde niet lang of nieuwsgierige collega's en journalisten stroomden 
van alle kanten toe. De opnamen van Coba Kinsbergen werden op 22 

april verstoord door de vele persfotografen en verslaggevers in de studio, 
zodat de actrice de volgende dag moest terugkomen. Coba Kinsbergen 
zong voor de camera van Electra twee liedjes: 'De dorrune jongen en het 
slimme meisje' en 'Mens, vind jezelf niet zo belangrijk' .9. Kort daarna 
is Electra van start gegaan met enkele grote filmprojecten. De voor
naamste activiteiten van de studio worden hier besproken: het filmjour
naal, de speelfilm TERRA NOVA en de documentaire film STUWING. 

Nederland in Klank en Beeld 

Electra heeft als eerste geprobeerd een Nederlands filmjournaal met 
geluid uit te brengen. Onder de titel NU EN DAN - HIER EN DAAR beleefde 
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Coba Kinsbergen zingt in de Rotterdamse studio 
van Electra een lied, april 1931 

Frits Prinsen (rechts) en William Rienks (links) ontvangen bestuurs
leden van de Centrale Filmkeuring in de studio van Electra, april 
1931. In het midden (met snor) David van Staveren en links naast 

hem pater Hyacinth Hermans. Foto: Nederlands Filmuseum 



deze 'sprekende filmcourant' op 23 mei 1931 zijn première in twee 
Rotterdamse bioscopen, het WB-Theater en Roxy.91 Het journalistieke 

gehalte van deze editie was niet veel groter dan de titel al aangaf; de 
première had als gebeurtenis meer nieuwswaarde dan het journaal zelf. 
Het korte programma bestond geheel uit studio-opnamen. De acteur 
Anton Roemer opende het journaal met een toespraak op film. Vervol
gens zong de Haagse kampeerclub een lied bij het kampvuur. Dit beeld 
maakte na enkele minuten plaats voor David van Staveren, de voorzitter 
van de Centrale Filmkeuring, die vriendelijke woorden sprak. Ten 
slotte verscheen de opname van vliegenier Evert van Dijk, de film die 
al in 1930 door Electra was gemaakt. 96 

Een tweede editie van NU EN DAN - HIER EN DAAR is nooit verschenen, 
hoewel Kees Tuijn en Gerard Rutten vaak onderweg waren om nieuwe 
opnamen te maken. Dit roept de vraag op of NU EN DAN - HIER EN DAAR 

wel een 'filmjournaal' mag worden genoemd. Een actuele gebeurtenis 
filmen is niet hetzelfde als een journaal maken. Zonder een frequente 
verschijning en een goede distributie kan een filmjournaal niet bestaan. 
Aan die eisen kon Electra niet voldoen. De eerste, serieuze poging om 
een Nederlands filmjournaal met geluid te maken, moest daarom 
voortijdig worden opgegeven. Electra heeft het echter niet bij één 

poging gelaten. 

In juni 1931 is Electra gaan samenwerken met Orion-Profilti, een 
Haagse flimcombinatie. Orion bracht al sinds 1925 een eigen journaal 
uit, de ORION REVUE. Orion-Profilti wilde nu een nieuw geluidsjournaal 
lanceren onder de naam NEDERLAND IN KLANK EN BEELD. Electra werd 
verantwoordelijk voor de filmopnamen en Orion-Profilti voor de 

distributie. NEDERLAND IN KLANK EN BEELD is op 3 juli 1931 in première 
gegaan en werd sindsdien vertoond in een groot aantal theaters. De 
eerste editie van het nieuwe geluidsjournaal had slechts één onderwerp: 
'In de Rotterdamse dierentuin.'97 De daarop volgende edities bevatten 
er gemiddeld vier. 

Om buiten de deur geluidsopnamen te kunnen maken voor NEDER

LAND IN KLANK EN BEELD, hebben Prinsen en Rienks een eigen 
reportagewagen ontworpen en ingericht, de eerste van zijn soort in 
Nederland. 98 Hiertoe werd de grote Nash-personenauto van Rienks 
omgebouwd. De motor van de auto leverde de stroom voor de optische 
geluidsrecorder en de camera. Verder zaten in de auto accu's, verster-
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De zelf gebouwde reportagewagen van Filmmaatschappij 
Electra staat klaar voor vertrek, 1931. V.l.n.r. A. van Wely, 

Kees Tuijn, Frits Prinsen, W.P. Schefer. 

Electra was gevestigd 
boven Electro Kino 
in de Schoonder

loostraat 85, 
Rotterdam. 



kers, microfoons en grote kabelhaspels. Toch was er nog plaats voor vier 

personen. Op het dak van de auto kon worden gefilmd. De journaalauto 

reed in de zomer van 1931 bijna dagelijks uit met Prinsen en Tuijn van 
Electra en verder W.P. Schefer en A. van Wely namens Orion-Profilti. 

Prinsen heeft beschreven hoe zij te werk gingen op een buitenlokatie. 
Tuijn stond dan achter de camera en Prinsen bleef in de auto: 

'Wanneer Tuijn een geluidsopname wilde maken, kon hij door 
afstandsbesturing de dynamo in de auto tijdig aanzetten. Prinsen 

wist dan dat hij zich gereed moest maken. Was het moment 
gekomen, gaf Tuijn langs de kabel een lichtsignaal dat de 

geluids[ recorder] aangezet moest worden. Wanneer deze op gelijk
matige snelheid was, ging er een groen lampje branden op de 

beeldcamera van Tuijn, die deze camera dan aanzette en synchroon 

mee [liet lopen] met de geluidscamera. Dan kon Prinsen syn

chroontekens maken tegelijk in de geluids- en beeldcamera op de 

rand van de film, door 2 in serie geschakelde lichtsignalen die door 

een- of meermaal drukken onderscheiden waren. '99 

Van juni tot september 193 I heeft Electra in het hele land opnamen 
gemaakt. De produktie van deze periode is echter verdwenen; de 

kwaliteit valt niet meer te beoordelen. De onderwerpen zocht men 

vooral buiten in de open lucht. Ze varieerden van sportwedstrijden, 

begrafenissen en kermissen tot fanfares, jaarbeurzen en optochten. De 

Electra-ploeg heeft voor het laatst gefilmd bij de opening van de Staten 

Generaal. Op de derde dinsdag van september kwam een einde aan de 

verbintenis tussen beide ondernemingen. Orion-Profilti had zelf een 

geluidscamera aangeschaft en verbrak het contract met Electra. Sinds

dien heeft Orion-Profilti NEDERLAND IN KLANK EN BEELD geheel op 

eigen kracht gemaakt.' oo Electra is niet meer aan een eigen journaal 

begonnen. 

Welke betekenis hebben Electra's journaalactiviteiten gehad? Het 

belang hiervan ligt niet zozeer in de gefilmde onderwerpen, hoewel niet 

moet worden onderschat welke indruK deze opnamen gemaakt kunnen 

hebben op het publiek. Het journaal gafimmers de eerste documentaire 

beelden met geluid van het Nederlandse openbare leven te zien. 

Daarvoor bestond misschien wel net zo veel belangstelling als voor de 
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eerste filmvoorstellingen zonder geluid, 35 par eerder. Electra was 
echter niet de enige die dit kon. 101 Op 10 juli 193 I, een week na 
NEDERLAND IN KLANK EN BEELD, is ook Polygoon uitgekomen met een 
eigen geluidsjournaal, een geluidsversie van HOLLANDS NIEUWS. 

Electra heeft gefungeerd als de uitdager van Polygoon en aanvanke
lijk ook van Orion-Profilti, de twee gevestigde journaalfabrieken die 
beide lange tijd hadden gewacht alvorens een stap in de richting van de 
geluidsfilm te wagen. Orion-Profilti voegde zich al snel bij Electra, 
zodat zij gezamenlijk de concurrentiestrijd tegen Polygoon konden 
voeren. Die strijd is niet zachtzinnig geweest. De advertentie-oorlog in 
het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie getuigt daarvan. Dat Electra 
deze strijd niet heeft overleefd, doet weinig af aan het innoverende 
belang van de onderneming. 

Terra Nova 
Het besluit van Electra om een speelfilm te gaan maken, is al vroeg 
genomen. Op 28 maart 193 I plaatste de studio een advertentie in de 
Haagsche Post waarin scenario's werden gevraagd voor een Nederlandse 
speelfilm met geluid. Het is niet bekend welke schrijvers deze oproep 
hebben beantwoord of welke scenario's er zijn ingestuurd. Wel liep 
Gerard Rutten vanaf dat moment bij Electra de deur plat. Rutten was 
een Haagse kunstenaar met enige ervaring in Berlijnse filmstudio's. Hij 
zou later bekendheid krijgen als regisseur van DOOD WATER (1934) en 
RUBBER (1936), maar in 1931 kende vrijwel niemand hem. Hij was zo
juist begonnen met de opnamen van zijn eerste speelfilm, 'finale', die 
tevens de eerste Nederlandse speelfilm met geluid zou moeten wor
den.' o> Terwijl Rutten aan deze korte film werkte, probeerde hij de 
pioniers van Electra ervan te overtuigen dat ze hem bij zijn volgende 
project moesten helpen: een lange speelfilm. 

Alleen William Rienks had belangstelling voor het plan van Rutten. 
Zijn beide compagnons Prinsen en Tuijn vonden het een veel te riskant 
idee; ze hadden het bovendien te druk met de journaalopnamen. 
Rienks wilde het echter groots aanpakken. Volgens hem moest Electra 
op alle fronten tegelijk opereren: niet alleen filmjournaals maken, maar 
ook speelfilms en documentaires. Eind april 193 I hakte hij de knoop 
door: hij bood aan om de produktie uit eigen middelen te financieren. 10 J 

Ben van Eysselsteijn, niet de minste onder de Nederlandse toneelschrij
vers en scenarist van Ruttens onvoltooide 'finale', kreeg opdracht een 



scenario uit te werken. Andor von Barsy, die als cameraman van 
ZEEMANSVROUWEN (1930) een opvallende prestatie had geleverd, werd 
gevraagd voor het camerawerk. Adolphe Engers, een bekende acteur, 
zou de hoofdrol spelen samen met Piet Rienks, de acterende neef van 

William Rienks. Gerard Rutten werd regisseur. In de zomer van dat jaar 
hebben ze de film opgenomen. Het geluid is achteraf toegevoegd. 10 4 

Het thema van TERRA NOVA is ontleend aan de actualiteit. De droog

legging van de Zuiderzee was op dat moment in volle gang en in 1932 

zou de bouw van de Afsluitdijk worden voltooid. De Zuiderzee zou dan 

veranderen in een zoetwatermeer. De afsluiting zou grote gevolgen 
hebben voor de vissersdorpen die voor hun bestaan altijd afhankelijk 
waren geweest van deze binnenzee. De toekomst van de visserij werd 
in gevaar gebracht door de strijd tegen het water. Hierin zat voldoende 
stof voor een drama van epische dimensies. Scenarioschrijver Ben van 
Eysselsteijn koos Volendam als de plaats des onheils waar het conflict 

tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe dijk tot een uitbarsting zou 
moeten komen. Hij spitste het drama toe op de tegenstelling tussen een 
oude visser en zijnjonge knecht. Hij voegde bovendien een complicatie 
toe door de jongen verliefd te laten worden op de jeugdige vrouw van 
de schipper. De ontknoping komt wanneer de halsstarrige schipper 

sterft (nadat hij vergeefs heeft geprobeerd zijn vrouwen zijn knecht te 
vermoorden) en de vissers hun toekomst op het nieuwe land gaan 

zoeken. 
De episch-lyrische verbeelding van het vissersdrama geeft TERRA 

NOVA trekken van een ballade: de ballade van de Zuiderzee. De stijl van 

de film wordt in hoge mate gedragen door het camerawerk van Andor 
von Barsy. Hij heeft de omgeving zodanig in beeld gebracht dat de 
personages een ondergeschikte plaats lijken in te nemen in de uitge
strekte vlakten van water en land. Het weidse landschap en de wind 

spelen een belangrijke, determinerende rol in deze wereld en de 
fotografie onderstreept dit zwijgend maar veelzeggend. De grote to
taalshots, met hun lage horizon en immense luchten, bepalen het tempo 
en de sfeer van TERRA NOVA. De film neemt ruim de tijd om de plaats 
van handeling te schilderen, terwijl de handeling zelf in korte scènes 

wordt aangeduid. Tussen de ontplooiing van het drama en de lyrische 
beschrijving van de omgeving bestaat daarom een precair evenwicht, 

een spanning die niet overal even goed wordt verw~rkt. De buitenscè
nes overtuigen beter dan de binnenscènes. 
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Opmerkelijk is de scène waarin voor het eerst in de geschiedenis van de 
Nederlandse speelfilm een stem valt te beluisteren. We zien enige vissers 
aan de kade die een stem menen te horen roepen en de zee afturen op 
zoek naar de bron van dit geluid: 'Hoor! ... Hoor!. . .' Dan komt de boot 
van de oude schipper (Adolphe Engers) in zicht en ten slotte de schipper 
zelf. Hij zet in close-up de handen aan de mond en schreeuwt. Hij 
schreeuwt de eerste, synchroon gesproken woorden van de Nederland
se speelfilm: 'De dijk is dicht!' De vissers aan de kade zijn als de Neder
landse bioscoopbezoekers die met spanning hebben uitgezien naar deze 
stem, die hun het grote nieuws zal komen vertellen. 'De dijk is dicht!' 
roept Adolphe Engers en de toeschouwers kunnen begrijpen dat een 
andere tijd is aangebroken: die van de geluidsfilm. 105 De afsluiting van 
de Zuiderzee en de doorbraak van de geluidsfilm worden in TERRA NOVA 

als historische mijlpalen met elkaar verbonden. 
De film bevat slechts drie scènes waarin wordt gesproken. Meestal is 

het alleen de schipper die aan het woord is in monologen vol oud-testa
mentische beeldspraak. Hij wordt eenmaal in de rede gevallen door zijn 
knecht (Piet Rienks), die hem tegenspreekt. 106 De stemmen zijn syn
chroon in beeld gebracht. Het valt echter op dat vaak alleen de toehoor
ders te zien zijn en dat de spreker bij voorkeur op de rug wordt getoond. 
Deze praktijk is ook in andere, vroege geluidsfilms waar te nemen. 
Deels gebeurt dit om het probleem van de synchroniciteit te omzeilen; 
de suggestie van gelijktijdigheid is voldoende. Deels is het een bewust 
verzet tegen de verleiding van de geluidstechniek: niet ieder woord 
hoeft lipsynchroon in beeld te zijn, vonden veel filmmakers in die tijd . 

In TERRA NOVA komt een scène voor waarin een verbale uiteenzetting 
tot twee maal toe wordt onderbroken door een visualisering van wat de 
spreker wil zeggen. De vissers zijn bijeengekomen om over hun 
toekomst te praten. De oude schipper 'schildert' het vissersleven, eerst 
in woorden, dan in beelden. Zijn knecht valt hem vervolgens in de rede 
en houdt een pleidooi ten gunste van de landbouw, eerst verbaal, 
spoedig echter met visuele middelen. In beide gevallen neemt het beeld 
de functie van het woord over, terwijl de muziek in de plaats komt van 
de stem. '°7 Dit procédé is bekend van de zwijgende film, waar dergelijke 
visualiseringen veel voorkwamen. Ook wordt in TERRA NOVA gebruik 
gemaakt van tussentitels die commentaar en uitleg geven. Later zou men 
in de geluidsfilm hiervoor een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld 
door een voice-over te gebruiken. 
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De geluidsband bestaat voor het grootste deel uit begeleidingsmuziek. 
Deze staat op naam vanJoseph Engleman en Paul Mulder, maar over de 
herkomst van de composities is weinig bekend. ,08 Joseph Engleman 
(1882- 1949) was in de jaren twintig een populaire, Britse componist die 
veel incidental rnusic voor de bioscoop heeft geschreven. 10 9 Het kan zijn 
dat Paul Mulder bestaande composities van Engleman heeft gebruikt 
voor TERRA NOVA. 

Het is vakkundige, effectieve muziek, geschreven in een behoudend, 
laat negentiende-eeuws idioom à la Brahms of Bruch. 11 0 Het kleine 
orkest heeft een gemengde bezetting. Aan het begin van de film, terwijl 
de camera langzaam vanuit de zee doordringt in de straten van het 
vissersdorp, zijn de klanken van een harmonika te horen. Dan komt de 
eerste menselijke figuur in beeld: het is een harmonikaspeler, en de 
suggestie ontstaat dat de toeschouwer heeft zitten luisteren naar deze 
muzikant. 111 Vervolgens neemt het orkest het werk over en illustreert 
de rest van de film. De slotscène wordt gezongen door een vrouwen
koor dat een Nederlands lied ten gehore brengt: 'Kent gij het land der 
zee ontrukt'. Zang is weliswaar een bekend gegeven in de nieuwe ge
luidsfilms, vooral in de vele musicals van die tijd, maar plechtige koor
zang, zoals in TERRA NOV A, kwam nauwelijks voor. Hier brengt het koor 
een ode aan het nieuwe land. Het geeft een lyrisch commentaar op de 
beelden: een gezongen voice-over. 

De muziek vervult in deze film twee belangrijke functies. Ten eerste 
geeft ze een interpretatie van de stemming die bij de scène past. Door 
een effectief gebruik van de instrumenten kunnen daarbij bijzondere 
accenten worden gelegd. Op het juiste moment zwelt het orkest aan, op 
een gevoelig ogenblik begint de klarinet een solo. Dit komt duidelijk 
naar voren in de sequentie waarin de oude schipper sterft en aan land 
wordt gebracht. Anders dan gebruikelijk spelen de instrumenten hier de 
melodie in het lage register, terwijl ze deze melodie in het hoge register 
slechts begeleiden en ondersteunen. Deze omkering, die aan het drama 
een onheilSpellende en sombere klank toevoegt, wordt aan het slot van 
de film weer ongedaan gemaakt: de hoge registers jubelen, de sopranen 
zingen. Op die manier ondersteunt de muziek de strekking van de film. 

In de tweede plaats heeft de muziek hier een sterk bindende functie: 
zij kan de eenheid van een sequentie benadrukken. Daardoor wordt de 
opbouw van de film doorzichtiger. De muziek van TERRA NOVA is 
zodanig gecomponeerd dat het orkest geruime tijd in dezelfde kleur kan 
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Adolphe Engers schreeuwt in TERRA NOVA (1932) de eerste woorden 
van de Nederlandse speelfilm: 'De dijk is dicht!' Zo verbindt hij de 
afsluiting van de Zuiderzee met de doorbraak van de geluidsfilm. 

Foto: Nederlands Filmmuseum 

Voor STUWING (1932) moest het VARA-orkest onder leiding van 
Hugo de Groot (vooraan in het midden, met bril) opnamen maken 

in de studio van Electra. Foto: Nederlands Filmmuseum 
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blijven spelen zonder monotoon te worden. Een voorbeeld levert de 
zojuist genoemde sequentie die uit een reeks van scènes bestaat. De bla
zers spelen hierbij een langzame treurmars die langdurig wordt vol
gehouden. Toch brengen enkele solo's de nodige differentiatie aan in 
de muziek. Ze accentueren daarmee ook de verschillende delen van de 
sequentie zonder dat de grondtoon van de treurmars wordt losgelaten. 
De componist heeft geen broddelwerk geleverd. Het is goed doordach
te en professioneel uitgevoerde muziek die uitstekend past bij het 
episch-lyrische karakter van de film. 

Voor zover valt na te gaan, ontbreken geluidseffecten in de film. 
Stiltes eveneens. Dit heeft men indertijd als een gemis ervaren. Een cri
ticus vond dat de film maar 'half geluid' is omdat je nooit het klotsen van 
de golven hoort, maar alleen muziek en woorden. [12 Een vennenging 
van stemmen en background muziek komt daarentegen wel voor. In de 
eerder aangehaalde scène waarin Adolphe Engers' de dijk is dicht' roept, 
is op de achtergrond muziek te horen. In een andere scène begint de 
muziek al te spelen wanneer de schipper of de knecht zijn laatste zin 
uitspreekt. Deze vorm van geluidmixage is betrekkelijk nieuw en kan 
zeker niet 'primitief worden genoemd. Vrijwel geen enkele Ameri
kaanse film van 1932 heeft background muziek bij een dialoog. lIJ Ook in 
de n1.eeste Nederlandse speelfilms van 1934, waaronder WILLEM VAN 

ORANJE en DE JANTJES, zal men een dergelijke combinatie nog niet aan
treffen. Electra beschikte blijkbaar wel over de technische mogelijkhe
den daartoe. Dat er slechts in bescheiden mate gebruik van is gemaakt, 
komt niet zozeer doordat men de techniek onvoldoende beheerste, 
maar doordat men weinig behoefte had aan een grotere virtuositeit op 
dit gebied. Deze terughoudendheid is karakteristiek voor de film. 

Het weinige dat over de postproduktie van TERRA NOVA bekend is, kan 
kort worden samengevat. In oktober 193 I werd de film in de studio van 
Electra nagesynchroniseerd. Aanvankelijk had men de Haagse compo
nist Hans Brandts Buijs hiervoor de muziek laten schrijven. Zijn 
composities zouden door het grote orkest van het Asta Theater onder 
leiding vanjos Silbermann worden uitgevoerd. Tijdens de nasynchro
nisatie ontstonden echter steeds grotere spanningen: niet alleen tussen 
de heren van Electra onderling, maar ook tussen Electra en de filmploeg 
van TERRA NOVA. Met als resultaat dat eind oktober, toen alle muziek was 
opgenomen en de nasynchronisatie vrijwel was voltooid, de hele 
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onderneming uit elkaar spatte. Gerard Rutten verliet het pand om er 
nooit meer terug te keren. Kees Tuijn had al eerder met Rienks gebro
ken. Prinsen trok zich terug om zich aan andere uitvindingen te wijden. 
William Rienks bleef alleen achter met een onvoltooide film en een 
stapel onbetaalde rekeningen. 114 

Rienks heeft het er echter niet bij laten zitten. Terwijl hij voor de 
VARA aan de produktie van STUWING werkte, heeft hij kans gezien om 
TERRA NOVA opnieuw te laten nasynchroniseren. Daartoe liet hij de film 
door Pa uI Mulder enJoseph Engleman van andere muziek voorzien. Er 
ontstond een geheel nieuwe geluidsversie waarin de muziek van 
Brandts Buijs ontbrak. Een kopie van deze tweede versie bevindt zich 
in het Nederlands Filnm1Useum. Deze versie is omstreeks oktober 1932 

voltooid, eenjaar na de voortijdige beëindiging van de eerste poging tot 
nasynchronisatie. 

Dit was nog niet het einde van de lijdensweg. Rienks wilde de film 
in december 1932 uitbrengen in de Nederlandse bioscopen. Weliswaar 
had hij een vertraging van een jaar opgelopen, maar TERRA NOVA zou 
nog steeds de eerste Nederlandse speelfilm met geluid kunnen worden. 
De filmkeuring bracht een nieuwe tegenslag. Zij achtte de film slechts 
toelaatbaar voor personen boven achttien jaar 'wegens overspelige 
vrouwen ruwe vechtpartijen aan boord van het schip.'"S Rienks be
sloot de film niettemin op I december 1932 aan de pers te laten zien. 
Opnieuw wachtte hem een onprettige verrassing. Gerard Rutten en de 
andere leden van de filmploeg, onder wie Brandts Buijs, publiceerden 
op die dag een scherp protest tegen deze nieuwe versie van de film. Zij 
schreven dat ze 'in geen enkel opzicht enige verantwoordelijkheid wil
len en kunnen dragen voor TERRA NOV A'.' , 6 Dit protest moet een bittere 
pil voor Rienks zijn geweest. Gerard Rutten had aan Electra veel te dan
ken. Hij had van William Rienks de kans gekregen zijn eerste grote 
geluidsfilm te maken, hoewel hij nauwelijks of geen ervaring als regis
seur bezat. Electra was een leerschool voor Rutten, waar de studio duur 
voor heeft moeten betalen. In plaats van te debuteren met TERRA NOVA 

besloot Rutten de film te boycotten. 
Rienks probeerde de aantijgingen die in de pers breed werden uit

gemeten, te weerleggen. Behalve de muziek zou er volgens hem niets 
aan de film zijn veranderd. Hij spande zelfs een kort geding aan tegen 
de protesterende filmmakers." 7 Het haalde weinig uit, te meer daar 
Rienks ook nog eens werd geboycot door de Nederlandse filmverhuur-



ders, die zijn film niet wensten uit te brengen. De achtergrond van deze 
onofficiële uitsluiting is niet bekend, maar heeft weinig of niets te 
maken met het protest van Gerard Rutten. Eerder bestaat er een ver
band met het conflict dat Rienks had met Philips en Loet C. Barnstijn 
over Loetafoon." 8 Met dergelijke vijanden kon je in het Nederlandse 
bioscoopbedrijf niet overleven. 

Het eind van het liedje is geweest dat TERRA NOVA nimmer in première 
is gegaan. De film is geruisloos van het toneel verdwenen. Behalve de
genen die bij de persvoorstelling aanwezig zijn geweest, heeft vrijwel 
niemand de film gezien, toen niet en later ook niet. Enkele kranten 
hebben wel over deze voorstelling geschreven. 119 Volgens de filmrecen
senten was de film in 1932 al verouderd: het geluid zou de vergelijking 
met de virtuoze techniek van buitenlandse films niet kunnen doorstaan. 
De critici hebben weinig oog gehad voor de originele aspecten van de 
film. De muziek vonden ze middelmatig. Het spel en het scenario 
kraakten ze af. Voor het eigenzinnige, trage tempo van de film konden 
ze geen enkele waardering opbrengen. De spanning tussen de docu
mentaire en gespeelde scènes heeft hen koud gelaten. De verrassende 
mixage van dialogen en backgrormd muziek is hun ontgaan. Alleen de 
kwaliteit van het camerawerk werd geprezen. 

Deze vernietigende ontvangst heeft de film een slechte naam bezorgd 
bij al diegenen die hem nooit hebben kunnen zien. De latere menings
vonning is er sterk door beïnvloed, zo niet verhinderd. Zestigjaar lang 
heeft TERRA NOV A een verborgen bestaan geleid in kasten en kluizen. Pas 
in 1991 is de film weer tevoorschijn gekomen uit de archieven van het 
Filmmuseum. 

Nederland zou tot 1934 moeten wachten voordat een nieuwe 
speelfilm met geluid het licht zou zien. Onder de zeven Nederlandse 
films die in 1934 in première zijn gegaan, bevond zich ook DOOD WATER 

van Gerard Rutten. Het was een nieuwe versie van TERRA NOVA, een 
'remake'. Simon Koster had het scenario enigszins aangepast, maar het 
thema, de lokatie en de stijl waren hetzelfde gebleven. Zo debuteerde 
Gerard Rutten voor de tweede maal met dezelfde film. Electra was 
vergeten en Rutten had geen behoefte daaraan te worden herinnerd. 
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Stuwing 
De tweede, lange geluidsfilm van Electra is in 1931-1932 tot stand 
gekomen in opdracht van de VARA, de omroepvereniging van de 
sociaal-democraten. De v ARA had een film nodig die kon worden inge
zet bij de werving van nieuwe leden voor de omroep. Hij moest boven
dien kunnen wedijveren met die van de drie andere omroepen (NCRV, 
AVRO, KRO), die ieder in 1931 een zwijgende film wilden laten maken 
voor hun eigen wervingscampagne. In dat geval zou een geluidsversie 
voor de V ARA een grotere propagandistische waarde kunnen hebben, te 
meer daar het een van de eerste, volledig in Nederland geproduceerde 
geluidsfilms van enige omvang zou worden. 

De omroep leverde zelfhet scenario van STUWING. Dit werd geschre
ven door Meyer Sluyser, publicist en bestuurslid van de VARA. Het 
camerawerk is toevertrouwd aan J. Th.A. van der Wal. Jac Jansen com
poneerde de muziek. Wie de regie heeft gedaan, is niet precies bekend. 
Van der Wal heeft zich ermee bemoeid, maar aangenomen mag worden 
dat ook Sluyser hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd samen 
met A.C.P. Seyffert, de Rotterdamse muziekredacteur van Voor
waarts. 120 Electra heeft nauwelijks enige artistieke inbreng gehad. Me
vrouw Rienks, die voor de geluidsmontage tekent, heeft slechts tech
nische assistentie verleend. De VARA hield de touwtjes strak in handen. 

Bij het verlenen van de opdracht ontstond in 1931 veel verwarring. 12 1 

Eerst kwam de opdracht bij Electra terecht, vervolgens bij Polygoon. 
Beide filmmaatschappijen waren in een hevige concurrentiestrijd ver
wikkeld en de VARA hoopte daarvan te profiteren. Ten slotte bood 
Electra aan de film voor eigen risico te zullen maken. Dit gaf de doorslag 
bij de V ARA: de omroep kreeg het recht om de film te weigeren als deze 
niet beviel. Bij aanvaarding moest 19.000 gulden worden betaald. 
Bovendien verplichtte de omroep zich, de kosten van het orkest en de 
artiesten te zullen dragen. Op 16 oktober 193 I besloot de V ARA definitief 
met Electra in zee te gaan. 122 Kort daarna is een begin gemaakt met de 
produktie van STUWING. 

De meeste opnamen waren in januari 1932 achter de rug. Behalve 
acteurs hebben ook verscheidene sociaal-democratische kopstukken 
voor de geluidscamera hun debuut gemaakt. Er zijn die winter zelfs 
enkele massascènes opgenomen waarin duizenden Rotterdamse VARA
leden figureren. De filmmuziek moest vervolgens worden nagesyn
chroniseerd in de nieuwe studio van de V ARA-radio, maar die studio 



bleek op dat moment nog in aanbouw te zijn."J In juli 1932 kon 

eindelijk de muziek worden opgenomen. De film is toen snel voltooid. 

STUWING is een propagandafilm geworden waarin gespeelde en docu

mentaire scènes elkaar steeds afwisselen. 12
4 De film behandelt achter

eenvolgens het ontstaan, de groei en de bloei van de VARA. Die ont

wikkeling is niet vanzelf gegaan, zo betoogt de film. De omroep heeft 

heel wat politieke en ideologische tegenstand moeten overwinnen. De 

v ARA groeide echter tegen de verdrukking in, onstuitbaar. De emanci

patie van de arbeidersklasse is de stuwende kracht van deze ontwikke

ling. De omroep wordt in de film voorgesteld als een strijdbare orga

nisatie in dienst van de arbeidersbeweging. STUWING waarschuwt dat 

politieke onderdrukking in de vorm van censuur nog steeds aan de orde 

van de dag is. De film geeft hiervan een gedramatiseerd voorbeeld, 

gebaseerd op een actuele gebeurtenis. De scène heeft betrekking op het 

antimilitaristische hoorspel' Frank van Wezels roemruchte jaren', naar 

de gelijknamige roman van A.M. de Jong."s Dit VARA-hoorspel werd 

op 17 april 193 I door de minister uit de ether gehaald. Wanneer de 

censuur toeslaat, gaat de film even op zwart als een televisieprogramma 

dat plotseling wordt afgebroken. 

In de eeiste, voorlopige versie eindigde de film met een scène waarin 

de socialistische massa's minutenlang met gebalde vuist voorbij de 

camera paraderen onder het zingen van strijdliederen als 'Voorwaarts en 

niet vergeten', geheel in de traditie van die tijd. 126 Omdat dit einde voor 

het VARA-bestuur onverteerbaar bleek, zette Electra er zonder veel 

scrupules de schaar in en knipte de laatste minuten eraf. In die vorm is 

STUWING op zondagochtend 18 september 1932 in Den Haag en Rotter
dam in première gegaan. 127 

Deze bekorte versie, die ruim een halfuur duurde, is enkele maanden 

later echter weer uitgebreid met een aanvulling van een kwartier. De 

makers waren steeds uitgegaan van de gedachte dat de film méér moest 

zijn dan een serie opnamen van het radiobedrijf. Dat bleek een 

misrekening. Juist in dit opzicht heeft de film niet aan de verwachtingen 

van het V ARA-publiek voldaan en miste hij zijn propagandistische 

werking. De leden wilden namelijk niets liever zien dan de coryfeeën 
van hun eigen radio-omroep, die zij anders alleen maar via de luidspre

ker konden horen. Het v ARA-bestuur haastte zich om aan deze wens 

tegemoet te komen en liet Van der Wal een reeks filmopnamen maken 
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van de meest bekende vARA-programma's . Deze aanvulling kwam nu in 
de plaats van het oorspronkelijke filmeinde. Waar STUWING eerst uitliep 
op een militant vertoon van klassebewustzijn, eindigde de film nu met 
een obligate reeks van populaire radionummers, een bonte show in de 
trant van HALLO HIER HILVERSUM HOLLAND, een simultaanproduktie uit 
1930. De worsteling met de eigen identiteit is bij de VARA al vroeg 
begonnen. 128 

Het scenario moet hoge eisen hebben gesteld aan de vindingrijkheid van 
de uitvoerders. Het hield geen enkele rekening met de stand van de 
geluidstechniek in de filmstudio. Zo schreefhet scenario vaak een com
binatie van muziek en dialogen voor, een mixage die ook in de Ameri
kaanse studio's vrijwel niet voorkwam, zoals hierboven al is opgemerkt 
naar aanleiding van TERRA NOVA. Electra heeft dit probleem opgelost 
door dialogen en muziek gescheiden op te nemen. Eerst werd het ge
sproken woord vastgelegd op een grammofoonplaat. Deze plaat werd 
vervolgens tijdens de opname van het orkest gemengd met de muziek 
en het resultaat hiervan werd met een optische recorder geregistreerd. 
De montage van de dialoogscènes bezorgde de makers overigens grijze 
haren. In het plaatgeluid kon immers moeilijk worden geknipt, terwijl 
toch het beeld voortdurend van instelling moest veranderen. In een 
aantal scènes volgt de beeldmontage daarom de geluidsband in plaats van 
andersom. 12 9 

De geluidsband van STUWING is veel complexer en virtuozer dan die 
van TERRA NOVA OfPHlLIPS RADIO. Behalve muziek en dialogen, al ofniet 
gelijktijdig weergegeven, bevat de film ook veel geluidseffecten. Er is 
bijvoorbeeld een scène van drie minuten waarin alleen het gepiep en 
geknars van een zelfgebouwde radio is te horen.I]O Acteurs spreken lip
synchroon in beeld. Op andere plaatsen weerklinkt soms ook een stem 
buiten beeld, een voice-over. De kwaliteit van de opname mag wel eens 
haperen, maar de film veroorlooft zich betrekkelijk veel vrijheid in de 
toepassing van de geluidstechniek. 

Het geluid speelt een zeer centrale rol in STUWING. Een groot deel 
van de film is zonder geluid zelfs niet te begrijpen. Hier is de nabijheid 
van de radio te bespeuren. Niet alleen gaat de film over radio. Niet 
alleen zien en horen we radio's. Ook de omgang met muziek, stemmen 
en andere geluiden is die van de radio . De mogelijkheden van de radio 
worden creatief verbonden met die van het beeld. Het lijkt wel ofhier 
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een radioprogramma model heeft gestaan voor een film: het geluid was 
er eerst, de visuele bewerking volgde later. 'JI 

Deze omkering van de gangbare werkwijze heeft een heilzame 
werking gehad. De geluidstechniek van de radiostudio is de filmstudio 
binnengedrongen, terwijl de beeldregie werd verlost van een preoccu
patie met de zwijgende film. Zo is het nadrukkelijke gebruik van visuele 
symboliek, die wijkplaats voor woordloze mededelingen, in deze film 
sterk verminderd. Daarvoor in de plaats zijn andere uitdrukkingsmid
delen gekomen. De taal van de radio heeft zich verbonden met de taal 
van de film. Dit was in PHILIPS RADIO nog niet gelukt. Met STUWING 

begint de Nederlandse geluidsfilm aan een nieuw hoofdstuk, zowel in 
technische als in artistieke zin. 

De dynamiek van STUWING zit vooral in de documentaire delen. Daar 
heeft de montage van beelden en geluiden de meeste kansen gekregen. 
De openingsscène probeert al terstond een overtuigende indruk te 
vestigen. De film wordt als het ware op gang getrokken door een flit
sende montagesequentie waarin roterende scheepsschroeven, draai
ende propellers en stampende zuigerstangen stuwkracht verbeelden. IJl 

De muziek interpreteert deze start op een geheel eigen wijze. De instru
menten worden gestemd en uit de kakofonie van klanken ontstaan 

geleidelijk melodieën en harmonieën. De gespeelde scènes zijn daaren
tegen minder beweeglijk en fantasierijk. Een uitzondering is de sequen
tie waarin een winkelier een radio demonstreert aan een klant. Door aan 
de knop van de ontvanger te draaien hoort de klant hetzelfde lied op 
verschillende zenders en in verschillende talen zingen. I JJ In beeld zien 

we achtereenvolgens een Duitse, een Franse en een Italiaanse radiostu
dio verschijnen die telkens een karikaturale voorstelling biedt van de 

betreffende natie. Dergelijke scènes zouden al spoedig tot de clichés van 
de geluidsfilm behoren, maar hier is de toepassing nog fris. 

De muziek van Jac Jansen wordt uitgevoerd door het v ARA-orkest 
onder leiding van Hugo de Groot, de voormalige kapelmeester van 
Cinema Royal in Amsterdam. In de composities zijn passages van 
socialistische strijdliederen verwerkt. Op de frappante muzikale ope

ning is zojuist al gewezen. 

STUWING heeft een welwillend onthaal gekregen in de pers, op een 
enkele uitzondering na. 'J4 Over het geluid had de filmkritiek echter 
weinig te melden. De muziek vond men goed, maar enige dialogen 
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waren nauwelijks te verstaan. Verschillende recensenten wezen erop dat 
de VARA de Nederlandse filmcultuur een belangrijke dienst had bewe
zen door deze geluidsfilm in eigen land te laten maken. Verder dan deze 
observaties is men niet gekomen. 'JS 

De bladen van de rode zuil brachten opbouwende kritiek naar voren. 
Daar zag men de combinatie van kunst en propaganda als een onoplos
baar probleem. De film moest een groot publiek kunnen bereiken en dat 
sloot artistieke experimenten vrijwel uit. In De Socialistische Gids sprak 
H.G. Cannegieter zijn teleurstelling hierover uit: 'Kennelijk heeft het 
propagandistisch doel de voorrang gehad boven de artistieke beginse
len."J6 Het ging evenwel niet zozeer om een keuze tussen propaganda 
en kunst alswel om een keuze tussen ideologische propaganda en amu
sement. Met beide kon de v ARA nieuwe leden winnen, maar met 
amusement bereikte de omroep de meeste mensen. De VARA begreep dit 
pas toen de film een door het Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling 
georganiseerde tournee maakte langs vierhonderd gemeenten in het 
land. De plaatselijke VARA-leden zullen ongetwijfeld respect hebben 
gehad voor de geschiedenis en de idealen van de omroep, maar van de 
radio hadden ze toch een ander beeld. Om hieraan tegemoet te komen 
heeft de VARA de 'aanvulling' op STUWING laten maken. 

*** 

Electra is de bakermat van de Nederlandse geluidsfilm. Het was de eerste 
en enige studio die in 193 I beschikte over mogelijkheden voor het 
opnemen, monteren, nasynchroniseren en mixen van geluidsfilms. De 
opnamen konden even gemakkelijk in de studio worden gemaakt als op 
lokatie met een eigen reportagewagen. IJ7 Alle apparatuur was eigenhan
dig gebouwd. Verantwoordelijk voor de prestaties van deze pionierstu
dio zijn de beide oprichters geweest, Prinsen en Rienks. Prinsen 
ontwierp de technische installaties. Rienks voerde ze uit en trad op als 
producent. Hij is degene die TERRA NOVA heeft gefinancierd en die de 
opdracht voor STUWING heeft verworven. Hij is ook met de meeste 
schulden blijven zitten. 

Electra heeft een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt en in korte 
tijd een veelzijdige ervaring opgebouwd zowel in technisch als in 
artistiek opzicht. Helaas heeft de studio de aanloopfase niet overleefd. 
Eind 1932 was Electra niet meer 111 bedrijf. De ondergang heeft 
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verschillende oorzaken gehad. De belangrijkste is wel dat de studio 

werd geleid door mensen die gefascineerd waren door de techniek. 

Films produceren kwam voor hen slechts op de tweede plaats. Deze 

houding verklaart niet alleen het begin, maar ook het einde van Electra. 

Toen de technische uitdaging verdween, kwam het aan op commerciële 

en filmische vaardigheden. Daaraan schortte het echter. De financiën 

raakten in 193 I al snel uitgeput. Er kwamen onvoldoende opdrachten 

binnen om de studio rendabel te maken. Bovendien ontstonden er 

conflicten tussen de oprichters onderling, waardoor de onderneming 

uiteenviel. Ten slotte ondervond Electra veel tegenwerking bij de 
distributie van zijn grote speelfilm TERRA NOVA. Het mag verbazen dat 

Electra onder deze omstandigheden nog twee interessante films heeft 

kunnen produceren. 

De twee grote produkties van Electra, TERRA NOVA en STUWING, zijn 

de eerste geluidsfilms van langere duur geweest die geheel in Nederland 

werden opgenomen en afgewerkt. Het zijn vakkundig en met smaak 

gemaakte films, niet onverdienstelijk als debuutfilms noch als techni

sche experimenten. Beide films zijn zeer verschillend, uiterlijk bijna 

elkaars tegenpool, maar er bestaat ten minste één belangrijke overeen

komst. Wat hen bindt, is vooral een uitgesproken belangstelling voor 

sociale thema's die verankerd liggen in de Nederlandse actualiteit van 

193 I: de ondergang van de visserij, de opkomst van de arbeidersbewe

ging. Beide films geven een visie op problemen van hun tijd. Ze zijn niet 

alleen als fIlms, maar ook als tijdsdocumenten interessant. 

4 DE ONTDEKKING VAN DE NEDERLANDSE FILM 

Over de toekomst van de Nederlandse fIlm is in 1930 veel geschreven 

in de pers. Plotseling drong het tot een breed publiek door dat een 

nationale cinema ontbrak. Het was voor het eerst dat dit tekort als een 

nationaal probleem werd ervaren. Over het belang en de noodzaak van 

een eigen fIlmkunst werd voordien zelden of nooit gesproken. Een 

uitzondering is misschien de periode van de Eerste Wereldoorlog 

geweest, toen de invoer van buitenlandse films stagneerde en er binnen 

het filmbedrijf even werd gezinspeeld op het voordeel dat men bij een 

produktie van eigen bodem zou kunnen hebben. 'J 8 In die tijd is ook een 

respectabel aantal films gemaakt door Filmfabriek Hollandia en andere 
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studio's. Dergelijke aanzetten werden al spoedig weer vergeten. Het is 
in de jaren twintig eenvoudig nooit bij iemand opgekomen om een 
principieel pleidooi te houden voor een Nederlandse filmproduktie die 
zich kon meten met de buitenlandse films in de bioscoop.I)9 De drie 
tussen 11)27 en I930 gemaakte speelfilms hadden volgens veel critici ook 
achterwege kunnen blijven. Deze houding zou in I930 veranderen. 

De Nederlandse film is eigenlijk langs twee wegen tegelijk' ontdekt' . 
De ene route, die hier de meeste aandacht zal krijgen, liep via het geluid 
en leidde naar de speelfilm. De andere route liep via de avant-garde en 
eindigde bij de documentaire film: de eerste, artistieke experimenten 
van Joris Ivens, Mannus Franken, j.C. Mol en andere avantgardisten 
werden in het buitenland gezien als Nederlandse produkties. De Neder
landse 'school' van documentaristen die zich hieruit ontwikkelde, 
draagt eveneens een etiket dat er in het buitenland is opgeplakt, 140 en 
internationaal veel grotere bekendheid heeft gekregen dan de Neder
landse speelfilms, die zelden of nooit buiten de grenzen zijn vertoond. 

In eigen land heeft men de Nederlandse film pas ontdekt, toen er een 
discussie ontstond over de gevolgen die de geluidsfilm zou kunnen 
hebben. Wat had het geluid te maken met de toekomst van de nationale 
film? Wat was het belang van een eigen filmproduktie? Welke kansen 
zag men hiervoor in het verschiet? De verschillende standpunten en 
visies die hierover naar voren zijn gebracht, zullen in deze paragraaf 
worden besproken. 

De geluidsfilm werkt mee 'om het vraagstuk van de nationale film
industrie op de voorgrond te brengen', meldde het Nieuw Weekblad voor 
de Cinematografie in I930.141 Aan de wortel van dit vraagstuk lag de taal
barrière die door de geluidsfilm was opgeworpen. In hoofdstuk 4 is al 
uiteengezet welke reacties deze culturele drempel heeft losgemaakt bij 
de betrokken tijdgenoten. Allereerst stoorden de toeschouwers zich aan 
de vreemde talen. De bioscoopexploitanten zagen daardoor hun in
komsten in gevaar komen. Verder waren er taal- en letterkundigen die 
vreesden dat de Nederlandse cultuur schade zou kunnen lijden indien 
de Nederlandse taal in de bioscoop werd verdrongen door een buiten
landse. Een andere categorie personen van wie men zou verwachten dat 
zij al in een vroeg stadium het probleem hadden onderkend, hulde zich 
echter in stilzwijgen. Dat waren de filmcritici en filmmakers die zich 
min of meer met de avant-garde en de Nederlandsche Filmliga identi-



ficeerden. Voor deze intellectuelen en kunstenaars gold misschien dat 

zij de vreemde talen wel konden verstaan of, nog waarschijnlijker, dat 

zij principieel gekant waren tegen het gesproken woord in de film, in 

welke taal dan ook.142 De weinigen onder hen die zich toch over de con

sequenties van de taalkloof hebben uitgelaten, komen nog ter sprake. 

De overheersende aanwezigheid van vreemde talen in de bioscoop 

heeft Nederland in 1930 attent gemaakt op het belang en de noodzaak 

van films in de eigen taal. Deze ontdekking leidde terstond tot een 

tweede: het ontbreken van een eigen filmproduktie. Het een is niet 

hetzelfde als het ander. Er bestaan immers verschillende methoden om 

films in de eigen taal aan te bieden. Produktie in eigen land is er één van. 

simultaanversies maken en nasynchroniseren zijn twee andere metho

den, om nog maar te zwijgen van ondertitelen, de minst gewenste 

oplossing in die dagen. De keuze voor een van deze alternatieven was 

in 1930 nog niet gemaakt en zou zich pas in de volgende jaren uit

kristalliseren. De urgentie van het taalprobleem verdween dus geleide

lijk, maar het verlangen naar een eigen, Nederlandse filmproduktie 

bleef bestaan. De geest was uit de fles. 

Waarom vond men films in de eigen taal belangrijk? Onze taal werd 

volgens sommigen bedreigd door de vertoning van buitenlandse ge

luidsfilms en de produktie van Nederlandstalige films moest een tegen

wicht vormen tegen dit gevaar. 143 Henri van Wermeskerken - de eerste 

letterkundige die de kwestie aansneed, maar die overigens niets moest 

hebben van geluidsfilms - is in deze studie al eens eerder geciteerd, maar 

het kan geen kwaad zijn woorden hier nogmaals aan te halen. Volgens 

hem was de taal 'de ziel van een volk en de ruggegraat van het nationale 

bewustzijn.' 144 Hij kende een bijzondere plaats toe aan de spreektaal. 

Door de toevloed van buitenlandse geluidsfilms dreigde het gesproken 

woord hier 'te verstommen, verdrukt te worden door het buitenlandse'. 

Daarom wilde hij overheidssteun voor het toneel: 'Het is vooral het 

gesproken woord op het toneel, dat sterk meewerkt tot het behoud en 

de verrijking van onze taal.' Het kwam niet bij hem op, dat hij met zijn 
betoog ook steun voor Nederlandstalige films had kunnen rechtvaardi

gen. Dat hebben anderen na hem gedaan. 

Het argument van de bedreigde taal gold niet alleen voor het N eder

landse grondgebied, maar kon worden uitgebreid tot de hele taalge

meenschap. Aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte wezen 

erop dat het publiek in Vlaanderen vrijwel uitsluitend Frans-sprekende 
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filmversies kon zien. Ook in Zuid-Afrika en 'onze koloniën' kon men 
in de bioscoop geen Nederlands horen spreken. '45 eoen Graadt van 
Roggen, filmredacteur van de NRC en een van degenen die vonden dat 
de bioscopen meer films in de Nederlandse taal moesten vertonen, 
waarschuwde echter: 

'Die eis stellen we niet uit chauvinisme, maar uit de innerlijke drang 
tot bescherming van de Nederlandse taal. We mogen er niet aan 
denken, het voorbeeld na te volgen van Mussolini, die de grenzen 
van zijn land eenvoudig voor films in vreemde talen sI00t."46 

De pleidooien voor films in de eigen taal zijn in 1930 al snel uitgelopen 
op pleidooien voor een filmproduktie in eigen land. De Dietsche Bond 
zond een petitie aan de regering waarin maatregelen werden gevraagd 
die de nationale produktie konden bevorderen. '47 Er zijn echter ook 
andere argumenten dan de 'aanslag op de taa!' naar voren gebracht. De 
nadruk kwam mede te liggen op het belang dat een eigen filmproduktie 
zou hebben voor de gehele nationale cultuur. Luc Willink, de filrnre
censent van Het Vaderland, is een exponent van deze opvatting geweest. 
Hij wees op de ervaringen van het verleden en schilderde het volgende 
schrikbeeld van een land zonder filmindustrie: 

'Ongeveer vijftien jaren lang werd uitsluitend in beeld buitenlandse 
propaganda gemaakt, werden buitenlandse ideeën verspreid, is bui
tenlands kwaad gesticht en buitenlandse schoonheid getoond, zonder 
dat daar iets nationaals tegenover stond. In tweehonderdvijftig bios
copen isjaar in,jaar uit het buitenlandse beeld over het projectiedoek 
geflitst en heeft het een enorme invloed gekregen, heeft het alle lagen 
van het Nederlandse volk bereikt. Men stelle zich eens voor, dat 
Nederland slechts buitenlandse radiostations zou weten te bereiken, 
dat het Nederlandse volk slechts buitenlandse kranten lezen zou! [ ... ] 
Wij zijn eenvoudig overgeleverd. Het is een chez vous, sm vous, sans 
vous. En tháns in een vreemde taal bovendien!"48 

Graadt van Roggen was het met hem eens, maar zijn analyse ging 
verder. Hij laakte in de NRC al die beschaafde burgers die zich in het 
verleden ;tfzijdig hadden gehouden van de film en met minachting 
hadden neergekeken op dit populaire medium: 
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'Wie toch droegen de schuld, dat niet h~m ideeën, maar die van 
anderen hun uiting vonden in de filmkunst? Wie anders, dan juist 
zijzelve, die niet te rechter tijd de waarde en de eigenschappen van 
deze nieuwe kunst als drager van ideeën begrepen hadden. Zij 
waren het, die door hun geringe belangstelling de film in West
Europa hadden doen afzakken tot een dikwerf voor de goede zeden 
gevaarlijk vermaak, in plaats van haar de rijkdom te geven van hun 
eigen wereldbeschouwing, haar tot voertuig te maken van hun 
ideeën en gevoelens."49 

Het culturele motief werd ook een argument voor een minder defen
sieve, meer expansieve opstelling: de geluidsfilm zou goede diensten 
kunnen bewijzen bij de verspreiding van de Nederlandse cultuur in het 
buitenland. Dat was nog eens andere taal.' jO 

Na 1930 zijn er niet veel nieuwe argumenten te berde gebracht voor het 
belang en de wenselijkheid van een eigen filmproduktie. Een econo

misch argument is voor het eerst in 1933 te horen geweest, ingegeven 
door de crisis. Diende de overheid de bedrijven niet door middel van 
invoermaatregelen te beschermen tegen buitenlandse concurrentie? 
'Moeten wij buitenlandse films weren, indien en voor zover ons eigen 
land [ ... ] in de eigen behoefte zou kunnen voorzien?', zo werd in het 
Algemeen Handelsblad van 8 mei 1933 gevraagd. De schrijver gaf ook zelf 
het antwoord. Nederland bezit allereerst geen filmindustrie die groot 
genoeg is om de filmimport te kunnen vervangen. Maar ook als die 
industrie er wel zou zijn geweest, dan nog zou een invoerbeperking niet 
gewenst zijn, 'zo min als het ooit in een redelijk mens zal opkomen, de 
leuze van Nederlands Fabrikaat ['Koopt Hollandse waar'] zó ver uit te 
strekken dat men nu ook maar geen Engelse boeken meer moet lezen, 
geen Franse schilderijen kopen, geen Duitse muziek meer uitvoeren. 

[ ... ] Als denkende mensen [hebben wij] het recht en de plicht op de 
hoogte te blijven.' 

Niet iedereen zal deze liberale opvatting hebben gedeeld, maar 
niemand heeft de schrijver tegengesproken. De Nederlandse filmindus
trie heeft vóór de oorlog geen enkele steun van de overheid ontvangen, 
passief noch actief. Sommigen zullen wel hebben gedacht dat er van de 
zo gewenste export van Nederlandse films weinig terecht zou komen 
indien tegelijkertijd een rem werd gezet op de import van buitenlandse 
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films. De ervaring in Tsjechoslowakije en Hongarije leert anders. Daar 
heeft de filmproduktie veel profijt gehad van een actieve bescherming 
door de overheid. 111 

In 1933 vond bioscoopdirecteur Jacques Veerman nog steeds dat het 
Nederlandse publiek 'een grote behoefte' had aan geluidsfIlms in de 
eigen taal en dat het die films met vreugde zou begroeten. En hij kon 
het weten, want zijn theaters stonden in de volksbuurten: 

'Inderdaad bestaat bij vele bioscoopbezoekers thans een afkeer van 
alles wat uit Duitsland komt. En wat de Engelssprekende films 
betreft: men is genoodzaakt deze van ingekopieerde titels te voor
zien, met het gevolg dat het publiek moet luisteren, kijken en lezen 
tegelijkertijd, hetgeen vermoeiend werkt. Slechts van films met 
Nederlandse tekst zal iedere bioscoopbezoeker weer even gemak
kelijk en volledig kunnen kennisnemen als in de dagen van de 
'stomme' film. [ ... ] Niet alléén om de taalkwestie trouwens, maar 
omdat het zeer zeker belangstelling wekt, een filmverhaal zich in 
ons eigen milieu te zien afspelen.'112 

Dit laatste, een Nederlandse fIlm naar een eigen gegeven en met een 
eigen behandeling daarvan, werd ook door intellectuelen belangrijk 
gevonden, in 1933 meer nog dan in 1930. Men waardeerde het als het 
Nederlandse publiek via de fIlm in aanraking kon komen met Neder
landse problemen en Nederlandse oplossingen. Dit bevorderde de 
innerlijke samenhang van de maatschappij en het onderlinge begrip van 
de maatschappelijke groeperingen. Ook zou het de nationale identiteit 
kunnen versterken. 'Men hoeft geen chauvinist te zijn om dit toe te 
juichen', schreef de NRC in 1934. 'In een wereld die nationaal onder
scheiden is, dankt de internationale geest [ ... ] zijn verdieping niet het 
minst aan de uitwisseling van nationale waarden.'llJ 

Deze open, liberale geest kenmerkt de filmjournalistiek van begin 
jaren dertig. Het is een erfenis van de Filmliga met zijn sterk interna
tionale oriëntatie. Deze houding verklaart mede de betrekkelijke 
gematigdheid waarmee de discussie over het belang en de noodzaak van 
een Nederlandse filmproduktie is gevoerd. Het aanvankelijke argument 
dat de nationale cultuur werd bedreigd, is na 1930 weinig meer 
gebruikt. Luc Willink was vrijwel de enige filmcriticus die dit stok
paardje bleef berijden. ll4 De behoefte aan een dergelijke legitimering 
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verdween ook geleidelijk. De militante verdediging van een nationale 
filmproduktie en de voortdurende rechtvaardiging van het bestaan 
ervan verloren hun urgentie. Klaarblijkelijk veronderstelde men dat 
hierover consensus bestond.' jj 

Van de andere kant had Nederland ook niet zo veel om te verdedi
gen, want anders dan in het buitenland bestond hier geen grote film
industrie die gevaar liep. De aandacht kwam daardoor steeds meer te 
liggen bij dc middelen en methoden om een filmproduktie in eigen land 
te realiseren. Een nationale produktie was wenselijk, maar was zij ook 
mogelijk? 

*** 

Sceptische geluiden over de mogelijkheid van een nationale filmpro
duktie hadden niet ontbroken in de prille discussie over de wenselijk

heid ervan. De Haagsche Post gafin 1930 tal van redenen waarom zo'n 
produktie niet haalbaar was. ' j6 Geconstateerd werd dat er een grote ach
terstand bestond op het gebied van techniek, kennis en ervaring; het 
publiek hield niet van prutswerk maar verlangde professionele produk
ten van topkwaliteit, gewend als het was aan het werk van Amerikaanse 
en Duitse studio's . Ook het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 
geloofde er niet in. Het blad waarschuwde bovendien tegen 'overprik
kelde nationaliteitsbevliegingen' .' j7 Een fundamentele moeilijkheid 
was immers dat dezelfde taaldrempels die het verlangen naar een eigen 
filmproduktie hadden wakker geroepen, tegelijkertijd een ernstige hin
dernis vormden bij de export van Nederlandse films. Een echte film
industrie kon nooit rendabel worden door de beperkte omvang van ons 
taalgebied. Daar kwam nog bij dat de overheid geen steun wilde geven 
aan deze bedrijfstak. 

Deze harde feitcn probeerde men echter zo gunstig mogelijk te 
interpreteren. Aan de basis van dit optimisme lagen immers twee andere 
ervaringsfeiten. Ten eerste had het publiek grote behoefte aan verstaan
bare geluidsfilms. En ten tweede verkeerde de internationale filmindus
trie omstreeks 1930 in een bijzonder chaotische toestand. Door de 
nieuwe techniek was er een andere situatie ontstaan; de grens tussen wat 
wenselijk en wat mogelijk was, viel nu niet goed meer te onderscheiden. 
Niemand wist precies waar de droom ophield en de toekomst begon. 
In die onzekere, verwarde periode heeft de utopie van een nationale 
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filmproduktie post gevat. Men durfde luchtkastelen te bouwen, risico's 
te nemen, over de toekomst te speculeren. 

De meest verrassende visie op de toekomst is verwoord door mr. 
Coen J. Graadt van Roggen. Graadt van Roggen redigeerde de befaam
de filmpagina van de NRC en stond in nauw contact met Menno ter 
Braak, Henrik Scholte, Simon Koster, Johan Huijts en andere journa
listieke coryfeeën uit die dagen, die ook in de Filmliga actief waren. 
Eind 1930 publiceerde hij in de NRC een reeks programmatische 
artikelen met sprekende titels als 'De kentering van het getij' en 'Het 
verzetten van de bakens', die al aangeven dat het roer om moest. Hij 
trok radicale conclusies uit de doorbraak van de geluidsfilm. Conclusies 
waar het gros van de Filmliga-leden nog niet aan toe zal zijn geweest. 
Het bewustwordingsproces dat de geluidsfilm in 1930 op gang heeft 
gebracht en dat heeft geleid tot de erkenning van het belang van een 
eigen, Nederlandse filmproduktie, verliep sneller bij de taalpuristen en 
het gewone publiek dan bij de kritische filmbeweging.' 58 

Graadt van Roggen betoogde dat de taak die de Filmliga zich bij haar 
oprichting had gesteld, namelijk de organisatie en voorlichting van het 
publiek, inmiddels was volbracht. De filmbeweging kon nu zoeken naar 
nieuwe wegen om haar ideaal te verwezenlijken. Volgens hem zou haar 
nieuwe taak voortaan moeten zijn: 'het mogelijk maken van een 
onafhankelijke kunstfilmproduktie' .1 59 Daarmee doelde hij echter niet 
op de documentaire film, het paradepaardje van de Filmliga: 

'Het nieuwe parool [ ... ] zal moeten luiden: een speeIfilmproduktie van 
eigen bodem. Een school van eigen bodem. Een school van Neder
landse filmkunstenaars moet worden gekweekt. Het publiek is 
gereed om hun werk te ontvangen.' 

De toekomst van de Nederlandse film lag in de produktie van speelfilms, 
niet van documentaires. Een eigen school was nodig in plaats van een 
vaag internationalisme. Zonder eigen speelfilms en een eigen school van 
cineasten zou de Nederlandse film de aansluiting missen bij de interna
tionale ontwikkeling die door de geluidsfilm op gang was gebracht. 

De woorden van Graadt van Roggen moeten bij veel trouwe leden 
van de Filmliga als een klap in het gezicht zijn aangekomen. Dit was niet 
een 'nieuw parool', maar een nieuw manifest en een radicale breuk met 
het verleden van de Filmliga. Het publiek van de Filmliga was nog lang 



niet rijp voor een dergelijke doorbraak. Het was opgevoed met een 
heilig ontzag voor de betere film, maar tevens met een grote achter

docht voor de speelfilm en een diep wantrouwenjegens de geluidsfilm. 

De geluidsfilm met dialogen - daar ging het hier immers om - was voor 

hen nog veel moeilijker verteerbaar. Graadt van Roggen is met Willink 

de enige aanhanger van de Filmliga geweest die ronduit durfde te stellen 

dat alleen de speelfilm werkelijk van belang was en dat in de toekomst 

de produktie van documentaire films weliswaar interessant, maar toch 

slechts bijzaak kon zijn. 
Graadt van Roggen ging echter nog een stap verder. , 60 Hij lanceerde 

een fantastisch plan voor een internationaal produktiecentrum dat in 

Nederlands-Indië zou moeten verrijzen. Nederlands-Indië was volgens 
hem een ideale plaats voor het opnemen van films omdat daar het licht 

en het klimaat veel gunstiger waren dan in Europa. 'Insulinde' zou het 

centrum van de internationale kwaliteitsfilm moeten worden. Dit zou 

niet alleen goed zijn voor de Nederlandse film, maar ook voor de 

'bevordering van de Indische film.kunst'. 
Over deze utopie van Graadt van Roggen is nooit meer iets verno

men. Ze heeft evenmin als zijn 'nieuwe parool' enige weerklank gevon

den in de Filmliga. De beweging was er in I930 nog niet aan toe. Graadt 

van Roggen stierf in I933, slechts 29 jaar oud. Zijn 'nieuwe parool' is 

later evenwel stilzwijgend geaccepteerd. In I934 publiceerden Mannus 

Franken en andere filmmakers een manifest waarin zij eveneens de 

produktie van speelfilms bepleitten, maar toen was de Filmliga als ver

eniging al opgeheven. 16 1 Misschien is het toeval, maar Mannus Fran

ken vertrok datzelfde jaar nog naar Nederlands-Indië om er zijn carrière 

als cineast voort te zetten. 

Het bewustwordingsproces dat door de geluidsfilm in beweging is gezet 

en dat tot de erkenning van een nationale filmproduktie zou voeren, is 

ten slotte uitgemond in een renaissance van de Nederlandse speelfilm. 

In I 933 liep het land over van de plannen voor het maken van speelfilms. 
Deze hausse werd in de pers begeleid door een vloed van berichten, 

commentaren en speculaties over de toekomst van de nationale film. 

Het ging daarin allang niet meer over de wenselijkheid, maar over de 

kansen van een eigen filmproduktie. Bedrijfskundige argumenten 

namen nu de plaats in van culturele argumenten. Zo publiceerde het 

Algemeen Handelsblad in mei I933 een serie van tien artikelen waarin 



Voor DE JANTJES werden in september 1933 in de Amsterdamse 
Jordaan buitenopnamen gemaakt. Foto: Spaarnestad 

Louis Oavids treedt op in een revue-scène in DE JANTJES. 

Foto: Nederlands Filmmuseum 
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verschillende deskundigen antwoord gaven op de vraag of er mogelijk
heden voor een nationale speelfilmindustrie bestonden: 'En zo ja, is dan 
thans het ogenblik gekomen, die mogelijkheden uit te buiten?'IÓ2 

Niemand twijfelde er meer aan. De kogel was door de kerk. De in
gebruikneming van de filmstudio 's van Cinetone en Philips, injuli van 
dat jaar, is gepaard gegaan met een golf van publiciteit. De daarop vol
gende opnamen van WILLEM VAN ORANJE en DE JANTJES in deze studio's 
hebben opnieuw veel aandacht gekregen in de pers. Om maar te 
zwijgen van al die filmprojecten en -voornemens die nooit zijn gerea
liseerd, maar waarover in dat jaar wel veel is geschreven. 

De 'ontdekking' van de Nederlandse film in 1930 heeft geleid tot de 
doorbraak van de Nederlandse speelfilmproduktie in 1933. De geluids
film is daarbij de beslissende factor geweest, die zowel de ontdekking als 
de doorbraak heeft mogelijk gemaakt. Andere factoren als de investe
ringen in filmstudio's, de filmfinanciering en de komst van filmspecia
listen uit Duitsland vormden bijkomende voorwaarden voor deze 
ontwikkeling. De geluidsfilm. verschafte echter de sleutel die voor de 
Nederlandse speelfilm de deur naar de toekomst zou openen. 

5 CONCLUSIE 

De opbloei van de Nederlandse speelfilm in 1934 is primair veroorzaakt 
door de komst van de geluidsfilm, zo mag de conclusie van dit hoofdstuk 
luiden. Deze conclusie lijkt haaks te staan op de stelling van Kathinka 
Dittrich dat 'de emigranten en enige niet-emigranten uit het Duitse 
taalgebied' verantwoordelijk zijn geweest voor deze opbloei. 16J Uit de 

voorgaande uiteenzetting is gebleken dat deze 'emigranten en enige 
niet-emigranten' in Nederland niet helemaal in een vacuüm zijn 
terechtgekomen. Zij troffen hier een filmindustrie aan die klaar stond 
om de grote sprong naar de speelfilm te maken. WILLEM VAN ORANJE en 
DEJANTJES zouden in 1933 ook zonder hun hulp wel zijn gemaakt. Toch 
heeft hun komst grote invloed gehad. De emigranten hebben de 
opkomst van de Nederlandse speelfilmindustrie van begin af aan onder
steund. Het is vooral aan hun aanwezigheid en medewerking te danken 
dat de filmproduktie in 1934 kon worden voortgezet. Zonder geluids
film was er nooit een begin geweest, maar zonder emigranten zou er 
nooit een vervolg zijn gekomen. 
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Tijdens de produktie van WILLEM VAN ORANJE in 1933 werden in de 
buurt van Eindhoven waarschuwingen tegen lawaai opgehangen. 

Een luchtfoto van de filmstudio van Philips bij Eindhoven. 
De buitendecors voor WILLEM VAN ORANJE zijn nog zichtbaar. 

Foto: KLM Luchtfotografie 
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Aan de opbloei van de speelfilm is de 'ontdekking' van de Neder
landse film voorafgegaan. Vanaf 1930 leefde in Nederland de gedachte 
dat er een nationale filmproduktie moest komen. Daarvóór bestond die 
gedachte niet en ontbrak het begrip 'Nederlandse filmproduktie' in het 
vocabulaire. De ontdekking of gewaarwording dat films in de eigen taal 
wenselijk zijn, is allereerst een reactie geweest op de komst van de 
geluidsfilm en de daardoor opgeworpen taalgrenzen. De taal, die aan
vankelijk een belemmering betekende voor de verspreiding van de 
nieuwe techniek, blijkt de eerste argumenten te hebben verschaft voor 
de opleving van de Nederlandse speelfilm. 

De roep om een eigen filmproduktie stond evenwel niet los van 
ontwikkelingen elders in de maatschappij. Hij sloot aan bij intellectuele 
en politieke discussies over het karakter van de natie en de toekomst van 
het land, discussies die typerend zijn voor het geestelijk klimaat in 
Nederland aan het begin van de jaren dertig. De geestdrift voor het 
nationale produkt was aanvankelijk nog vrij onschuldig en bevorderde 
de oprichting van studio's en de produktie van geluidsfilms. Filmmaat
schappij Electra, de bakermat van de Nederlandse geluidsfilm, adver
teerde in 1931 met trots dat de nieuwe studio 'in Nederland Nederland
se opnamen door Nederlanders met Nederlandse apparaten' kon 
maken. 164 Zulke uitlatingen zijn een echo van de leuze 'koop Hollandse 
waar' die door voorstanders van een protectionistische politiek werd 
verbreid. In 1934 begon deze geestdrift echter onaangename vormen 
aan te nemen tegenover 'buitenlanders' die in Nederlandse filmstudio's 
aan het werk waren. 16l Het internationalisme - voorheen een stok
paardje van liberale economen, socialistische politici en avantgardisti
sche kunstenaars - was steeds meer naar de achtergrond verdwenen. 
Het Oranjehuis groeide uit tot het symbool van nationale eenheid. De 
Nederlandse taal werd gezien als een bedreigde cultuurschat. In het 
vaderlandse verleden zocht men naar helden en roem. 

Tegen deze achtergrond lijkt het haast vanzelfsprekend dat de roep 
om een nationale filmproduktie uiteindelijk moest uitmonden in een 
film over de Vader des Vaderlands. Zeker, WILLEM VAN ORANJE is een 
produkt van zijn tijd. In 1933 herdacht de natie dat de prins 400 jaar 
geleden was geboren. De viering hiervan werd op grootse wijze aan
gepakt en leidde tot tal van publikaties, toneelstukken, optochten en 
plechtige bijeenkomsten ter ere van de nationale held. 166 Een aantal 
Oranjegezinde burgers kwam op het idee om een speelfilm te laten 
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Binnenopnamen van WILLEM VAN ORANJE in Eindhoven. 
Foto: Nederlands Filmmuseum 

Op een buitenlokatie van WILLEM VAN ORANJE wordt filmapparatuur 
uitgeladen, terwijl enkele figuranten toekijken. Foto: Spaarnestad 



maken over het leven van de prins. Zij brachten het kapitaal hiervoor 
bijeen en gaven de regie in handen vanjan Teunissen. Op 4januari 1934 
ging WILLEM VAN ORANJE in première. 

Toch valt te betwijfelen of de initiatiefnemers van deze kostuumfilm 
de tekenen des tijds wel goed hebben begrepen. DE JANTJES bijvoor
beeld, die op 9 februari 1934 uitkwam, is niet minder doordrongen van 

nationale sentimenten, maar laat toch een heel ander geluid horen dat 
ook veel beter werd verstaan door de tijdgenoten. DE JANTJES borduurt 
voort op een bekend volksthema vol saamhorigheid en nostalgie. De 
Amsterdamse Jordaan fungeert daarin als model van de natie, Fien de la 
Mar als koningin van de Jordaan, Louis Davids als hofnar. Het duet 
'Omdat ik zoveel van je hou' maakte in 1934 meer los dan de laatste 
woorden van Willem de Zwijger. Dit lag waarlijk niet alleen aan het 

stuntelige scenario van de laatste film, maar meer aan de gebrekkige 
traditie in het uitbeelden van nationale grandeur. Daarin blijkt WILLEM 

VAN ORANJE nog het meest een kind van zijn tijd te zijn geweest. 
De tijdgeest is nog veel sterker aanwezig in de geluidsfilms die vóór 

1933 zijn gemaakt en die in dit hoofdstuk uitgebreid zijn besproken. Het 
is misschien toeval, maar het blijft tekenend dat de twee eerste, lange 
geluidsfilms beide zijn gewijd aan de radio, dat andere produkt van tech
nologische innovatie dat bezig was de wereld te veranderen. Nog 
opvallender is echter, hoezeer deze twee films van elkaar verschillen: in 

techniek, in stijl, in doel. Ze lijken in alles elkaars tegendeeL Stelt 
PHlLIPS RADIO (193 I) het beeld boven het geluid, dan plaatst STUWING 

(r 932) het geluid boven het beeld. Benadrukt de eerste film de hardware, 
de tweede legt het accent op de software. Staat de een in dienst van het 
kapitaal, de ander staat in dienst van de arbeid. Werft de een klanten, de 
ander werft leden. Richt PHILlPS RADIO zich tot een internationaal 
publiek en vermijdt de film ook maar iets te laten zien dat aan Nederland 

doet denken, STUWING wendt zich tot een publiek van Nederlandse 
arbeiders en zit vol verwijzingen naar politieke en culturele verschijn
selen uit de Nederlandse samenleving. Het mag uniek heten dat in korte 
tijd twee films over dezelfde innovatie zijn gemaakt, die zozeer elkaars 
tegenpool konden worden. 

Vijf jaar nadat in Nederland de eerste Amerikaanse geluidsfilms in de 
bioscoop waren vertoond, beleefden de eerste Nederlandse speelfilms 

met geluid hun première. De achterstand van de Nederlandse produk-
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tiesector is schrijnend, maar wel enigszins te begrijpen: het had weinig 
zin om in dit kleine land geluidsfilms te gaan maken zolang de meeste 
bioscopen deze films nog niet konden vertonen. Bovendien kreeg het 
filmbedrijf geen enkele steun van de kant van de overheid, in tegenstel
ling tot wat in sommige andere landen het geval was. In I93 I werd een 
voorzichtig begin gemaakt met de produktie van geluidsjournaals en 
documentaire films. Eind I933 was de omschakeling zowel in de pro
duktie- als in de vertoningssector voltooid en vanaf dat moment ston
den de producenten klaar om de bioscopen naar vermogen te bedienen. 
Kortom, er is weliswaar sprake van een ongelijke ontwikkeling tussen 
de verschillende sectoren, maar in 1933 liep het innovatieproces in alle 
sectoren tegelijk ten einde. 

Behalve deze discrepantie bestaat er ook een opmerkelijke overeen
komst: de pioniers van de bioscoopsector zijn dezelfden als die van de 
produktiesector. WILLEM v AN ORANJE en PHILlPS RADIO zouden nooit tot 
stand zijn gekomen als Philips in Eindhoven geen filmstudio en geen 
kredieten ter beschikking had gesteld. DE JANTJES zou nooit zijn vol
tooid als Loet Barnstijn niet op het beslissende moment had gezorgd 
voor een flinke financiële injectie. TERRA NOVA en STUWING, niet te ver
geten, werden al in I93 I-I932 gemaakt door Filmmaatschappij Electra, 
de studio van Frits Prinsen en William Rienks. Philips, Barnstijn, Prin
sen en Rienks: het zijn precies dezelfde namen die enkele jaren eerder 
in één adem werden genoemd met Loetafoon NV, de onderneming die 
in I929 de aanzet heeft gegeven tot de invoering van de geluidsfilm in 
het bioscoopbedrijf. Zij hebben de winst die zij gemaakt hadden bij de 
omschakeling van de theaters, goed kunnen gebruiken bij de omscha
keling van de produktiesector: niet één keer, niet twee keer, maar drie 
keer. .. ' 67 

De verzuiling heeft geen invloed uitgeoefend op de produktie van 
geluidsfilms in Nederland. Evenmin heeft de nieuwe techniek geleid tot 
een andere houding van de zuilen tegenover de filmproduktie. Voor 
zover er binnen de zuilen al belangstelling bestond voor een eigen pro
duktie, paste men zich aan het innovatieproces aan. De enige belang
rijke uitzondering is een poging van katholieke zijde om een interna
tionale studio voor geluidsfilms op te richten: de Internationale Eido
phon NV. Daarover gaat het volgende hoofdstuk. 


