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8 
Een katholiek geluid 

Eidophon doet van zich spreken 

In 1932 gaf paus Pius XI zijn zegen aan een onderneming die de greep 
van de kerk op de internationale filmindustrie moest gaan versterken. 
Deze maatschappij, de Internationale Eidophon NV in Amsterdam, zou 
zich gaan toeleggen op de produktie van katholieke geluidsfilms voor 
de bioscoop. Tot dan toe had de kerk zich alleen ingelaten met de distri
butie en vertoning van films. Eidophon beloofde de meest ambitieuze 
poging te worden om een op internationale leest geschoeide produktie 
van katholieke speelfilms van de grond te krijgen. Het initiatief ging uit 
van enkele Nederlandse katholieken die in de nieuwe geluidsfilm een 
'prachtkans voor een katholiek filmkartel' meenden te zien. Zij presen
teerden een gedurfd plan en gingen op zoek naar financiering. Zij bena
derden de Nederlandse bisschoppen, die op hun beurt weer het Vati
caan inschakelden. Tenslotte raakte de hele kerkelijke hiërarchie betrok 
ken bij de financiering van het project. Succes bleef echter uit en de 
onderneming eindigde in een debàcle. 

Nadat Eidophon ten grave was gedragen, is het stil geworden rond 
deze zaak. Het lijkt wel of men Eidophon uit het geheugen heeft willen 
wissen. De schaarse bronnen die in de archieven van bisdommen, 
katholieke organisaties en particulieren worden bewaard, bevestigen 
echter hoezeer de geluidsfilm de hoofden op hol heeft gebracht. Som
mige katholieken lieten zich meeslepen door overspannen verwachtin
gen en verkeerde inschattingen. Bij enkelen nam het geloof in de nieu
we techniek haast chiliastische vormen aan. Zij raakten ervan overtuigd 
dat het heil van de wereld dichterbij werd gebracht door deze uitvin
ding. Toen de gelovigen weer met beide voeten op de aarde stonden, 
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was de kerk een illusie armer. Van een katholieke filmproduktie op 
grote schaal is daarna nooit meer iets vernomen. 

De geschiedenis van Eidophon is de geschiedenis van een idee-fixe. 
In een studie naar de ontvangst van innovaties dient hieraan zorgvuldig 
aandacht te worden besteed. Eidophon is een duidelijk en extreem 
voorbeeld van een op drift geraakte poging om greep te krijgen op de 
nieuwe techniek. Dit hoofdstuk wil laten zien, hoe deze idee-fixe is 
ontstaan en welke consequenties zij heeft gehad. I 

I EEN GESCHENK VAN GOD 

Aan de oprichting van Eidophon gaat een korte geschiedenis vooraf die 
in 1926 begint. In die tijd werd in Duitsland op verschillende plaatsen 
tegelijk gewerkt aan de geluidsfilmtechniek. De voornaamste uitvin
dersgroep van die dagen, TriErgon, had al eerder de basis gelegd voor 
een systeem dat het mogelijk maakte geluid langs optische weg te regi
streren en weer te geven. Een van de velen die het spoor van TriEr-gon 
volgden in een poging deze techniek te verbeteren, was een Duitse 
priester en natuurkundige, dr. Heinrich Könemann, in 1883 geboren te 
Epe in Westfalen. Könemann werd financieel gesteund door de katho
lieke, Nederlandse multimiljonair B.]. Brenninkmeyer, eveneens in 
Westfalen geboren in 1871, en mede-eigenaar van het Nederlandse 
kledingconcern C&A. De familie Brenninkmeyer trad vaker op als mece
nas van katholieke projecten in Nederland. De katholieke media 
genoten de speciale belangstelling van de familie; in 1925 maakte zij bij
voorbeeld de oprichting van de KRO mogelijk door een royale gift! B.J. 
Brenninkmeyer zorgde ervoor dat Könemann zich vanaf1926 volledig 
kon concentreren op zijn experimenten en investeerde daartoe jaarlijks 
ongeveer 50.000 gulden in diens laboratorium.) 

Könemann stelde Brenninkmeyer niet teleur. Hij slaagde erin een 
eigen opname- en weergavesysteem voor geluidsfilms te ontwerpen en 
te octrooieren. Het belang van zijn vinding was voornamelijk gelegen 
in een nieuwe methode van geluidsversterking waarbij het gebruik van 
hoogspanning kon worden vermeden. Een nadeel was dat de uitvinding 
alleen kon werken in combinatie met andere octrooien. 4 

Welke plannen had Brenninkmeyer met de vinding van Könemann? 
Toen in 1928 de houders van de belangrijkste geluidsfilmoctrooien in 
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Europa met elkaar gingen samenwerken in Tobis AG, wilde ook 
Brenninkmeyer wel van de partij zijn. Hij bood de octrooien van 
Könemann aan in ruil voor een pakket Tobis-aandelen ter waarde van 
800.000 mark nominaal, bijna een half miljoen gulden. Bovendien ver
langde hij een zetel in de raad van commissarissen van Tobis. De trans
actie ging echter niet door en Brenninkmeyer trad niet toe tot Tobis. 5 

Vervolgens miste Brenninkmeyer ook de aansluiting bij de Europees
Amerikaanse octrooibesprekingen die eindigden met de bekende kar
telovereenkomst in Parijs, juli 1930, en hij bleef dien ten gevolge ook 
buiten dit internationale kartel voor geluidsfilms staan. Wie echter had 
gedacht dat door deze ontwikkeling het spel van Brenninkmeyer en 
Könemann definitief was uitgespeeld, had buiten de waard gerekend. 

*** 

'Nu of nooit meer ... een prachtkans voor een katholiek filmkartel': 
onder deze titel schreef de dominicaner pater Hyacinth Hermans een 
alarmerend artikel in De Maasbode van 1 februari 1931. Hij constateerde 
hierin dat de film een geweldige vlucht had genomen en bezig was 
'boven de betekenis van pers en radio uit te groeien.' Helaas hebben de 
katholieken zich veel te lang afzijdig gehouden van de film: 'Ziet naar 
Rusland!' Daar besteedt men zijn beste krachten aan 'de film, die 
schijnbaar vreedzaam en zonder oorlogsgedruis de grenzen van landen 
en volken overschrijdt om heel een nieuwe mensheid voor haar ideeën 
te winnen en daaraan leenplichtig te maken. [ ... ] En de vraag rijst: is 
onze achterstand op het gebied der cinematografie nog wel in te halen; 
kunnen wij katholieken, ook als wereldmacht, ons op dit gebied nog 
laten gelden?' Nu dit gevaar zo groot geworden is, aldus pater Hermans, 
is de redding gelukkig nabij. Een priester, dL Könemann, heeft een 
nieuwe techniek voor geluidsfilm uitgevonden. Dankzij deze uitvin
ding, dit 'Godsgeschenk', krijgt de kerk een laatste kans om zich een 
positie te verwerven in de internationale filmindustrie. Het is nu of 
nooit. 'Moeten en mogen wij de cinematografie der toekomst vrij spel 
geven om haar tot wapen te laten omsmeden tegen de kerk, het geloof 
en de goede zeden van ons christehjk volk, of zullen wij nu in deze 
gewichtige en allesbeslissende ure in gebreke blijve om van dit Gods
geschenk gebruik te maken tot heil van mensheid en christendom?' 
vroeg de pater zich af. 



Pater Hermans zou in 193 I nog vele malen zijn oproep tot de 
katholieken laten horen. Steeds hamerde hij op dezelfde boodschap: er 
diende terstond te worden begonnen met de opbouw van een katho
lieke filmindustrie, de uitvinding van Könemann bood daarvoor de 
materiële grondslag. Pater Hermans was een autoriteit - hij zat namens 
het katholieke volksdeel onder meer in de Centrale Commissie voor de 
Filmkeuring - en hij liet niet na zijn invloed ook bij de bisschoppen aan 
te wenden. Verder zocht hij voor zijn boodschap het internationale 
forum. Dat vond hij in Zürich, waar het internationale comité voor de 
katholieke film (ocrc, Office Catholique International du Cinémato
graphe) in de zomer van 1931 een conferentie hield. In Zürich zijn de 
mogelijkheden van een eigen r.k. filmindustrie uitgebreid besproken. 

Hoe werd de campagne van pater Hermans in Nederland ontvangen? 
Zijn pleidooi heeft hier veel katholiek stof doen opwaaien. Naast bijval 
waren er ook kritische geluiden te horen. Er bestond ernstige twijfel 
over de octrooien van Könemann. Die waren volgens sommigen van 
geen enkel belang voor een katholieke filmindustrie. Niet de octrooien 
maar de financiering vormde het knelpunt. 'Zo kan het nooit!' schreef 
een zekere P.J.G. Stuiver aan pater Hermans. 6 De Lk. pers en de KRO 

hadden voor hun rotatiepersen en radiozenders toch ook geen oc
trooien nodig? Bovendien, de hele r.k. industrie zou ineenstorten als 
deze octrooien over enkele jaren verouderd waren. 

De scheiding der geesten voltrok zich evenwel niet naar aanleiding 
van de octrooien. Iemand kon de uitvinding van Könemann bagatellise
ren en toch een warm voorstander zijn van een katholieke filmproduk
tie. De meningen liepen pas werkelijk uiteen bij de vraag hoe men deze 
produktie dacht te realiseren. De hierboven aangehaalde Stuiver had 
een uitgesproken voorkeur voor een marktgerichte aanpak. Een katho
lieke filmproduktie op internationale schaal was immers onderworpen 
aan de eisen van het kapitalistische produktieproces en zou winst 
moeten maken om te kunnen voortbestaan. De vergelijking met Rus
land ging volgens Stuiver niet op, omdat het economische systeem 
daarginds toeliet dat de kunstenaar werkte zonder al te veel acht te slaan 
op de kosten, zolang zijn werk maar dienstbaar kon worden gemaakt aan 
de propaganda voor het ideaal. 

Pater Hermans had affiniteit met de commerciële benadering en zag 
het liefst kerk en kapitaal samenwerken in een gemeenschappelijk 



streven naar economische en morele rendabiliteit. Maar hij kreeg te 
maken met een generatie katholieke jongeren die niet veel zagen in 
kerkelijke ondernemingen en verzelfstandiging van de filmkunst na
streefden. Janus van Domburg, die in verscheidene r.k. bladen over film 
schreef en daarin de jonge garde van katholieke cineasten door dik en 
dun steunde, reageerde fel en afwijzend op de voorstellen van pater 
Hermans. Natuurlijk zag hij graag dat katholieke filmmakers opdrach
ten kregen, maar de voorgestane verbinding van kerk en kapitaal maakte 
hem uiterst achterdochtig. 'Welke katholieke instelling heeft tot dusver 
een eerlijke kans gegeven aan cineasten met enig talent? [ ... ] Zal deze 
uitvinding iets veranderen aan de situatie? Zullen we daardoor betere 
films krijgen? Laat het zich aanzien dat de uitvinding in handen zal 
komen van hen die eisen dat een katholieke film behalve katholiek ook 
film zal zijn?' Retorische vragen vloeiden bij Van Domburg even 
makkelijk uit de pen als bij pater Hermans. 'Het internationale kapitaal 
zal zich weinig om Nederland bekommeren. Zie slechts het Küchen
meister-concern. [ ... ] Waar is de Nederlandse geluidsfilm van dit 
concern?'7 

Terwijl deze discussie zich in het openbaar afspeelde, gingen de 
voorstanders van het plan met vastberadenheid achter de schermen aan 
het werk. Zij konden weliswaar rekenen op morele steun van de gees
telijkheid, maar nu moest er ook financiële steun komen. Er werd daar
om zwaar gelobbied bij kapitaalkrachtige katholieken. 8 De lobbyisten 
ontmoetten veel scepsis, maar ze lieten zich hierdoor niet uit het veld 
slaan. Er werd in stilte gewerkt aan de juridische opzet van een grote, 
internationale maatschappij die katholieke films zou gaan produceren. 
Bij deze voorbereidingen werden zij gesteund en geadviseerd door 
vooraanstaande katholieken die over veel kennis en contacten beschik
ten. Eind 193 I was het zover en kon pater Hermans de naam van de 
nieuwe onderneming bekend maken: Internationale Eidophon NV. 9 

2 PERICULUM IN MORA 

In december 193 I stuurden Brenninkmeyer en Könemann het stich
tingsplan van de Internationale Eidophon NV naar potentiële financiers. 
Dit plan moest gefortuneerde katholieken ervan overtuigen dat finan
ciële deelneming geen onverantwoord risico inhield en alleen al de 



moeite waard was vanwege het ideële doel. Het bevatte een gedetail
leerde uiteenzetting van de juridische, economische en organisatorische 
aspecten van de nieuwe maatschappij. In de inleiding trok Brennink
meyer nog eens alle ideologische registers open. In feite herhaalde hij 
- soms letterlijk - wat pater Hermans al eerder had geschreven: de 
katholieke kerk heeft een achterstand op filmgebied en moet nu in actie 
komen om, net als bij pers en radio, invloed te krijgen in de filmindus
trie. 'Tegen deze zondvloed van bot materialisme , die langs de cinema 
over de wereld uitgolft, willen wij een sterke stroom van goede moraal, 
gezonde levensopvatting, van hoger idealisme laten invloeien.' 10 Het is 
daarom van levensbelang dat de katholieken de beschikking krijgen 
over eigen produktiemiddelen. De octrooien van Könemann komen 
daarbij goed van pas. 

Om het hooggestemde doel te verwezenlijken, wilden de initiatief
nemers de commerciële weg bewandelen. Het plan voorzag in de 
oprichting van een naamloze vennootschap met een maatschappelijk 
kapitaal van drie miljoen gulden (later is dit bedrag teruggebracht tot 1,7 
miljoen gulden). De nieuwe onderneming zou in internationaal ver
band katholieke films gaan produceren en distribueren en ook - in een 
later stadium - bioscopen exploiteren. De moedermaatschappij werd in 
Nederland gevestigd; in andere landen zouden dochtermaatschappijen 
komen, te beginnen in Duitsland. Over de octrooien schreef het plan 
alleen dat die voor een besparing in de kosten zorgden, zodat Eidophon 
goedkoper kon produceren dan andere maatschappijen. De vooraf
gaande ontwikkelingskosten, begroot op 400.000 gulden en door de 
initiatiefnemers in de voorbije zes jaar voorgeschoten, behoefden niet 
te worden terugbetaald, ook niet in de vorm van aandelen. De octrooi
en van Könemann werden voor een bedrag van duizend gulden over
gedragen aan Eidophon. Dit laatste lijkt een genereus gebaar van de 
zijde van Brenninkmeyer, maar waarschijnlijk kwam hij hiermee tege
moet aan eerder geopperde bezwaren tegen de exploitatie van de uit
vinding. 

Hoe dacht men dat Eidophon in de praktijk zou kunnen werken? 
Een startkapitaal van 850.000 gulden was al wat men nodig had." Met 
dit bedrag kon de moedermaatschappij worden geïnstalleerd en gedu
rende een jaar in bedrijf blijven. Ook de aanloopkosten van de werk
maatschappij waren ermee gedekt, inclusief de aankoop van een studio, 
de huur van apparatuur en de produktie van de eerste films. De 



geluidsapparatuur huurde Eidophon bij Klangfilm met inbegrip van het 
bedienend personeel (de uitvinding van Könemann speelde hierbij geen 
enkele rol). Een volledig ingerichte filmstudio kon in Berlijn worden 
overgenomen van Terra Film. Men wilde vijffilms gaan maken in het 

eerste halve jaar, waarvan twee voor eigen rekening en drie in co-pro
duktie. 

Over de winstmogelijkheden van Eidophon waren de initiatiefne
mers bijzonder optimistisch gestemd. Zij rekenden voor, dat de film
verhuur jaarlijks 420.000 gulden winst kon opleveren voor de werk
maatschappij. Na aftrek van kosten zou er voor de moedermaatschappij 
een winst overblijven van 240.000 gulden. 'Bij een geïnvesteerd kapitaal 
van 850.000 betekent dit een rendement van ruim 28 procent', beweer
den de opstellers van het plan met stelligheid. En in dat geval kon een 
dividend van acht procent worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. 
Er was dus een goede reden om in het plan drie bladzijden lang uit te 
weiden over de verdeling van de winst. 

Wat de produktie van Nederlandse films betreft, daarover lieten de 
initiatiefnemers geen twijfel bestaan: zo'n 'experiment' was vooralsnog 
veel te riskant, 'hoezeer ook de produktie en verhuur van sprekende 
filmen in de Nederlandse taal bij de voorbereidende arbeid een belang
rijk punt van overweging heeft gevormd.''' Toch, ook al zouden de 
eerste Eidophon-films in Duitsland en in het Duits worden opgenomen, 
de 'ideële en financiële leiding' bleef in handen van de Nederlandse 
moedermaatschappij. 

*** 

Op II juni 1932 vond in Amsterdam de officiële oprichting plaats van 
de Internationale Eidophon NV. Als president-commissaris trad op B.J. 
Brcnninkmeyer. Hij had een keur van katholieke notabelen als mede
commissarissen om zich heen verzameld: de politicus mr. J.B. Bomans 
uit Heemstede, 's lands kruidenier dr. GJ.M. de Gruyter uit Dcn Bosch, 
de industriëlen B.A.H . Deiters en J.H.J. de Jong, de Amsterdamse 
advocaat mr. G .A.J.M. Mutsaerts en uitgever H .M.G.M. Nelissen. Als 
directeur stelde hij dr. H . Könemann aan, maar deze zou al spoedig 
worden vervangen door F.A.M. Smithuysen. Het maatschappelijk 
kapitaal bedroeg r ,7 miljoen gulden, waarvan geplaatst en gestort 
357.500 gulden. IJ 



In de voorafgaande maanden, sinds de lancering van het stichtings

plan eind 193 I, was er een intensieve campagne gevoerd om het beno

digde kapitaal bijeen te brengen, niet alleen door Brenninkmeyer zelf, 

maar vooral ook door mr. George Mutsaerts (geb. 1897), wie deze zaak 
zeer ter harte ging. '4 Zij kregen aanzienlijke bedragen toegezegd van 

enkele katholieken, maar dat was nog lang niet genoeg. Tot hun teleur

stelling moesten ze constateren dat de clerus onvoldoende medewer

king verleende bij de wervingscampagne. Een officiële goedkeuring 
door Rome liet op zich wachten en zo lang die toestemming er niet was 

durfde de Nederlandse geestelijkheid het plan niet in het openbaar aan 

te prijzen. 

In mei 1932, toen nog niet de helft van het startkapitaal van 850.000 

gulden binnen was, deden zij hierover hun beklag in een gesprek met 
mgr. Diepen, de bisschop van Den Bosch. Ij Als Brenninkmeyer de 

octrooien van Könemann zou verkopen, zo betoogden ze, dan zou het 

katholieke belang daar niet mee gediend zijn. Nu hij ze niet verkoopt, 
is het redelijk dat de kerk als tegenprestatie voor dit offer morele steun 

verleent bij het werven van kapitaal voor Eidophon. 'Zij hopen daarom 

nog steeds - en er bestaat periculum in mora - dat zij van geestelijken 
steun zullen ontvangen, om aldus bij leken meer resultaten van hun 

arbeid te bereiken.' De bisschop gaf daarop namens het Nederlandse 
episcopaat toestemming 'hoogstaande priesters te zoeken, die zich aldus 

bereidverklaren, uitsluitend inlichtingen over de culturele waarden dezer 

maatschappij te verstrekken, doch dat overigens het gezag van het 

Hoogw. Ned. Episcopaat althans voorlopig buiten die zaak gehouden 

moet blijven.' 

Gelukkig kwam injuni ook het lang verwachte schrijven uit Rome 

binnen. In een brief aan mgr. Jansen, de aartsbisschop van Utrecht, 
deelde kardinaal Pacelli (de latere paus Pi us xu) mee dat paus Pius XI zijn 

zegen gaf aan het Eidophonplan: 

'Augustus Pontifex hoc gratum habuit atque huiusmodi coeptis iam 

dehinc felicissima quaeque ominatur. Omni sane laude dignum est 

expolitioris hunlanitatis miris inventis sic uti, ut ad Dei gloriam 

prosequendam et ad christianam fidem confirmandam et dilatan

dam deserviant. [ ... ]ldcirco inito consilio prosperum secundumque 

exitum exoptat Beatissimus Pater atque universis qui, Ecclesiae 

praeceptis et monitis obsequentes, huic operi istituendo et perfi-
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ciendo labores impendunt, divinorum auxiliorum conciliatricem 
Benedictionem Apostolicam impertit.' 16-17 

Deze aanbevelingen van de zijde van het hoogste kerkelijke gezag gaven 
de initiatiefnemers nieuwe moed en vertrouwen. Terstond lieten zij een 
emissie van aandelen uitschrijven. Nu kon de openbare werving van 

kapitaal pas goed beginnen. Vanaf I juli 1932 kregen alle katholieken de 

gelegenheid hun spaargeld te beleggen in Eidophon-aandelen van 2500 

gulden of in certificaten van 500 gulden per stuk. IS 

De aandelenemissie werd het startsein voor een grote inzamelings
actie in katholiek Nederland. De geestelijkheid kreeg van het bisdom 
instructies over de wijze waarop ze haar 'morele steun' aan dit goede 
doel kon verlenen. Dekens mochten geld uit de kerkekas overmaken 
naar een speciale girorekening voor de aankoop van aandelen. Priesters 
en paters gingen op pad om aandelen en certificaten te slijten aan de 
gelovigen. 19 

Het resultaat is geweest dat de Eidophon-ijveraars eind 1932 voor 

ongeveer 570.000 gulden aandelen (227 of 228 stuks, het juiste aantal is 
niet bekend) hadden weten te plaatsen. Hiermee was nog lang niet het 
gewenste startkapitaal van 850.000 gulden bereikt, maar toch ging het 
om een respectabel bedrag. Waar kwam dit geld vandaan? Wie waren 
deze financiers? Het volgende overzicht20 laat zien wie in het kapitaal 

van Eidophon hebben deelgenomen: 

grootaandeelhouders 
kloosters 

katholieke instellingen 
particulieren 

/357.500 

26·500 

33. 100 

15 I.500 

f 568 .600 

Een deel van het bedrag komt voor rekening van de certificaathouders, 
kleine beleggers die gezamenlijk een kapitaal van 67.400 gulden bijeen
brachten." De meesten woonden in Brabant en Limburg. Onder hen 
bevonden zich veel pastoors, kapelaans en dekens. Met 'grootaandeel
houders' zijn de oprichters van Eidophon bedoeld. B.J. Brenninkmeyer 

was de voornaamste van hen; hij bezat negentig aandelen." 
Eind 1932 ontbrak nog steeds 280.000 gulden aan het startkapitaal dat 

Eidophon nodig had om in het eerste jaar te kunnen werken. Om te 



voorkomen dat het plan nog meer vertraging zou oplopen, en in de 
veronderstelling dat de rest van het geld in de loop van het seizoen wel 
zou binnenkomen, besloot men niet langer te wachten met datgene 
waarom het allemaal was begonnen: het produceren van geluidsfilms. 

3 GOEDE FILMS 

Eidophon was opgericht om films te gaan maken, katholieke films. Wat 
verstond men daaronder? Deze vraag was niet nieuw in 1931. Hierover 
werd in katholieke kring al jaren gedacht , geschreven en gesproken, 
onder andere op de internationale congressen van de OCIC in Den Haag, 
München en Zürich. 2J De oprichting van Eidophon vormt een belang
rijk moment in deze internationale gedachten wisseling, een experiment 
in de praktijk waaruit men later conclusies heeft kunnen trekken. 

De voorstanders van dit experiment wilden, na zoveel jaren praten, 
geen woorden meer, maar daden. Pater Hermans was een van hun 
woordvoerders. Hij had een pragmatische instelling en meende dat het 
met dat katholieke element in de film wel zou goedkomen als de kerk 
eerst maar eens over eigen produktiemiddelen kon beschikken. Wat 
hem betrof was het niet nodig in de toekomst uitsluitend 'katholieke 
propagandafilmen' te gaan maken. Hij wilde liever 'de goede film in het 
algemeen' bevorderen. 'Le cinéma, Ie vrai cinéma', zo citeerde hij de 
Belgische kanunnik Brohée, 'ne doit pas s'afficher catholique. Sa 
mission, au contraire, consiste à porter l'intluence de l'église là ou Ie 
prêtre ne peut pas aller: en l' occurrence sur Ie Boulevard.'24 

Nu kan men het 'goede' van een film beoordelen naar esthetische, 
maar ook naar ethische maatstaven. Hiernaar gevraagd, liet pater 
Hermans weten dat hij beide betekenissen had bedoeld. Hij wenste 
'goede en gezonde films'! l Maar wie wilde dat eigenlijk niet? De goede 

film was geen monopolie van de katholieke kerk. Een nadere precise
ring in katholieke richting ging de pater echter uit de weg. 

Ook het stichtingsplan liet zich niet uit over de aard van de films die 
Eidophon moest produceren. Men vond het belangrijker dat de film
produktie onder katholieke leiding kwam te staan; de rest zou zich dan 
vanzelf wel oplossen. Later, bij de aandelenemissie, leek een tipje van 
de sluier te worden opgelicht. Eidophon zou films maken, 'in juiste 
werkelijkheid weergevende het leven en de verhoudingen der mensen, 
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echter zo dat zij de toets der christelijke moraal kunnen doorstaan. [ ... ] 
De Eidophon zal, wil zij een breed-katholieke onderneming zijn, naast 
sterke katholieke tendenzfilms, ook minder tendentieuze films moeten 
uitbrengen [ ... ]. Een produktie van louter heiligenlevens zou spoedig de 
dood der NV ten gevolge hebben en iedere ernstige film onmogelijk 
maken. Het juiste evenwicht en de spannende afwisseling kan het grote 
doel alleen bevorderen. '26 

Van Domburg, de filmcriticus, nam als jonge katholiek een veel 
orthodoxer standpunt in, al was het alleen maar om zijn opponenten uit 
hun tent te lokken. Hij zei niet wat hij zelf onder een katholieke film 
verstond, maar hij herinnerde de Eidophon-ijveraars aan hun katholieke 
pretenties. Volgens hem koos Eidophon voor het maken van grote 
publieksfilms zonder een specifiek katholieke boodschap. Films zonder 
enige artistieke betekenis bovendien. Van Domburg wenste evenwel 'mèt 
het morele principe het filmprincipe' zuiver te houden. 27 Hij waar
schuwde daarom dat deze 'filmfokkerij' wel eens 'ongewenste films' zou 
kunnen afleveren, 'het genre film waarop wij reedsjaren schelden. ' 'Voor 
de katholieke cultuurfilrn is er o.i. op het moment geen plaats in de 
publieke bioscoop. [ ... ] Hoe wil men de Eidophon-films rendabel maken? 
De enige oplossing die direct voor de hand ligt is: films te ver- vaardigen 
die zowat iedereen aanvaardt. Maar dan is de katholieke cul- tuurfilm weer 
van de baan en heeft men niet het recht geld bijeen te brengen voor een 
maatschappij, die katholieke films wil vervaardigen.'28 

De volgende vraag luidde: wie zou die films voor Eidophon moeten 
gaan maken? In geen geval kwamen de Nederlandse filmers hiervoor in 
aanm.erking, aldus de initiatiefnemers in het stichtingsplan. Dat was een 
tegenvaller voor de Nederlandse cineasten. Tevergeefs probeerde het 
katholieke filmcollectiefHinfilm een opdracht los te peuteren. Hinfilm 
bestond uit de cineast Jan Hin, de letterkundige Albert Kuyle en de 
filmcriticus Janus van Domburg. De laatste deinsde er niet voor terug 
om in zijn kolommen openlijk opdrachten op te eisen van Eidophon: 
'Geen filmfabriek is nodig, maar geld om de cineasten met talent enige 
kansen te geven. '29 

Hinfilm stelde Eidophon in 1932 voor te gaan samenwerken bij de 
produktie van een reeks van films, de 'Hinfilms der Eidophon'. Uit het 
voorstel blijkt dat ook Hinfilm de katholieke gemeenschap min of meer 
als een gat in de markt beschouwde: 'De katholieken van gans de aarde 



De aartsbisschop van Utrecht, mgr. lansen (met bril), woonde op 26 

januari I933 in het Tuschinski Theater de première van DAS MEER 

RUFT bij. Rechts naast hem zit de bisschop van Haarlem, mgr. 
Aengenent. Foto: Spaarnestad 

Heinrich George, links, in de eerste speelfilm van Eidophon, DAS 

MEER RUFT, I933. Foto: Stiftung Deutsche Kinemathek 

290 



vormen een afzetgebied dat, reeds georganiseerd, volkomen open 
ligt'. JO Eidophon gaf een voorzichtig antwoord; men wees niets af, maar 
deelde alleen mee dat er medewerkers werden gezocht voor de beoor
deling van scenario's.l' Nadien heeft Van Domburg nog besprekingen 
gevoerd met Eidophon, maar zonder resultaat. Tenslotte bood Albert 
Kuyle Eidophon een filmscenario aan dat hij geschreven had naar de ro
man van Anton Coolen, Het donkere licht, maar ook dat leidde tot nietsY 
De Nederlandse film is nooit iets wijzer geworden van Eidophon. 

De geluidsfilms van Eidophon zouden allemaal in Duitsland worden 
opgenomen. In 1932 werd daartoe in Berlijn een dochtermaatschappij 
opgericht, Deutsche Eidophon Film GmbH, met een kapitaal van 
400.000 mark en onder directie van RudolfBeissel, Wilhelm Hübner 
en Josef Meyer. Oorspronkelijk wilde Eidophon nog in datzelfde jaar 
vijf grote speelfilms maken en enkele korte. Voltooid werden twee 
hoofdfilms, DAS LIED DER SCHWARZEN BERGE (regie Hans Natge) en DAS 

MEER RUFT (regie Hans Hinrich), de korte speelfilm DER KLEINE PIT (regie 
Heinrich Köhler) en de documentaire film RORATE. Wat deze films 
hebben gekost, is niet bekend. Wel weten we dat de eerste twee verze
kerd waren voor een bedrag van resp. 150.000 en 120.000 gulden. JJ 

Bedragen die in de buurt komen van de gemiddelde kostprijs van een 
Duitse film in die tijd. 

Op 26 januari 1933 vond in het Tuschinski Theater in Amsterdam de 
galavoorstelling plaats van DAS MEER RUFT en DAS LIED DER SCHWARZEN 

BERGE (van de laatste alleen enkele fragmenten). De zaal zag zwart en 
paars van de kerkelijke autoriteiten; aartsbisschop Jansen en bisschop 
Aengenent hadden een plaats in de ereloge gekregen. Ter inleiding leg
de mr. George Mutsaerts nog eens uit dat Eidophon ten doel had films 
te vervaardigen die geen godsdienstige of ethische gevoelens zouden 
kwetsen. Voor het overige zouden ze zich in niets onderscheiden van 
andere films. Eidophon wilde pas expliciet katholieke films gaan maken, 
zodra de onderneming voldoende geld had verdiend met de produktie 
van neutrale films. Dat betekent, aldus Van Domburg in De Niel/we 
EeHw van 2 februari 1933, dat bij onvoldoende winst katholieke films 
zullen uitblijven. 'Was het hiervoor nodig katholiek Nederland te 
alarmeren ?' 

DAS MEER RUFT vertelt het verhaal van een loods op de Oostzee die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog probeert de Duitse blokkade te door-



breken om eten te zoeken voor zijn hongerende gezin. Hij wordt echter 
aangehouden en verdwijnt de gevangenis in. Intussen sterven zijn 
vrouwen kind. Wanneer hij vrijkomt, wil hij wraak nemen op de man 
die hem gevangen nam en zijn gezin te gronde liet gaan. Maar als hij 
hiertoe de kans krijgt, ziet hij op het laatste moment toch van wraak af 

De Nederlandse filmkritiek was niet erg onder de indruk van de film 
en besteedde er weinig woorden aan, al kon men enige waardering 
opbrengen voor het spel van Ernst Busch en Heinrich George. l4 Van 
Domburg is een van de weinigen geweest die zich in extenso over de 
film hebben uitgelaten. Wat hem bijzonder ergerde was de grote 
schroomvalligheid waarmee alles wat katholiek leek, werd behandeld. 
'Zo zitten we aan het eind van de film in een kerk die zowel katholiek 
als protestants kan zijn en we horen zoetsappige woorden spreken door 
een man die evengoed dominee als pastoor kan zijn [ ... ]. Met de beste 
wil van de wereld kan ik me niet verplaatsen in een mentaliteit als deze 
die van alle walletjes wil eten, die kermt over een katholieke filmcul
tuur, die katholiek geld verzamelt, [ ... ] en die als het erop aan komt, 
ieder katholiek element mijdt, alleen om het financieel succes veilig te 
stellen. '3 5 

Over DAS LIED DER SCHW ARZEN BERGE was de kritiek nog zwijgzamer. 
Van Domburg karakteriseerde de film als volgt: 'Het scenario, dat 
verhaalt van kano-vaarten in de stroomversnelling van een woeste 
bergrivier, de verongelukking der roeiers en de redding door een 
aviateur alsmede een gelukkige liefde tot slot, sluit het godsdienstig 
element volkomen uit, tenzij men dit zou willen zoeken in een kruisj e 
dat de vrouwelijke hoofdfiguur aan de hals draagt. '36 Hij kon met spijt 
constateren dat hij gelijk had gekregen. Zijn somberste voorspellingen 
waren in vervulling gegaan. 

Dit waren de eerste en de laatste speelfilms die Eidophon zou maken. 
Er bestonden nog wel plannen voor andere produkties, maar die zijn 
nooit uitgevoerd.J7 Enkele dagen na de plechtige galavoorstelling in 
Amsterdam kwam in Duitsland Hitler aan de macht en spoedig zouden 
de produktie en export van Duitse films grote stagnatie gaan ondervin
den. Berlijn had afgedaan als internationaal produktiecentrum voor 
katholieke films en nieuwe kandidaten boden zich niet aan. Maar de 
belangrijkste reden is geweest dat de financiering van Eidophon niet 
wilde vlotten. In 1933 moest de Deutsche Eidophon Film GmbH zijn 
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activiteiten in Berlijn staken. De katholieke fIlm sloot zich weer op 
binnen de nationale grenzen en binnen de eigen kring. J8 Het experi

ment met Eidophon was mislukt. De uitvinding van Könemann was 
zelfs nooit in gebruik genomen. 

Voordat het doek defInitief zou vallen, is nog een uiterste poging 
gedaan om Eidophon te behoeden voor de ondergang. Dit heeft geleid 

tot een van de merkwaardigste reddingsoperaties uit de geschiedenis van 
de fIlm. Over de laatste stuiptrekkingen van Eidophon gaat de volgende 

paragraaf. 

4 PELGRIMS IN ROME 

Begin 1933 zagen de initiatiefuemers van Eidophon in dat de hele 
onderneming vast dreigde te lopen als er niet spoedig nieuw geld kwam 
om de produktie te kunnen voortzetten. Het ontvangen startkapitaal 
van 568.600 gulden was geheel verbruikt bij het maken van de eerste 
films, de aanschaf van apparatuur en overheadkosten. De commissaris
sen hadden zelfs 165.000 gulden moeten lenen om de tekorten van het 
eerste jaar aan te vullen. Bijgevolg ontbraken nu de liquide middelen 
om nieuwe films voor het komende seizoen te maken. Natuurlijk kon 

men proberen deze middelen te verkrijgen door het plaatsen van 
aandelen, maar daarmee zouden weer maanden gemoeid zijn. Uitstel 
betekende dat Eidophon in september 1933 geen nieuwe fIlms kon 
uitbrengen en dus ook geen inkomsten kon verwerven, terwijl intussen 
toch de salarissen, de huur, de rente, enzovoort moesten worden 
doorbetaald. 

Er zijn in februari 1933 verscheidene pogingen gedaan om nieuwe 
fondsen te verwerven. Zo schreef aartsbisschop lansen een persoonlijke 
brief aan vijfentwintig dekens met het dringende verzoek nog eens extra 
'moeite te doen' bij de meer gefortuneerde gelovigen. Tegelijkertijd 
vertrokken uitvinder Könemann en commissaris De Gruyter naar Ier
land, omdat daar een kapitaal van 120.000 Engelse ponden voor 
Eidophon te krijgen zou zijn. J9 Het een noch het ander leidde tot enig 
resultaat. 

Toen deze pogingen op niets waren uitgelopen, heeft Eidophon 
tenslotte, gesteund door een aantal katholieke kopstukken, aan het 
Nederlandse episcopaat gevraagd of de bisschoppen zich garant wilden 
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stellen voor een lening van 500.000 gulden die Eidophon zou afsluiten. 40 

De bisschoppen bleken deze garantie wel te willen geven, 'mits Rome 
toestaat, dat ieder bisdom jaarlijks 10.000 gulden plus de rente mag 
afhouden van de St. Pieterspenning. '41 De Pieterspenning was een vrij
willige gift van de gelovigen aan de paus; hiervoor werd ieder jaar in alle 
kerken gecollecteerd. In feite zocht het episcopaat in Rome dekking 
voor de gevraagde garantie. Eidophon moest deze toestemming zelf met 
het Vaticaan gaan regelen. 

In oktober 1933 zijn Brenninkmeyer, Mutsaerts en Könemann als 
pelgrims naar Rome gereisd. Zij gingen daar peilen welk verzoek de 
beste kansen had om te worden ingewilligd. Hun reis was grondig 
voorbereid door enkele Nederlandse vertegenwoordigers in het Vati
caan, mgr. B. Eras en pater H. van Offeren S.J., die ter plaatse de eerste 
contacten hadden gelegdY In Rome spraken de pelgrims herhaalde 
malen met de kardinalen Ottaviani en Pacelli over de juiste formule van 
het verzoek.4J Het werd al snel duidelijk dat er geen bezwaar tegen 
bestond dat het episcopaat een bedrag van de Pieterspenning reserveer
de voor Eidophon, als er maar geen juridische of morele garanties aan 
verbonden waren. De paus en de bisschoppen mochten financieel niet 
rechtstreeks betrokken raken bij een commerciële onderneming. Deze 
boodschap ontving de bisschop van Haarlem, mgr. Aengenent, ook van 
paus Pius XI persoonlijk. Tijdens een audiëntie op 2 november 1933 liet 
de kerkvorst hem weten 'dat Hij het goed vindt, als de bisschoppen van 
Nederland een gedeelte van de St. Pieterspenning inhouden ten bate 
van de Eidophon. Bedragen zijn niet genoemd. Wel zeide Hij, dat zulks 
niet mocht beschouwd worden als een gift, door Hem geschonken aan 
de Eidophon. Hij zou er echter genoegen mee nemen, als Hem minder 
werd afgedragen.'44 

Terug in Nederland kon de laatste hand worden gelegd aan het 
kerkelijke reddingsplan. Eind december 1933 werd men het eens over 
de volgende constructie. C&A zou 368.000 gulden tegen zes procent 
rente lenen aan het episcopaat, terug te betalen in tien jaarlijkse 
aflossingen van 50.000 gulden. Het episcopaat zou het geleende geld 
deponeren bij een trustee, die het op eigen naam weer aan Eidophon 
leende tegen gelijke voorwaarden. Als garantie voor het krediet gaf de 
paus toestemming om gedurende tien jaar 50.000 gulden van de 
Pieterspenning te reserveren voor het geval Eidophon niet aan zijn 
verplichtingen kon voldoen. Deze constructie werd bedacht om te 
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vermijden dat er verbanden zouden ontstaan tussen het episcopaat en 
Eidophon, tussen de Pieterspenning en Eidophon oftussen de Pieters
penning en C&A. 4l Dit neemt intussen niet weg dat de hele kerkelijke 
hiërarchie van hoog tot laag, van paus, curie en kardinalen tot bisschop
pen, dekens, pastoors en kapelaans rechtstreeks betrokken was geraakt 
bij Eidophon, eerst alleen door morele steun te verlenen, nu ook door 

financiële medewerking. 
Toch ketste het reddingsplan op het laatste moment af. Het is niet 

meer te achterhalen wat de precieze reden hiervoor is geweest, maar 

vermoedelijk zal eindelijk het inzicht zijn doorgebroken dat Eidophon 
hopeloos verloren was en niet meer te redden met een lening. Bren
ninkmeyer stapte onder druk van zijn familie uit Eidophon en deed zijn 
aandelen over aan het C&A-COncern. In maart 1934 liet C&A de aandeel
houders weten dat het Eidophon wenste op te heffen. Het kledingcon

cern zag het als zijn dure plicht om alle beleggers, die mede op instigatie 
van B.J. Brenninkmeyer in Eidophon hadden deelgenomen, schadeloos 
te stellen door alle uitstaande aandelen en certificaten terug te kopen. 46 

Vervolgens liet C&A, als enige aandeelhouder, Eidophon liquideren. 
Wat overbleef van Eidophon schonk C&A aan de stichting Goed Volk 

Bureau in Den Bosch. Het ging om een bedrag van 12.000 gulden. De 
stichting, die vroom drukwerk placht te verspreiden onder het gewone 

volk, kreeg het geld om er de katholieke geluidsfilm mee te bevorde

renY Een deel van dit kapitaal (2000 gulden) is in 1938 gebruikt bij de 
oprichting van een onderneming voor de verhuur van katholieke films, 
Goede Film Exploitatie NV, beter bekend onder de afkorting 'Gofilex'. 

Een gelijk bedrag werd in 1939 geïnvesteerd in de produktie van de 
Franse film LA NOTRE DAME DE LA MoISE. 48 

Was dit nu het definitieve einde van Eidophon? Wel van de vennoot

schap die zo heette. De naam Eidophon bleef echter nog geruime tijd 
rondspoken in katholiek Nederland. Drie oud-commissarissen van 
Eidophon - Mutsaerts, De Gruyter en Nelissen - verenigden zich 
tezamen met oud-directeur Smithuysen in het Neo-Eidophon Consor
tium dat het ideaal van een katholieke filmproduktie levend wilde 
houden. Zij probeerden nu in eigen land te bereiken wat Brennink
meyer op internationale schaal niet was gelukt. Nog enkele malen laaide 
de oude controverse tussen voor- en tegenstanders van de Eidophon

gedachte hoog Op.49 In 1938 tenslotte meende het Neo-Eidophon 
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Consortium dat de tijd rijp was voor een nieuw initiatief. Zij benader
den Rudi Meyer, de succesvolle producent van het Nederlandse 
kassucces PYGMALION (I937), met het plan om gezamenlijk een speel
film te produceren. De film zou 'De principes van meneer' gaan heten 
en was gebaseerd op een toneelstuk van de Duitse katholieke schrijver 
Hermann Bahr. N eo-Eidophon wilde hieraan 35.000 tot 4°.000 gulden 
bijdragen. Om dit geld bijeen te krijgen schreefhet consortium een brief 
aan de oud-aandeelhouders van de Internationale Eidophon NV 'met het 
verzoek een deel van de gelden, welke zij destijds terug ontvingen, 
beschikbaar te stellen' voor deze filmproduktie. Het plan liep echter uit 
op een groot fiasco. Een toezegging van honderd gulden was al wat het 
consortium ontving. De film is nooit gemaakt en Neo-Eidophon heeft 
ook nooit meer iets van zich laten horen. lo 

5 CONCLUSIE 

Eidophon neemt, ondanks zijn mislukking, een unieke plaats in te 
midden van de bemoeienissen die de katholieke kerk met de film heeft 
gehad. De onderneming wilde de kerk een eigen filmindustrie bezorgen 
die op commerciële basis 'gezonde' geluidsfilms zou maken voor een 
internationaal publiek. Het was niet haar primaire bedoeling het katho
lieke geloof te gaan verkondigen door middel van film, maar een film
produktie te vestigen in handen van katholieke ondernemers. In stilte 
hoopte Eidophon een internationaal publiek van honderden miljoenen 
katholieken aan zich te kunnen binden, naast de algemene afzetmarkt. 
Deze benadering kon rekenen op de steun van gefortuneerde katholie
ken in Nederland en ook op die van de hoogste kerkelijke gezagdragers. 
Blijkbaar hadden de laatsten voldoende vertrouwen in de godsdienstige 
motieven en de zakelijke aanpak van de eerstgenoemden. 

Zonder de nieuwe geluidstechniek was het waarschijnlijk nooit 
gelukt om zoveel steun voor de film te mobiliseren in invloedrijke 
kringen. De geluidsfilm was omstreeks I930 een toverwoord dat tot de 
verbeelding sprak en dat de gemoederen in de hele wereld bezighield. 
De nieuwe techniek had in I929 de internationale filmindustrie in 
stukken uiteen doen spatten en de grootste elektrotechnische concerns 
van de wereld vochten om de resten. Het was een periode waarin 
onzekerheid en verwarring heerste over de toekomstige ontwikkeling 



van het medium. In deze tijdelijke chaos heeft menigeen gedacht - en 
geprobeerd - van de gelegenheid gebruik te kunnen maken om een deel 
van de filmmarkt voor zichzelf te reserveren. Ook de katholieke 
geestelijkheid heeft zich laten meeslepen door de waan van de dag en 
door de uitvinding van Könemann in het bijzonder. 

Het octrooi van Könemann, door pater Hermans aangeprezen als 
'een prachtkans voor een katholiek filmkarteI', is op groteske wijze 
overschat. Als het al ooit enige betekenis heeft gehad, dan heeft het die 
injuli 1930 verloren toen de voornaamste octrooigroepen van Amerika 
en Europa te Parijs onderling de markt voor geluidsfilms verdeelden. De 
rol van Könemann en zijn uitvinding was daarmee uitgespeeld nog 
voordat Eidophon werd opgericht. Könemann fungeerde alleen maar 
als mascotte en zijn uitvinding had slechts propagandistische waarde bij 
het werven van katholieke steunY 

Dit brengt ons bij BJ Bre11l1inkmeyer en zijn rol in de Eidophon
geschiedenis. Hij investeerde vanaf 1926 tienduizenden guldens in de 
ontwikkeling van Könemanns uitvinding. Uit niets blijkt evenwel dat 

hij daarbij een katholiek doel op het oog had. Integendeel. In 1928 

probeerde hij het octrooi van Könemann te verkopen aan Tobis, maar 
deze transactie ging niet door. Pas later, toen het octrooi zijn waarde had 
verloren, ontpopte hij zich als voorstander van een katholiek filmcon
cern dat gratis van dit octrooi gebruik mocht maken. Hij wilde toen ook 
niets meer weten van deze voorgeschiedenis. Hij presenteerde zich als 
een katholieke mecenas en steunde Eidophon met grote sommen geld 
tot het werkelijk niet meer ging. Hij heeft daarbij een fortuin verspeeld. 

Brenninkmeyer en de zijnen genoten het vertrouwen van de kerk
vorsten, niet alleen in Nederland, maar ook in het Vaticaan. Paus Pius 

XI hechtte officieel zijn goedkeuring aan het Eidophon-project. Boven
dien verleende deze paus toestemming om in het geheim fondsen van 
het Vaticaan te gebruiken ter dekking van financiële tekorten van 
Eidophon. Waarschijnlijk had het Vaticaan zich nog nooit zover op het 
gebied van de filmproduktie gewaagd. Voordat Rome daadwerkelijk 
financieel moest bijspringen, werd Eidophon opgeheven. 

Eidophon kon worden doorgedreven dankzij het geld, de contacten 
en de invloed van Brenninkmeyer. Dit wil niet zeggen dat er onder 
katholieken in binnen- en buitenland geen stemmen zijn opgegaan die 
hebben gewaarschuwd tegen de werkwijze van Eidophon. Het heeft 
aan kritische geluiden niet ontbroken. sz De discussie over Eidophon 
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lijkt een symptoom te zijn geweest van een veel breder meningsverschil 
binnen de katholieke kerk, waar verschillende stromingen elkaar open
lijk bestreden. Film was slechts een van hun vele strijdperken. De voor
standers van Eidophon waren doorgaans behoudsgezind en hadden 
vooral oog voor de uitbreiding van de katholieke invloed in de film
industrie. Hun opponenten pleitten voor een meer open benadering 
van de film als kunst. 

Nadat Eidophon ten onder was gegaan, probeerden sommige aan
hangers de schuld hiervan te leggen bij de oppositie. Pater Hyacinth 
Hermans O.P. bijvoorbeeld kijkt in zijn memoires met bitterheid terug 
op 'deze desillusie in ons leven.' Vol wrok verhaalt de pater hoe de films 
van Eidophon werden neergesabeld door de Hollandse kritikasters. Hij 
had het niet begrepen op 'de zg. katholieke jongeren, de heren van de 
permanente kritiek, die 't altijd beter wisten. ' 53 Dit is natuurlijk een 
overschatting van de filmkritiek. De verklaring voor de ondergang van 
Eidophon ligt grotendeels bij Eidophon zelf De financiering bleek een 
farce, de leiding had geen ervaring in het internationale filmbedrijf en 
de films waren niet goed gemaakt. Daarnaast kampte Eidophon ook met 
tegenslag. De economische crisis en de opkomst van Hitler maakten een 
internationale filmproduktie vanuit Duitsland vrijwel onmogelijk. 

Eidophon is de meest ambitieuze poging van katholieke zijde geweest 
om op Europese schaal speelfilms te produceren. Er werden daarna nog 
wel katholieke films gemaakt, maar dat bleven ad hoc produkties. Een 
katholieke filmmaatschappij die zoals Eidophon continuïteit in de pro
duktie nastreefde en een internationaal publiek wilde bereiken, is nooit 
meer opgericht. Het falen van Eidophon betekende vrijwel het einde 
van de 'positieve actie' van de katholieke kerk in de produktiesector. 

Heeft de kerk iets geleerd van het Eidophon-debacle? Eidophon had 
een factor van bdang kunnen worden in het streven naar verzuiling van 
het filmbedrijf Van deze politiek is niets terecht gekomen. In 1936 

verscheen de encycliek 'Vigilanti cura' waarin paus Pi us Xl een filmbe
leid uitstippelde voor de katholieke kerk. Over een internationale 
produktie van films wordt hierin nadrukkelijk gezwegen. De paus 
pleitte wel voor sterke filmorganisaties per land. Hij was niet tegen 
internationaal overleg, maar hij deed geen enkele aanbeveling voor een 
internationale produktie van films, voorwaarde voor een katholieke 
filmindustrie. 


