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9 
Kritische opvattingen 

over film en geluid 

De Nederlandse pers heeft aan WeInIg innovaties zo veel aandacht 

besteed als aan de geluidsfilm. Tussen 1928 en 1933 heeft dit onderwerp 

vrijwel onafgebroken op de journalistieke agenda gestaan. Soms leek de 

belangstelling een beetje te sluimeren, maar telkens wist de geluidsfilm 

opnieuw in de publiciteit te komen. De krantelezer van 1929 en 1930 

kon bijna van dag tot dag het laatste nieuws van het geluidsfront volgen. 

En zelfs toen het nieuwtje eraf was, haalde de innovatie nog vaak de 

redactionele kolommen. Dat de kranten hierover anders schreven dan 

de gespecialiseerde tijdschriften voor bioscoop, kunst en kritiek, zal niet 

verbazen. Verrassend is vooral de hardnekkigheid waarmee de pers het 

innovatieproces bleef volgen. 

De geluidsfilm is in de jaren twintig door de kranten geïntroduceerd 

op de wetenschapspagina waar nieuwe technieken aan een breed pu

bliek konden worden voorgesteld. Zodra de techniek in exploitatie was 

genomen, werd de berichtgeving overgenomen op de economische 

pagina. Ten slotte wist de geluidsfilm ook door te dringen tot de film

en amusementspagina's. Deze fasering in de carrière die de geluidsfilm 

bij de krant heeft doorlopen, komt sterk overeen met de drie fasen van 

het innovatieproces die al vaker zijn aangehaald: uitvinding, introduc

tie, diffusie. 

Door haar traditionele informatie- en commentaarfunctie uit te 

oefenen heeft de pers niet alleen de openbaarheid gediend, maar ook de 

innovatie. In feite is de pers een belangrijke schakel geweest in het hele 

veranderingsproces. De komst van de geluidsfilm genereerde een on

verzadelijke behoefte aan publiciteit en de pers kwam daaraan ruim-
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schoots tegemoet. De filmindustrie had er alles voor over om met haar 
plannen en films in het nieuws te komen. Ook ondernemers als 
Küchenmeister die financiering zochten voor hun innovatie-avontuur, 
hadden de pers dringend nodig, bijvoorbeeld bij een aandelenemissie. 
Verkopers van geluidsapparatuur zoals Loet C. Barnstijn bedachten 
publiciteitsstunts om hun produkt onder de aandacht te brengen. Bios
coopmusici brachten hun noodsituatie - ze dreigden overbodig te 
worden - via de krant in de openbaarheid. Filmcritici zochten het 
openbare debat om over de artistieke betekenis van de nieuwe techniek 
te discussiëren. Publiciteit is onontbeerlijk geweest voor het succes van 
deze innovatie. 

Behalve tot nieuwsberichten, kritische commentaren en tentoon
stellingen heeft de geluidsfilm ook tot andere vormen van publiciteit 
geïnspireerd. De schrijfster Willy Corsari begon in juli 1930 in de 
Haagsche Post een feuilleton te schrijven, 'De onbekende medespeler: 
het mysterie van het filmatelier' , een vervolgverhaal dat 'in de wereld 
van de sprekende film' was gesitueerd. In weekblad De Prins verscheen 
vanaf maart 1931 een stripverhaal, de 'Sprekende Kinderfilm', van de 
hand vanjoop de Groote. Uitgeverij De Haan bracht in 193 I een verta
ling uit van De droomfabriek, een reportageroman van Ilja Ehrenburg 
over de komst van de geluidsfilm. Er zijn ook verscheidene scenario
wedstrijden voor geluidsfilm uitgeschreven. Het weekblad Cinema en 
Theater bijvoorbeeld gaf ].W. Broedelet in 193 I de eerste prijs voor 
diens scenario 'Carnaval'. Twee jaar later won Adam Haag een soort
gelijke prijsvraag met zijn scenario 'De omweg'. Voorts is de nieuwe 
techniek een inspiratiebron geweest voor tal van humoristische gedich
ten, een populair onderdeel van weekendbijlagen en farniliebladen. Een 
van die gedichten heeft de vorm van een smeekbede; een hartstochte
lijke fan vreest het ergste als filmsterren leren spreken: 

Op het witte doek daar zie je 
Watje niet in 't leven vindt, 
De ideale vrouw, de minnaar 
Die tot stervens toe bemint. [ ... ] 
In de bioscoop daar kijk je 
Naar je droom, je ideaal, 
En dat willen ze nu geven 
Onze harde mensentaal. 
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rifrein 
0, blijf zwijgen Doug en Mary, 
John en Ronaid en Renée, 
Och, want mensen zijn er al zo vele, 
't Ideaal, laat dat lnet vree!' 

Hoe is de nieuwe techniek door de filmkritiek beoordeeld en welke 

invloed heeft het geluid gehad op de filmkritiek? Een belangrijk discus
siepunt, het probleem van het gesproken woord in de film, is in deze 
studie al vaker aan de orde geweest: eerst naar aanleiding van de vreem
de talen in de bioscoop, vervolgens bij de censuur van filmdialogen, 
later in verband met de produktie van Nederlandse films. In de volgende 
bladzijden zal daarom meer de nadruk worden gelegd op de esthetische 
bezwaren van de filmkritiek tegen het gesproken woord. Lou Lichtveld 
is de enige criticus geweest die de nieuwe techniek heeft verdedigd met 

esthetische argumenten; zijn denkbeelden zullen hier speciale aandacht 
krijgen. De kritische opvattingen over film en muziek worden eveneens 
in dit hoofdstuk behandeld. Vooraf gaat een korte geschiedenis van de 

term waar alles om draaide en die in 1928 nog niemand kende: geluids
film. 

1 EEN NIEUW WOORD 

Voor de geluidsfilm bestond in 1928 in het Nederlands nog geen 
woord. 2 Men gebruikte hiervoor omschrijvingen als 'sprekende film' 
die naar een bepaalde eigenschap of toepassing verwezen. Evenmin 
stond al vast wat de nieuwe techniek nu precies inhield. Onder de 
tijdgenoten leefden hierover verschillende opvattingen. Niet iedereen 

keek met dezelfde ogen naar deze innovatie. Datgene wat later 'geluids
film' zou worden genoemd, was bij de introductie ervan nog sterk in 
ontwikkeling. Het is daarom niet zo vreemd dat er diverse termen in 
omloop kwamen. Consensus over de terminologie ontstond pas toen 

het innovatieproces stabiliseerde en er een dominante interpretatie van 
het nieuwe verschijnsel ingang vond. J Het zou geruime tijd duren 
voordat het zover was. 

Er circuleerden verschillende benamingen voor hetzelfde verschijn
sel. Dit waren beslist geen synomemen. Men maakte bijvoorbeeld 
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onderscheid tussen een 'sprekende', een 'zingende' en een 'musiceren
de' film - en die mochten weer niet worden verward met een 'spre
kende, zingende en musicerende film' welke alle drie genoemde 
eigenschappen in zich verenigde. Het gebruik van de term 'geluidsfilm' 
was in 1929 nog zeer omstreden. Er waren filmcritici die het verschil 
tussen een sprekende film en een 'geluidsfilm' benadrukten. De eerste 
bevatte dialogen, terwijl de laatste zich volgens hen beperkte tot muzi
kale illustraties en geluidseffecten. In deze opvatting biedt de geluids
film 'dus eigenlijk hetzelfde wat tot dusver de bioscopen gaven, maar 
met dat verschil dat 't nu gemechaniseerd is en meer ad rem dan het 
kwiekste bioscoop orkest kan zijn.'4 Sommigen spraken in het laatste 
geval ook wel van 'sonorisatie' of 'synchronisatie' . Anderen ontleenden 
hun inspiratie aan vreemde talen en introduceerden termen als 'talkie' 
en 'soundie' . 'Toonfilm' leek verdacht veel op het Duitse 'Tonfilm' , 
terwijl 'klankfilm' aan 'Klangfilm' deed denken. Het laatste woord werd 
in Duitsland echter niet gebezigd omdat het daar verwees naar een 
onderneming, Klangfilm GmbH, die de term in 1928 min of meer had 
geconfisqueerd als merknaam voor geluidsfilmapparatuur. l 

Een van de eersten die het woord 'geluidsfilm' heeft gebruikt, is de 
hoofdredacteur van het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie geweest, 
Pier Westerbaan. 6 Om uit te leggen wat hij met dit woord bedoelde, 
vermeldde hij 'soundies' en 'sprekende film' als synoniemen. Loet 
Barnstijn heeft daarop in april 1929 een waar beschavingsoffensief 
geopend door onder andere voor de radio een pleidooi te houden voor 
de term 'geluidsfilm' .7 Dit offensief werd in september overgenomen 
door de Centrale Filmkeuring in Den Haag. Daar zei men nog steeds 
'soundfilm' , maar besloten werd om voortaan 'geluidsfilm' te schrijven 
en te stempelen. 8 Een dergelijke standaardisering moet, eenmaal in de 
ambtelijke molen opgenomen, ook daarbuiten een normerende wer
king hebben uitgeoefend door middel van talloze formulieren, stem
pels, circulaires en rapporten. 

In 1930 begint het aantal gebruikte varianten af te nemen, maar er 
bleef toch veel onzekerheid bestaan over de juiste terminologie. Janus 
van Domburg, filmcriticus van De Tijd en De Nieuwe Eeuw, maar ook 
leraar Nederlands, kapittelde op Nieuwjaarsdag 193 I zijn collega's die 
'sprekende film' durfden te schrijven in plaats van 'geluidsfilm'.9 De 
indruk bestaat dat het bioscoopbedrijf dit laatste woord als standaard
term eerder heeft ingevoerd dan de filmkritiek. Leo Jordaan en enkele 
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andere filmrecensenten van naam schreven in 1932 nog steeds 'klank

film'. Lou Lichtveld gebruikte in zijn in 1933 verschenen boek De 

geluidifilm beide termen naast elkaar. 

Het zoeken naar (consensus over) de juiste terminologie kon na vijf 

jaar strijd worden afgesloten door David van Staveren. Als voorzitter 

van de Centrale Filmkeuring mocht hij in december 1933 de officiële 

opening verrichten van Klankfilmstudio Cinétone. Met het oog op de 

naam van de studio sprak Van Staveren nog eenmaal de banvloek uit 

over barbarismen als 'klankfilm' en 'cinétone' .1 0 Het woord 'geluids

film' was definitief toegevoegd aan de Nederlandse taalschat. 

Behalve voor de geluidsfilm moest ook een term worden gevonden 

voor een film zonder geluid. Hier tekende zich een kleine controverse af 

tussen twee concurrerende alternatieven. In het bioscoopbedrijf en bij 

de filmkeuring sprak men in 1929 al spoedig van een 'stomme' film." 

Vanaf het eerste begin werd 'stom' tussen aanhalingstekens geschreven 

omdat men het een dubbelzinnig en verwarrend woord vond. Enkele 

filmcritici onder wie Leo] ordaan gaven echter de voorkeur aan de term 

'zwijgende film'. Zij deden dit niet alleen om 'stom' te vermijden, maar 

ook om een nuance te kunnen aanbrengen: 'stom' duidt op een gebrek, 

terwijl 'zwijgend' een bedoeling uitdrukt en een potentie. In feite is 

deze controverse nooit helemaal opgelost: beide begrippen worden 

zestig jaar later nog steeds naast elkaar gebruikt. 

De consensus over de terminologie groeide naarmate het innovatie

proces vorderde en stabieler werd. Toen de innovatie was uitgekristalli

seerd, bleek de Nederlandse taalschat te zijn verrijkt met enkele nieu

we woorden of combinaties van woorden. Het nieuwe verschijnsel 

heette voortaan 'geluidsfilm', terwijl 'klankfilm' gestigmatiseerd zou 

worden als een germanisme. Voor de film zonder geluid kwam zowel 

een negatieve als een positieve benaming in gebruik: 'stomme' en 

'zwijgende' film. 

2 FILMKRITIEK EN MUZIEK 

De eerste toeschouwers van geluidsfilms moesten nog wennen aan wat 

zij te horen kregen. De pers toonde aanvankelijk meer belangstelling 

voor de technische geluidskwaliteit dan voor de artistieke prestaties die 
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ermee konden worden bereikt. Het filmgeluid werd aandachtig beluis
terd en vergeleken met andere, bekende geluidsmedia als radio en 
grammofoon. Dit gebeurde vooral in 1927-1928 naar aanleiding van de 
eerste demonstraties met de nieuwe apparatuur. Er was op dat moment 
ook niet veel méér te beoordelen dan de techniek; de demonstratiefilms 
hadden geen enkele artistieke pretentie. Over de technische kwaliteit 
werd na 1928 steeds minder geschreven. Het is nodig hier even bij stil 
te blijven staan alvorens in te gaan op de kritische opvattingen over film 
en muziek. 

Bij de eerste proefVoorstellingen van geluidsfilms in 1927 en 1928 is 
heel kritisch geluisterd. De geluidskwaliteit van deze eerste films werd 
vaak vergeleken met die van een grammofoon of een radio, die indertijd 
ieder een andere klank hadden. Wanneer een geluid 'aan de radio doet 
denken' , dan was dit minder gunstig dan wanneer het aan de grammo
foon herinnerde. De laatste beschikte toen immers over kwaliteiten 
waar radio en film nog niet aan konden tippen. 

De eerste optische films vond men inderdaad 'beter dan de beste 
radio'." Men moest echter ook vaststellen dat het optische procédé 
inferieur was aan het plaatgeluid van het grammofoonsysteem (Vita
phone). In I928 kon het optische systeem van Küchenmeister boven
dien worden vergeleken met dat van TriErgon, waarbij de voorkeur 
uitging naar het laatste. 

Wat bij velen in het begin een diepe indruk heeft gemaakt, is niet 
zozeer het (zien en horen) spreken, zingen of musiceren, maar juist het 
alledaagse rumoer als voetstappen, kuchen, blaffen, gerinkel van kettin
gen en dergelijke. Net zoals bij de eerste filmvoorstellingen in 1895 

zorgden ook nu weer de aankomst van een trein en het uitgaan van een 
fabriek voor veel verbazing, echter niet vanwege de bewegende beel
den, maar vanwege de gewone geluiden van het dagelijkse leven die 
synchroon met het beeld te horen waren.') 

Over de technische kwaliteit van het geluid is na de lancering van de 
eerste Amerikaanse geluidsfilms in Nederland weinig meer vernomen. 
De enige criticus die met enige regelmaat ook de geluidstechniek recen
seerde, is Piet Kloppers van het Algemeen Handelsblad geweest. Volgens 
Kloppers had de nieuwe techniek twee vijanden: slecht werkende 
apparaten en goed georganiseerde bioscoopmusici. Hij uitte zijn erger
nis als de geluidsinstallatie weer eens niet deugde, en hij gaf de 
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bioscoopexploitant een compliment als die later het oude apparaat had 

vervangen door een nieuwe van betere kwaliteit. 14 Dergelijke opmer

kingen komen na I930 vrijwel niet meer voor in de pers. 

Een andere klacht heeft betrekking op de verstaanbaarheid van het 

gesproken Nederlands. Die klacht duikt op zodra het Nederlandse 

filmjournaal in J931 met geluid gaat werken. Sindsdien is ze nooit meer 

verdwenen in dit land: het heeft j arenlang tot de traditie van de Neder

landse pers behoord om te klagen over de onverstaanbaarheid van 

Nederlandse dialogen. Dit lag niet alleen aan de slechte uitspraak van 

Nederlandse acteurs. Doorgaans probeerde de bioscoopexploitant de 

filmmakers er de schuld van te geven door te wijzen op de slechte 

opnametechniek, terwijl volgens de filmmakers de fout bij de theaters 

moest liggen omdat daar de weergavetechniek niet zou deugen. De 

eerste schermutselingen hierover zijn in 193 I begonnen. 15 

*** 

De houding die de filmkritiek innam tegenover muziek bij de film, is 

ingrijpend veranderd met de komst van het geluid. Veel recensenten 

moesten vóór de innovatie weinig hebben van de begeleidende muziek, 

maar daarna bleek hun aversie als sneeuw voor de zon te verdwijnen. 

Muziek is het eerste facet van de geluidsfilm geweest dat door de 

filmkritiek unaniem werd aanvaard. Vanwaar deze vroege doorbraak? 

De zwijgende film werd in de bioscoop begeleid door een orkest of 

een strijkje. In de toonaangevende theaters kreeg de bezoeker behalve 

een hoofdfilm ook een voorprogramma aangeboden waarin niet alleen 

korte films, maar ook variéténummers van rondreizende artiesten voor

kwamen. Wie in de j aren twintig naar de bioscoop ging, bezocht in feite 

een amusementsshow met attracties van verschillende aard. Het bio

scooporkest zorgde voor de muzikale ondersteuning van het hele pro

gramma, zowel voor als na de pauze, en was daarmee het enige bindende 

element in de voorstelling. Deze opzet van het bioscoopprogramma 

vond weerklank bij een groot deel van het publiek. De Amsterdamse 

filmrecensent van Het Volk placht in de jaren twintig zijn artikelen te 

beginnen met een bespreking van de variéténummers en de muzikale 

begeleiding. 

Er was echter een kleine, maar militante schare van filmliefhebbers 

ontstaan die de film als een zelfstandige kunstvorm hadden ontdekt en 
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die niet gediend waren van deze amusementssfeer. Alleen door de 6lm 
te isoleren, weg te halen uit de bioscoop waar iedere film steeds in een 
bad van smakeloos vertier werd gedompeld, zou de stille kracht van het 
medium tot haar recht kunnen komen, zo meenden zij.'6 In 1927 

hadden zij zich verenigd in de Nederlandsche Filmliga en kregen zij de 
steun van een groot aantal intellectuelen en kunstenaars. 

De Filmliga en haar woordvoerders haatten het bioscooporkest net 
zo hartgrondig als de bioscoop. Hun waardering voor het geluidloze 
karakter van de film ging gelijk op met hun afkeer van de muziek die 
er in de bioscoop aan werd toegevoegd. Zij waren niet eens zozeer ge
kant tegen muzikale begeleiding als zodanig, maar wel tegen de manier 
waarop deze in praktijk werd gebracht. ' 7 Zij verafschuwden de pot
pourri's van muzikale fragmenten waar ze naar moesten luisteren en ze 
ergerden zich aan de geringe prestaties van veel musici. In hun ogen was 
het orkest een hinderpaal in de strijd voor de erkenning van film als kunst. 

Het leven blijkt overigens sterker dan de leer te zijn geweest. De 
speciale voorstellingen die de Filmliga in besloten kring organiseerde 
voor haar leden, werden nooit zonder muziek gegeven. Het verschil 
met gewone bioscopen bestond erin dat de Liga meer aandacht besteed
de aan de kwaliteit van het gebodene en dat zij experimenteerde met 
andere vormen van 6lmbegeleiding. Zo werden de absolute films van 
Walter Ruttmann in 1927 'met een geluidsversterking van het cabine
geruis' vertoond.' s Bij ENTR'ACTE van René Clair draaide menjazzpla
ten. EMAK BAKIA van Man Ray kreeg de volgende geluidsbehandeling: 

'Een grote trom, waarover met doek gewreven wordt, begeleidt 
"de zee", over elkaar gewreven schuurpapier begeleidt de cancan 
der boorden, de arabesken worden "verklankt" met een stuk 
krantenpapier op de snaren van een aldus tot clavecimbel omge
schapen piano (een xylofoon staat voorgeschreven), en een stofzui
ger "illustreert" de vallende gedeelten. Een ware ketelmuziek dus, 
maar soms zeer doeltreffend samenvallend wat geluid ritme betreft 
met de ritmische versnellingen en vertragingen op het witte doek.' ' 9 

Artistiek gezien heeft de gewone bioscoopmuziek nooit enig bestaans
recht verworven, hoewel sommige orkestleiders beslist ambities in die 
richting koesterden. Niemand heeft een traan gelaten toen het bios
cooporkest ten onder ging bij de invoering van de geluidsfilm. Het lot 
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van deze musici is in hoofdstuk 4 beschreven. Veel critici constateerden 
dat de omschakeling een verbetering van de muzikale begeleiding 
inhield. Zij luisterden liever naar 'mechanische' muziek die bij de film 
was opgenomen dan naar een strijkje in de zaal: 

'Het grote voordeel van de toonfilm is, dat ergens in een bepaald 
centrum - bijv. in New York - met grote zorgvuldigheid en bij 
overvloed van tijd en hulpmiddelen door een groot orkest een 
muzikale illustratie wordt voorbereid, zó geperfectioneerd als in het 
algemeen een slechts over zeer korte voorbereidingstijd beschik
kend bioscooporkest niet bieden kan. Men acht dit veelal een 
enomle verbetering." o 

Een voordeel vond men ook dat de muziek voortaan werd uitgekozen 
door de filnunakers en niet door de plaatselijke kapelmeester. De cineast 
kreeg daardoor meer greep op de voorstelling, terwijl de invloed van de 
bioscoopexploitant werd teruggedrongen. Menno ter Braak merkte 
hierover op: 

'Het kan ontegenzeggelijk voor de toekomst van groot belang zijn dat 
de cineast zelf niet alleen zijn beeldcompositie, maar ook zijn ge
luidscompositie in de hand heeft; hij kan daardoor zijn werk verzeke
ren tegen de mishandeling door derderangsmusici, die vol goede wil 
de tederste ritmen van het beeldvlak kunnen vermoorden. ' 21 

Daarnaast kwam het in geluidsfilms vaak voor - en dit was nieuw - dat 
muziek deel ging uitmaken van de gespeelde handeling: iemand luistert 
naar een zangeres, in een nachtclub speelt een dansorkest, de radio staat 
aan. Dit wordt diëgetische muziek genoemd. Voor de filmcriticus was 
het een reden te meer om de muziek te gaan beschouwen als een 
organisch onderdeel van de film en haar te betrekken bij de beoordeling 
van het artistieke eindresultaat. 

Dit wil echter niet zeggen dat er door de filmkritiek nu meer werd 
geschreven over filmmuziek. Het tegendeel is waar. Vóór 1930 was het 
veel gemakkelijker geweest om iemand te vinden die met kennis van 
zaken over muziek bij de film kon schrijven. Onder de vele bioscoop
musici waren er verscheidenen die een goede pen hadden en die graag 
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bereid waren iets over hun vak te publiceren. De ondergang van het 
bioscooporkest betekende echter ook dat deze kleine groep van des
kundige scribenten haar belangstelling verloor. Een van hen was Max 
Tak, de kapelmeester van het Tuschinski Theater. Max Tak had talent, 
niet alleen voor muziek, maar ook voor journalistiek. Hij publiceerde 
onder meer in De Rolprent en De Telegraaf In 1930, een jaar na de 
introductie van de geluidsfilm bij Tuschinski, maakte hij de muzikale 
balans op. 'Er is geen nieuwe muziek geschreven', moest hij tot zijn 
verbazing concluderen. 'De mechanische muziek heeft alleen de be
staande muziek gemechaniseerd, zonder een nieuwe muziek [ ... ] 
daarvoor in de plaats te stellen. ' 22 Bovendien stamde de uitgevoerde 
muziek volgens hem uit het 'pre-jazz tijdperk', een stadium dat de grote 
bioscooporkesten allang achter zich hadden gelaten. De big band van 
Tuschinski met zijn koperen klanken werd ingeruild tegen een negen
tiende eeuws symfonieorkest uit Hollywood waarin strijkers en hout
blazers overheersten. Het zou heel lang duren voordat de big band weer 
zou terugkeren in de filmmuziek. 

De weinigen die ook na 1929 over film en muziek hebben gepubli
ceerd, hadden een gedegen opleiding als musicus of componist achter 
de rug. Lou Lichtveld is een van hen en zal later nog ter sprake komen. 
De meeste filmcritici maakten zich er echter van af door grif hun 
ondeskundigheid op muzikaal gebied toe te geven en er verder maar 
over te zwijgen. Muzikale noties zijn zwak ontwikkeld gebleven in de 
Nederlandse filmkritiek. Het vocabulaire was armoedig en beperkte 
zich hoofdzakelijk tot kreten als 'ritme' en 'contrapunt'. De laatste term 
werd vaak verward met asynchroon geluid. Muziek die het beeld 
ondersteunt, heette al gauw gelijkwaardig aan het beeld te zijn.'3 Men 
had de klok horen luiden, maar wist niet waar de klepel hing. 

3 AFSCHEID VAN DE ZWIJGENDE FILM 

Over muziek is niet veel meer geschreven sinds de invoering van de 
geluidsfilm, maar niet alleen uit onkunde. Muziek bij de film werd als 
minder problematisch ervaren en misschien ook wel minder essentieel 
gevonden. De kritische belangstelling voor het filmgeluid richtte zich 
hoofdzakelijk op het gesproken woord en in iets mindere mate op het 
artistieke gebruik van geluidseffecten. Dit onthult een rangorde in het 
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belang dat men aan de verschillende soorten geluid hechtte. 
De kritische discussie over de geluidsfilm gaat in wezen over de 

hiërarchie van beeld en geluid en over de bedreiging van de bestaande 
hiërarchie . Muziek had in de heersende opvatting een dienende functie 

en vormde geen enkel gevaar voor de suprematie van het beeld, ook niet 
na de komst van de geluidsfilm. Voor geluidseffecten gold eigenlijk 
hetzelfde. Ze waren ook niet nieuw, maar ze klonken wel heel anders 

dan de imitaties die het bioscooporkest kon laten horen. Dialogen 
echter zijn allerminst ondergeschikt aan het beeld. Ze kunnen een eigen 
werkelijkheid oproepen die los van het beeld staat en die zelfs de visuele 
taal van de film kan beïnvloeden. Hier spitste de discussie zich op toe. 

In alle landen van Europa heeft dit fundamentele debat over de 

verhouding van beeld en geluid in film gewoed.24 Het was vooral een 
discussie tussen critici en theoretici die de film als kunst wensten te zien. 
Zij voelden zich gedwongen hun esthetische principes te verdedigen. 
Velen beschouwden de komst van het geluid als een catastrofe die een 
einde zou maken aan een kunstvorm waarvan het zwijgen het voor
naamste kenmerk was geweest. Zij klampten zich vast aan de overtui
ging dat film in wezen visueel was en dat geluid onvernlijdelijk een 
hindernis zou vormen voor de verdere ontwikkeling van de filmkunst. 
De standpunten konden daarbij nogal uiteenlopen. Sommigen keerden 
zich tegen iedere klank bij een film; zij propageerden geluidloze 
filmvoorstellingen. 21 Anderen vonden dat in bepaalde gevallen muzika
le begeleiding wel kon worden toegestaan, maar meer ook niet. Weer 
anderen hadden geen bezwaar tegen geluidseffecten noch tegen mu
ziek, maar wel tegen dialogen. 

Over één ding scheen vrijwel iedereen het eens te zijn: het gesproken 
woord moest worden afgewezen. Dialogen hoorden bij het toneel, niet 
bij de film als zelfstandige kunstvorm. Misschien diende een uitzonde
ring te worden gemaakt voor de documentaire film, omdat die alle 
geluiden van de wereld moest kunnen monteren, maar de speelfilm zou 
zich verre moeten houden van verbale uitingen. Een dergelijke mening 
trof men ook aan bij de cineasten die het meest aan het artistieke ideaal 
van deze critici beantwoordden, met name Eisenstein, Poedowkin, 
Ruttmann, Clair en Chaplin: zij spraken zich openlijk uit tegen het 
gesproken woord.>6 Voorstanders van het gebruik van dialogen waren 
eindjaren twintig met een lampje te zoeken. Over dit vraagstuk zou ook 
in Nederland een kritische gedachtenwisseling ontstaan. 
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L.J. Jordaan tekende in 1929 deze spotprent voor de Filmliga: de 
zwijgende muze verdwijnt in de grote mond van de sprekende film. 
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Het gesproken woord heeft aanstonds geleid tot grote onrust onder de 
Nederlandse filmpuristen. Zij vreesden dat het wezen van de zwijgende 
kunst erdoor zou worden aangetast. In het bijzonder zagen zij hierin een 
bedreiging van de filmavant-garde, die deze kunst immers in haar meest 
zuivere vorm beoefende. De eerste waarschuwing weerklonk al in 1927, 

daags na de eerste demonstratie van een optische geluidsfilm hier te 
lande. 27 'Zal men hoofdfilms, filmdrama's laten spreken? Wij hopen van 

niet', schreef de NRC op 27 november 1927. 'De filmkunst, die juist haar 
tempo ontleent aan haar zwijgen, zou onmiddellijk terugvallen tot een 
soort gefotografeerd toneel, zodra het gesproken woord haar eigen aard 
zou wijzigen.' Dit afwijzende standpunt werd in december 1927 over 
genomen in de Filmliga. Het zou enkelejaren als axioma blijven gelden 
voor een belangrijk deel van de Nederlandse filmkritiek. De Parijse 
correspondent van De Telegraafuitte op 3 I oktober 1928 in de volgende 
bewoordingen zijn twijfels aan het nut van de sprekende film: 

'Neen, wij willen in geen geval meer naar het oude toneel terug, 
met zijn onuitstaanbaar slakken-tempo, met zijn eindeloos gebazel 
dat men beter thuis kan nalezen. Nu het jonge theater juist fel
visuele vertoningen wil geven waarin de tekst tot zuivere aandui
ding [ ... ] is gestold, zou de film op haar beurt weer al dat geklets gaan 
opnemen? [ ... ] Elke kunst bestaat nu eenmaal uit verdichting der 
werkelijkheid. Wat moet er van het oude visuele filmrÏtme met zijn 
snelwisselende beelden vol herinneringen, toekomstbeelden en 
ideeënassociaties terechtkomen als men weer het leven woordelijk 
gaat ontrollen?' 

Dergelijke ontboezemingen komen in de pers van die dagen veelvuldig 
voor; ze zijn geenszins het monopolie geweest van de Filmliga en haar 
puriteinse aanhang. De skepsis heeft lange tijd stand gehouden. Het Volk 
pu bliceerde eind 1929 een terugblik onder de titel 'Wat bracht ons de 
sprekende film?'28 Het oordeel was ronduit negatief. Leo Jordaan kwam 
een halfjaar later in De Groene Amsterdammer tot dezelfde conclusie bij 
zijn evaluatie van 'eenjaar klankfilm': volgens hem deugde geen enkele 
geluidsfilm, uitgezonderd MELODIE DER WELT van Ruttmann, waarin 
geen dialogen voorkwamen. 29 Janus van Domburg smeekte de Neder
landse cineasten eind 1930 in De Nieuwe Eeuw: 'Laat men asjeblief geen 
sprekende films maken.'Jo Daarentegen hebben de recensenten van De 
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Telegraaf en het Algemeen Handelsblad hun kritische houding in 1929 

weer laten varen zodra de eerste geluidsfilms in de bioscopen versche
nen. Ze vermeden als vanouds een oordeel te vellen over de artistieke 
waarde van een film, zeker als dit negatief mocht uitvallen, en concen
treerden zich voornamelijk op het amusementsgehalte.l' 

De hardste standpunten tegen de geluidsfilm stonden echter in de 
NRC. Deze liberale krant wijdde vanaf 7 september 1929 wekelijks een 
pagina aan de filmkunst. Tot de vaste medewerkers behoorden onder 
meer Menno ter Braak en Henrik Scholte, twee kopstukken van de 
Filmliga. Al op de eerste dag liet de redactie duidelijk weten dat ze niets 
van film als amusement moest hebben en een film uitsluitend op grond 
van zijn artistieke verdiensten wenste te beoordelen. De sprekende film 
vond zij een 'verontreiniging van de filmkunst en dus uit artistiek 
oogpunt een stap achteruit'. De aanvallen op het reguliere bioscoopaan
bod in het algemeen en op de geluidsfilm in het bijzonder zijn zo scherp 
geweest dat het bioscoopbedrijf tot de tegenaanval is overgegaanY De 
Rotterdamse bioscoopexploitanten wensten niet te worden afgeslacht 
in de krant waarin ze adverteerden. In november 1929 begonnen ze een 
advertentieboycot tegen de NRC, een boycot die tot oktober 1930 heeft 
voortgeduurd. Zonder de geluidsfilm zou het conflict waarschijnlijk 
nooit zo hoog zijn opgelopen. 

De afwijzende houding tegenover de geluidsfilm werd nog versterkt 
door een pessimistische visie op de cultuur. Er bestond in de jaren twin
tig bij sommige intellectuelen bezorgdheid over het voortschrijdende 
proces van industrialisering, massificatie en democratisering, een ont
wikkeling die volgens hen de kwaliteit van de cultuur zou bedreigen. 
Zij waarschuwden vooral tegen de nivellerende gevolgen die de op
komst van media als krant, film en radio zou kunnen hebben. l3 De histo
ricus Huizinga is een exponent van dit cultuurpessimisme geweest, maar 
zijn veel jongere neef Menno ter Braak eveneens. De laatste had zich 
desondanks ingespannen voor de aanvaarding van film als kunst. De 
geluidsfilm dreigde evenwel hier een streep door te halen. Zo kon de 
vrees dat de nieuwe techniek de recente verworvenheden weer onge
daan zou maken, onverwachts apocalyptische dimensies aannemen. 

*** 
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Het heeft geruime tijd geduurd voordat de filmkritiek en met name de 
voorstanders van film als kunst enige waardering konden opbrengen 
voor het gesproken woord als een nieuwe dimensie van de filmtaal. De 
eerste, afwijzende reacties waren gebaseerd geweest op de esthetische 
idealen van de zwijgende film. Filmcritici waren echter niet blind en 
doof voor films die de artistieke mogelijkheden van het geluid goed 
wisten te gebruiken. In feite keken zij met ongeloof, maar ook met 
nieuwsgierigheid uit naar voorbeelden die hen van hun ongelijk zouden 
kunnen overtuigen. Het was hun taak om nieuwe inzichten te ontwik
kelen door kritisch te kijken naar wat de beste geluidsfilms te bieden 
hadden. Tot hun teleurstelling kregen ze in het eerste seizoen vooral te 
maken met amusementsfilms van het slag dat ze eerder ook al hadden 
bestreden. Hun afkeer hiervan staken ze niet onder stoelen of banken. 
Naarmate de kwaliteit van de nieuwe films steeg, begon echter ook de 
houding van de filmkritiek te veranderen. Dit is duidelijk te bespeuren 
in het werk van Menno ter Braak, de voornaamste theoreticus van de 
zwijgende film en zeker geen voorstander van het gesproken woord. 

Menno ter Braak realiseerde zich in januari 1930 voor het eerst dat 
een sprekende film meer kon zijn dan zinloos amusement. Dit gebeurde 

bij ATLANTIC (1929) van A.E. Dupont: 

'Hoe zeldzaam verlossend deed het aan, na al het gezwets en 
gebabbel uit stupide talkiemonden, eindelijk een geraffineerd, een 
menselijk conflict te horen in de woorden die van het doek 

kwamen! [00'] Er is hier voor het eerst in de geschiedenis van de 
sprekende film eenheid van conceptie te ontdekken. Dupont waagt 

althans een poging, dialoog en filmbeeld, die nog volkomen 
onverzoend naast elkaar hingen, op te lossen in een synthese.'J4 

Een halfjaar later onderstreepte hij nogmaals het historische belang van 
deze film: 

'Hier werd werkelijk een aanval gedaan op de zwijgende film, met 

dien verstande dus dat de regisseur van ATLANTIC een poging waagde 
het geluidselement wezenlijk te laten medefunctioneren in zijn 
compositie; hij componeerde zijn scheepsgeluiden in het beeldenrit

me en trachtte daardoor niet zonder succes de werking van het 
oceaandrama te versterken; hij paste het geluid als montage toe [00.].' 35 
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In 1931 moest Ter Braak concluderen dat de geluidsfilm in twee jaar tijd 
de achterstand op esthetisch gebied vrijwel had ingelopen. De kwali
teitsnormen van de grote studio's waren sterk verbeterd. De produktie 
van artistiek verantwoorde geluidsfilms was inmiddels geen vrome wens 
meer, maar dagelijkse praktijk: 

'Aan de eerste barbarie is een einde gekomen, er is een gemiddeld 
peil bereikt, dat men een standaardpeil zou kunnen noemen. [ ... ] De 
goede regisseur van [confectie]films weet tegenwoordig zijn effec
ten zo te kiezen dat de beeldmomage versterkt wordt door een 
bloemlezing van geluiden, om aldus de toeschouwer te bewaren 
voor uitputting en verveling. Hij past alle artistieke middelen toe 
die voor drie jaar nog als wonderen der filmesthetiek werden 
beschouwd [ .. . ]. Ook Willy Mullens hanteert nu zijn instrumenten 
volgens de begrippen van Poedowkin!'36 

Langzaam maar zeker hebben de Filmliga en haar sympathisanten 
afscheid genomen van de zwijgende film. Ter Braak ging voor; anderen 
zouden volgen. Leo Jordaan, een van de oprichters van de Filmliga, 
heeft meer moeite gehad met het aanvaarden van de nieuwe situatie. In 
1932 kwam hij echter tot dezelfde conclusie in De Groene Amsterdammer. 

'Terwijl wij nog mopperden over de gewelddadige dood der 
zwijgende film, kwam de novice reeds met experimenten die 
belangrijk genoeg waren om onze aandacht van alle klaagzangen af 
te leiden. Wanneer wij nagaan dat de zwijgende film ongeveer 
twintigjaar nodig had voor zij zich bewust werd van een eigen taak 
en bestaansrecht, dan mag hetgeen de klankfilm heeft bereikt in nog 
geen drie jaar tijds inderdaad verwonderlijk genoemd worden. [ ... l 
Wij vergisten ons in de snelheid en de kracht waarmee de weg
omhoog opnieuw aanvaard zou worden. '37 

De redactie van de Filmliga, die in 1928 fel tegen het gesproken woord 
had geageerd, heeft ten slotte in mei 1932 een heel nummer gewijd aan 
de geluidsfilm. Dit nummer markeert de definitieve aanvaarding van de 
al niet meer zo nieuwe techniek door de kritische filmbeweging. De 
technische en artistieke mogelijkheden van het geluid, van registratie 
tot nasynchronisatie van dialogen, worden er in enkele artikelen uit-
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eengezet. De uitgave verscheen ter gelegenheid van de Haagse tentoon

stelling 'Klank en Beeld', waar de Filmliga ook een aantal lezingen over

dit onderwerp verzorgde. Tussen 'Klank en Beeld' van 1932 en de 

'Internationale Tentoonstelling op Filmgebied' van 1928, met de eerste 

open bare demonstraties van geluidsfilms, ligt het tijdperk waarin de 

filmkritiek is omgeschakeld van afwijzing naar aanvaarding. 

Wat ook veranderde was de liefde voor de filmavant-garde. Leo Jordaan 

heeft in 1933 geschreven dat de artistieke voorhoede door de komst van 

het geluid zou zijn weggevaagd: 

'De avant-garde, voor zover zij bestond uit bescheiden eenmanson

dernemingen met geringe middelen gefinancierd, kon de dollar

wedloop waartoe de kostbare outillage der geluidsfilm noodzaakte, 

niet meer bijhouden. Filmen was reeds duur en een gevaarlijk risico 

- klankfilmen bleek eenvoudig voor de solist onmogelijk en dus 

bleef de avant-garde, die naar illuster voorbeeld weigerde zich over 
te geven, niets anders over dan te sterven.'J8 

Jordaan lijkt daarmee zichzelf en al diegenen gelijk te willen geven die 

hadden gewaarschuwd tegen de verderfelijke invloed van de nieuwe 

techniek. Toch is hier een kanttekening op haar plaats. De intrede van 

de geluidsfilm viel weliswaar in de tijd samen met het verdwijnen van 

de artistieke filmexperimenten, maar dit wil nog niet zeggen dat het 

laatste een gevolg van het eerste is geweest. Waarschijnlijk zorgde het 

geluid voor een versnelling van het aftakelingsproces. Waarschijnlij kook 

maakte de innovatie de neergang onomkeerbaar. Maar dat de nieuwe 

techniek tevens de oorzaak hiervan zou zijn geweest, is een mystificatie 

die later door anderen is overgenomen. J9 De meeste tijdgenoten wisten 

wel beter. 

De avant-garde begon al in 1929, dus nog voordat de geluidsfilm iets 

had kunnen uitrichten, tekenen van malaise te vertonen, niet alleen in 

de film, maar ook in andere kunsten - niet alleen in Nederland, maar 

internationaal. De eens zo geprezen 'Russische filmkunst', de 'Franse 

avant-garde' en de 'Duitse absolute film' behoorden in 1930 al weer tot 

het verleden.40 Tijdgenoten klaagden daar ook over. Een criticus schreef 

na het zien van een avantgardistisch programma in De Uitkijk, het 

Amsterdamse theater voor de filmkunst: 'Was dit nog avant-garde? 
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Veeleer was het wat men in Berlijn "Abschied vom stummen Film" 
noemt, een terugzien vol piëteit, naar een verleden zonder ontwikke
lingsmogelijkheden.'41 Menno ter Braak brak in 193 I de staf over de 
experimentele filmkunst die hij eens zo had bewonderd. Volgens hem 
was de avant-garde verworden tot een arrière-garde: 

'De avant-garde sterft uit [ ... ], voor zover het de oude avant-garde 
betreft, die langzamerhand achter de industrie komt aansukkelen en 
nergens meer op tegenstand stuit. Haar taak is inderdaad afgelopen, 
want de film heeft haar taal gevonden [ ... ]. Voor een avant-garde die 
de film als kunst verdedigt, is geen plaats meer, want zij verdedigt 
iets dat niet meer wordt ontkend, waaraan geen industriekoning 
meer twijfelt. '42 

*** 

Het afscheid van de zwijgende film stelt de historicus intussen voor een 
paradox. Enerzijds werd dit afscheid door de tijdgenoten ervaren als een 
breuk met het verleden: men keek met weemoed om naar een bewogen 
periode waarin geestdriftig was gestreden voor de emancipatie van de 
film als zelfstandige kunstvorm. Leo Jordaan gaf wat dit betreft de toon 
aan. Hij begon al in I929 een reeks artikelen te schrijven over de 
geschiedenis van de film, een overzicht dat hij in 1933 voltooide met een 
historie van de Nederlandsche Filmliga.43 Hij bepleitte vurig de oprich
ting van een archief voor zwijgende films, die anders verloren dreigden 
te gaanY Een sterk historisch bewustzijn spreekt ook uit de serie 
'Monografieën over filmkunst', tien boekjes die tussen 1931 en 1933 

zijn verschenen onder redactie van Coen Graadt van Roggen. De fraai 
uitgegeven serie, ontworpen door meester-typograafPiet Zwart, geeft 
een stand van zaken weer op het breukvlak van twee tijdperken. 
Afgezien van de bijdrage van Lou Lichtveld, De geluidifilm, zijn de 
meeste deeltjes sterk op het verleden gericht. Dit verleden wordt met 
ingehouden enthousiasme beschreven, terwijl het heden en de toe
komst vol twijfel en kritiek tegemoet worden getreden. De 'Monogra
fieën' zijn een eerste poging geweest de canon van de zwijgende 
filmkunst vast te leggen en te bepalen wat tot het klassieke erfgoed 
behoorde en wat niet. 
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Maar betekende dit afscheid ook een vaarwel van oude opvattingen? 

Nauwelijks. De serieuze filmkritiek is, in deze periode althans, bijna 

niet veranderd. Ze stelde nagenoeg dezelfde artistieke eisen aan een 

geluidsfilm als aan een zwijgende film. Nieuwe inzichten op het gebied 

van de filmesthetiek zijn niet ontstaan. Het geluid werd zo veel mogelijk 

in de bestaande zienswijze geïntegreerd. Montage en ritme bleven in 

veel recensies de sleutelbegrippen. De belangstelling voor mise-en

scène en acteren nam niet wezenlijk toe.4S Het resultaat hiervan is 

geweest dat men geluidsfilms doorgaans beter vond naarmate ze meer 

op zwijgende films leken. De recensent van Het Volk constateerde in 

1931 tot zijn genoegen dat er wat dit betreft grote vooruitgang was 

geboekt: 

'De geluidsfilm heette lange tijd noodgedwongen te moeten labo

reren aan een traag tempo en aan camera-houterigheid, wat later 

[ ... ] onjuist bleek, nademaal in de nieuwste produkties de camera 

weer even bewegelijk als vroeger, het aantal sets even groot en het 
tempo weer vrijwel van de oude snelheid geworden is. '46 

Menno ter Braak zei het al in 1930: 'De sprekende film en de geluidsfilm 

geven voor zover zij nieuw zijn, geen aanleiding tot een revolutie in 

onze filmesthetiek en zijn, voor zover zij daartoe wél aanleiding geven, 

niet nieuw.'47 Het geluid bleef in deze opvatting ondergeschikt aan het 

beeld en de angst voor een omwenteling is geleidelijk weggeëbd. De 

neiging ontstond nu om de onveranderlijkheid van de filmesthetiek te 

benadrukken en te doen alsof de oude waarden hadden stand gehouden, 

zonder veel acht te slaan op wat er aan creatieve mogelijkheden was 

bijgekomen. 

De hierboven geschetste houding van de filmkritiek, althans van een 

belangrijk deel ervan, is zoals gezegd nogal paradoxaal. De critici 

ervaren de komst van het geluid als een historische breuk en koesteren 

de herinnering aan de voorbije periode als gold het een verloren para

dijs, maar tegelijkertijd behandelen zij de geluidsfilm als een voortzet

ting van de zwijgende filmesthetiek. Dit paradoxale gedrag is niet uniek 

voor Nederland, maar blijkt internationaal te zijn geweest. De Duitse 

kunsthistoricus en filmtheoreticus Rudolf Arnheim heeft dit eveneens 

geconstateerd in een essay uit 1938 waarin hij betoogt dat de filmkritiek 
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nooit consequenties heeft willen trekken uit de komst van het geluid.'! 
Degene die in Nederland dit verzuim misschien had kunnen goedma
ken, Menno ter Braak, keerde zich in 1933 van de film af om zich geheel 
aan de literatuur te wijden.49 

Pas veel later , in de jaren veertig en vijftig, is er een theorie ontwik
keld waarmee men verantwoording probeerde af te leggen voor esthe
tische veranderingen die mede door het geluid tot stand waren geko
men. Deze nieuwe benadering verzette zich tegen het grote belang dat 
in het verleden aan de montage werd toegekend, en legde sterk de 
nadruk op de mise-en-scène en de fotografische weergave van de 
ruimte. De Franse filmcriticus André Bazin is de voornaamste exponent 
van deze opvatting geweest. Volgens Bazin is er tussen 1928 en 1930 

geen nieuwe cinema geboren: de op montage gebaseerde filmstijlen 
hebben, zij het gehavend, de komst van het geluid overleefd. j O Er waren 
echter al vóór 1928 andere stijlen in ontwikkeling die, nog steeds 
volgens Bazin, veel minder gedomineerd werden door het montage
principe en die veel beter in staat waren om beeld en geluid te inte
greren. De zwijgende films van Von Stroheim, Murnau en Flaherty zijn 
daar voorbeelden van. In deze' cinema van het realisme' herkende Bazin 
de grondslagen van een moderne filmkunst die later tot volle ont
plooiing zou komen in het werk van cineasten als Renoir en Bresson in 
Frankrijk, Wyler en Welles in Amerika, Visconti en Rossellini in Italië. 
Zonder het geluid zou deze realistische cinema waarschijnlijk nooit 
zo'n grote vlucht hebben kunnen nemen. 

In dit licht is het paradoxale gedrag van filmcritici na 1932 wel enigs
zins te begrijpen. Zij klampten zich vast aan 'oude' overtuigingen en 
negeerden wat daarmee niet in overeenstemming leek te zijn. Hun 
voorkeur bleef uitgaan naar films die de traditie van het montageprin
cipe probeerden voort te zetten. Het klassieke verleden van de zwijgen
de film werd intussen gecanoniseerd en de filmgeschiedenis werd 
herschreven in overeenstemming met de orthodoxe beginselen. De 
Nederlandse filmkritiek wijkt hierin niet af van die in het buitenland. 

Toch schiet deze verklaring tekort. Ze legt eenzijdig de nadruk op de 
selectieve belangstelling van filmcritici die een voorkeur behielden 
voor een meer expressieve stijl van filmen, doch weinig oog hadden 
voor andere stijlen die door de geluidsfilm werden gestimuleerd. De 
innovatie bevorderde en bevoordeelde echter niet alleen een bestaande 
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stilistische ontwikkeling in de filmproduktie. Ze heeft ook een aanwe
zige tendens in de filmkritiek versterkt. Die tendens hield in dat men de 
film steeds meer zag als een zelfstandig fenomeen, een eindprodukt. Dit 
sprak in de jaren twintig niet vanzelf. De stomme film werd in het 
bioscoopbedrijfbeschouwd als een halffabrikaat: de filmstudio leverde 
wel de beelden, maar de rest van de voorstelling moest er in het theater 
aan worden toegevoegd. Veel recensies leken in die tijd daarom op een 
verslag van een bezoek aan het circus: behalve de film werden vaak ook 
het orkest, het voorprogramma, het publiek en de zaalinrichting be
schreven. De Filmliga verzette zich hiertegen met hand en tand. 

De invoering van de geluidsfilm heeft aan deze wijze van recenseren 
rigoureus een einde gemaakt. De filmmaker kreeg meer greep op de 
presentatie van de film en het geluid werd een integraal onderdeel van 
het artistieke eindprodukt. De filmkritiek, ook de meest naïeve, kon 
voortaan geheel afzien van iedere verwijzing naar de plaats waar en de 
context waarin de film werd vertoond. De aandacht richtte zich nu 
volledig op de film als een op zichzelf staand universum. De voorstelling 
werd niet meer gezien als een ontmoeting tussen publiek en uitvoeren
den, een culturele gebeurtenis tussen vier muren, maar als een exclusie
ve relatie tussen filmmaker en toeschouwer. De communicatieve 
situatie in de bioscoop had zich fundamenteel gewijzigd. 

Degenen die de autonomie van de film hadden verdedigd in de zwij
gende periode, bleken over de meest adequate benadering te beschik
ken in de nieuwe omstandigheden. Hun opvatting kwam ver sterkt uit 
het innovatieproces. De geluidsfilm bleek uiteindelijk meer een bond
genoot te zijn geweest dan een vijand, waarvoor hij steeds was gehou
den. De primitieve wijze van recenseren verdween voorgoed nadat het 
geluid een omwenteling had teweeggebracht in de bioscoopvoorstel
ling. Deze ironie van de geschiedenis is de voorstanders van de film als 
zelfstandige kunst indertijd volledig ontgaan. 

4 LOU LICHTVELD 

Lou Lichtveld is het buitenbeentje van de Nederlandsche Filmliga 
geweest. Zijn eenzame positie verklaart misschien ook waaroln zijn 
werk als filmtheoreticus en filmcomponist vrijwel onbekend is gebleven 
en zijn naam door filmhistorici steeds over het hoofd wordt gezien. 
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Toch was Lichtveld in kringen van de Filmliga geen onopvallende 
persoonlijkheid. Integendeel. Hij verkondigde opvattingen die zelfs in 
dit milieu waar men de mond vol had over avantgardisme, nogal uit
dagend en provocerend geklonken moeten hebben. Hij was niet alleen 
vóór de avant-garde, maar ook vóór de geluidsfilm. Lichtveld heette de 
geluidsfilm welkom op een moment dat de Nederlandse filmkritiek in 

rep en roer verkeerde over de vermeende teloorgang van de zwijgende 
kunst. Wat hem bovendien onderscheidde van zijn vrienden in de 
Filmliga, was zijn belangstelling voor modernistische stromingen in de 
muziek en de beeldende kunst. Invloedrijke critici als Ter Braak, 
Scholte enJordaan hadden weinig op met de avant-garde in andere kun
sten dan fIlm en literatuur. Provocerend was ook Lichtvelds belangstel
ling voor de relatie tussen kunst en kitsch. Hij was niet bang voor de 
mechanisering van de kunst en hij flirtte met de populaire cultuur op 

een wij ze die hem niet in dank zal zijn afgenomen. N egro-spirituals kon 
hij met evenveel liefde analyseren als strijkkwartetten, de stem van 
Marlene Dietrich bracht hem evenzeer van de kook als die van een 
concertzanger: 

'Er zijn van die muzikale sensaties die zich eens en voorgoed in het 
geheugen vastzetten, en die ge u steeds opnieuw met dezelfde 

frisheid van sensatie herinnert. Een van de zes of zeven keren dat ik 
een lied "onvergetelijk" hoorde zingen, was toen Marlene Dietrich 
in DER BLAUE ENGEL voor de eerste maal haar "Ich bin von Kopfbis 
Fusz auf Liebe eingestellt" liet horen. '51 

Waar anderen de aanval van de horden op de beschaving meenden te 
zien en 'Amerika' verketterden, daar zag Lichtveld een nieuwe wereld 
ontstaan. Zijn optimisme leek niet besteed aan de cultuurpessimisten in 

de Filmliga. 

Lou Lichtveld werd in 1903 geboren in SurinameY Hij volgde een 
opleiding als musicus, studeerde in Nederland letterkunde en werkte 
hier als schrijver en componist. Onder het pseudoniem Albert Helman 
zou hij nationale bekendheid krijgen als literator. In de jaren twintig 
schreefhij talloze artikelen over muziek, literatuur en film in tijdschrif
ten als De Gemeenschap, De Vrije Bladen en De Groene Amsterdammer. In 

1926 debuteerde hij met de roman Zuid-Zuid- West. Van de artistieke 
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stromingen in die tijd heeft vooral de Nieuwe Zakelijkheid met haar 
afkeer van detaillerende beschrijving en psychologisering, grote invloed 
op zijn werk gehad. 5J In 1928 werd Lou Lichtveld als 'muzikaal adviseur' 
betrokken bij de voorstellingen van de filmliga in Amsterdam. Hij 
begeleidde de avant-gardefilms met improvisaties op de piano, later ook 
met grammofoonplaten in De Uitkijk. Hij componeerde muziek voor 
twee films van Joris Ivens, eerst PHILlPS RADIO (1931) en eenjaar later 
ook REGEN, een 'ciné-poème' dat al in 1929 was gemaakt.14 Zoals een 
componist een gedicht kan toonzetten, zo heeft Lou Lichtveld deze 
twee films op muziek gezet. In 1933 publiceerde hij De geluidsfilm, een 
boek waarin hij zijn denkbeelden over het onderwerp in de titel heeft 
samengevat. Na 1933 heeft hij niet meer over film geschreven. 

In zijn geschriften over film, verschenen tussen 1928 en 1933 , toonde 
Lichtveld een intense belangstelling voor de relatie tussen beeld en 
geluid, in het bijzonder voor die tussen film en muziek. Het ging hem 
echter niet om de onderlinge vergelijking van twee kunsten. Het ver
gelijken van bijvoorbeeld muziek met schilderkunst behoorde al vroeg 
in de negentiende eeuw tot de grote gemeenplaatsen. 55 Lichtveld stelde 
het probleem evenwel op een manier die hier nadere aandacht verdient. 

Anders dan de meesten van zijn filmvrienden hechtte Lou Lichtveld 
weinig belang aan de vraag of film 'zichtbare muziek' kon zijn. De 
filmavant-garde van de jaren twintig, althans een belangrijk deel ervan, 
dweepte met dit laatste denkbeeld. Het is een visie op de zwijgende film 
die voortkomt uit een romantische, negentiende eeuwse kunstopvat
ting waarin de nadruk ligt op de synesthesie: aspecten van het ene zin
tuig worden verbonden met die van een ander zintuig. Zo kan men 
geluiden zien of kleuren horen. Het ging Lichtveld evenwel niet om 
zulke metaforen en correspondenties, maar om het naast elkaar gebrui
ken van film en muziek. Hij wilde oog én oor activeren, 'een artistieke 
synthese van zeer verschillende zintuiglijke indrukken. ' 5

6 

Lichtveld ging ervan uit dat muziek en film twee unieke, gelijkwaar
dige en autonome kunsten waren. Hij vroeg zich vervolgens af welke 
raakvlakken beide kunsten hadden en vooral hoe zij in combinatie met 
elkaar tot een artistieke synthese konden leiden die meer was dan de som 
der delen. Deze gedachte is op zichzelf niet helemaal nieuw. 57 Lou 
Lichtveld voegde er evenwel iets aan toe: een pleidooi voor mechani
sche bioscoopmuziek. Op deze manier verbond hij film, muziek en 
machine tot iets geheel nieuws: een mechanisch 'Gesamtkunstwerk'. In 
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1929, bij de opening van het avant-gardetheater De Uitkijk, verdedigde 

hij het standpunt dat de techniek de kunsten bijeenbrengt: 

'omdat de mechanische deformatie van de reële klank stilistisch 

volkomen overeenstemt met de visuele deformatie door het film

beeld. Dit is het voornaamste en het principiële voordeel; mecha

nische geluidsreproduktie is de stijlgerechtigste bij mechanische 

beeldvertoning. ' 58 

Dit waren ketterse denkbeelden in de puriteinse wereld van de Neder

landse filmavant-garde. Ze stonden echter niet zo ver af van wat elders 

in de moderne kunst al geruime tijd gemeengoed was, met name in het 

futurisme, de Stijl en de Nieuwe Zakelijkheid. 59 De Nederlandse 

filmcritici die de mechanisering van kunst en cultuur vrijwel gelijkstel

den met de ondergang van het avondland, ging dit echter veel te ver. 

'Mechanisering van de reproduktie betekent gelukkig niet mechanise

ring van ons denken en onze smaak', voegde Lichtveld nog aan boven

staande opmerking toe in een poging hen gerust te stellen, maar het zal 

weinig hebben geholpen. 

Na de modernistische kern van Lichtvelds kunstopvatting te hebben 

blootgelegd, kan de vraag worden gesteld hoe deze filmtheoreticus zijn 

denkbeelden verder heeft uitgewerkt. Tot een volledige theorie is het 

overigens nooit gekomen. Het is gebleven bij enkele aanzetten hiertoe, 

gepubliceerd in verspreide artikelen en een boek. Lichtveld concen

treerde zijn aandacht vooral op twee soorten relaties: die tussen beeld 

en geluid en die tussen de geluiden onderling. Wat de eerste betreft, 

hiervan is al gezegd dat beeld en geluid autonome elementen zouden 

zijn die ieder hun eigen karakteristieken en uitdrukkingsmogelijkheden 

bezitten. Ondanks deze autonomie kunnen er relaties tussen beide 

elementen ontstaan. Ze zijn 'autonoom en tevens van elkander afhan

kelijk, want zij moeten elkanders uitdrukkingskracht verhogen' .60 

Sommige verbindingen zijn gebaseerd op samenhangen in de tijd: 

'Onze waarnemingsmaat van deze dimensie noemen wij ritme. '6r 

Ritme is het belangrijkste bindmiddel. Synchroniciteit creëert even

eens een band, maar die is veel minder essentieel. 'Het ideaal blijft een 

zelfstandige, asynchrone toonmontage, slechts met het beeld verbon

den door de bedoeling éénzelfde idee uit te drukken. '6, 

323 



Lichtveld analyseerde herhaaldelijk de relatie tussen muziek en film. 
Beide waren volgens hem zintuiglijke ervaringen van ruimte en tijd. 
Muziek is een architectuur, schreefhij : 'Een klank is een kosmos waarin 
wij wonen, en een melodie is een sneltrein die ons voorbij flitst. Muziek 
is gehoorfilm.'6J Film is daarom zonder muziek niet volledig.64 Hoe 
meer zintuigen door de filmkunst worden beroerd, hoe beter het is. 

De muziek mag echter niet zelfstandig optreden in een film, omdat 
ze anders storend werkt. Ze is slechts doeltreffend als ze ontstaat uit het 
filmwerk zelf, als haar ritme geboren wordt uit de ritmiek der filmbe
wegingen en haar melodie uit de stemming van het beeld. 65 Zij dient het 
effect van het filmbeeld te versterken. Deze laatste ideeën over de die
nende functie van muziek zijn weinig verrassend. Ze behoorden al vóór 
1929 tot de praktijk van de bioscooporkesten en ze werden zonder veel 
moeite toegepast in de nieuwe geluidsfilms. Interessanter is wat Licht
veld te zeggen heeft over de verhouding van de geluiden onderling. 

Het tweede deel van Lichtvelds 'theorie' heeft betrekking op de 

relatie tussen de geluiden. Hij onderscheidde de geluiden naar hun aard 
in verschillende klassen en gaf een visie op hun onderlinge verhouding. 
Volgens hem bestonden er vier soorten geluiden waarmee cineast en 
componist rekening moesten houden: muziek, gesproken woorden, 
'levensrumoer en gedruischen' (geluidseffecten) en ten slotte de stilte. 
Deze indeling is op zichzelf niet ongewoon. Afgezien van de laatste 
categorie komt zij overeen met die welke in de filmpraktijk en -theorie 
ingang heeft gevonden: bij de montage van geluidsfilms wordt bijvoor
beeld onderscheid gemaakt tussen muziekbanden, dialoogbanden en 
effectenbanden. 

Karakteristiek is nu dat Lichtveld de absolute gelijkwaardigheid van 
deze geluiden bepleit. De 'gedruischen' doen niet onder voor de 
muziek, de muziek is niet minder belangrijk dan het gesproken woord, 
de stilte is even waardevol als de rest. Alles heeft zijn functie in het 
geheel van de compositie die de geluidsband is. De componist moet 
daarom niet alleen de muziek schrijven. Zijn voornaamste taak bestaat 
uit de montage van al deze geluiden. Lichtveld legt zo veel nadruk op 
deze onderlinge gelijkwaardigheid onder meer omdat dialogen de nei
ging hebben de andere geluiden te overheersen. Hij verzet zich tegen 
de dominantie van het gesproken woord ook al omdat de taal het inter
nationale karakter van de film aantast: 'De massa die een taal verstaat [is] 
veel kleiner dan die welke een beeld begrijpt. ' 66 Volgens hem is dit 
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probleem niet zo moeilijk op te lossen: 'Men zou het gesproken woord 
"documentair" moeten gebruiken, op dezelfde wijze als allerlei geraas 
of als muziek, zonder daarbij aangewezen te zijn op het effect der 
woordbetekenissen. ' 67 

Een goede illustratie verschaffen de twee meest radicale geluidsfilms 
die in deze overgangstijd zijn gemaakt, MELODIE DER WELT (1929) van 
Walter Ruttmann en ENTUZIAZM (1930) van Dziga Vertov. Ook PHlLIPS 

RADIO, waar Lou Lichtveld de sonorisatie voor heeft verzorgd, hoort bij 
deze radicale traditie. De film is in hoofdstuk 7 al uitvoerig besproken. 
PHILIPS RADIO heeft het karakter gekregen van een laboratoriumexpe
riment, alsof de geldigheid van Lichtvelds hypothese moest worden 
getoetst. Muziek, stemmen, fabrieksgeluiden en stilte zijn als volkomen 
gelijkwaardige elementen in de compositie opgenomen en vormen een 
interessant geheel. Zelfs het 'documentaire' gebruik van woorden is 
erin terug te vinden. Mag men hieruit ook afleiden dat de makers van 
PHILIPS RADIO erin zijn geslaagd de afstand tussen theorie en praktijk te 
overbruggen? De proef is weliswaar uitgevoerd, maar het experiment 
is nooit meer herhaald. PHILlPS RADIO onderging hiermee hetzelfde lot 
als MELODIE DER WELT en ENTUZ1AZM. 'Het was een noodzakelijk 
verkenning', schreef de componist later. 68 

Met zijn geavanceerde denkbeelden stond Lichtveld vrijwel alleen in 
de Filmliga. Hij bleef een buitenbeen~e. In 1933 zette hij, net als Menno 
ter Braak, definitief een punt achter zijn werk voor de film. Bij zijn 
afscheid keek hij niet met nostalgie terug naar de tijd van de zwijgende 
kunst. In plaats daarvan besloot hij zijn laatste publikatie over film met 
de volgende woorden: 

'Wij mogen latere geslachten benijden om de veel volmaaktere 
filmkunst die zij zullen kennen, het is echter niet onwaarschijnlijk 
dat zij op hun beurt ons zullen benijden om het feit, dat wij 
tegenwoordig zijn geweest bij de geboorte van iets zo belangrijks 
als de geluidsfilm. ' 69 

5 CONCLUSIE 

Dat veel filmcritici aanvankelijk afwijzend stonden tegenover de ge
luidsfilm en dat zij zich na verloop van tijd hebben aangepast aan de 

325 



veranderde omstandigheden, mag geen verrassing heten. Hun verzet 
tegen de innovatie is overdadig gedocumenteerd, niet in de laatste plaats 
door de betrokkenen zelf. In het buitenland is op ongeveer dezelfde 
wijze gereageerd als hier: na de verbazing en de ergernis volgde overal 
de aanvaarding. Toch heeft dit hoofdstuk over de reacties van de 
filmkritiek op de innovatie tot nieuwe inzichten geleid. 

Anders dan doorgaans wordt aangenomen, heeft de geluidsfilm juist 
die stroming in de filmkritiek versterkt die een grotere autonomie van 
de film voorstond. Door de innovatie veranderde het karakter van de 
filmvoorstelling ingrijpend, en wel in een richting die ook door de 
Nederlandsche filmliga werd gewenst. De film verloor niet alleen zijn 
vermaledijde binding met het bioscooporkest. Hij werd ook steeds 
onafhankelijker van de plaats waar en de context waarin hij werd ver
toond. Naïeve benaderingen die de film voorstelden als een onderdeel 
van een uitgebreid showprogramma, verloren hun aansluiting bij de 
realiteit en hielden spoedig op te bestaan. De critici die daarentegen de 
autonomie van de film verdedigden, bleken hiermee over de meest 
adequate opvatting te beschikken in de nieuwe omstandigheden. Hun 
benadering kwam versterkt uit het innovatieproces tevoorschijn. De 
geluidsfilm, die zij steeds voor een vijand hadden aangezien, blijkt 
achteraf ook hun bondgenoot te zijn geweest. 

Uit deze onverwachte conclusie mag men niet afleiden dat degenen 
die film als een kunst beschouwden, zich nodeloos zorgen hebben 
gemaakt over het innovatieproces. Integendeel. Geluid was een mixed 
blessing. De film verloor immers zijn zwijgende karakter, dat voor 
menigeen juist het wezen van deze kunst uitmaakte. Dit verlies viel 
moeilijk te compenseren met de winst van een grotere zelfstandigheid. 
Toch ligt in het laatste waarschijnlijk de basis van een compromis dat 
voor veel critici de aanpassing aan de nieuwe situatie gemakkelijker 
heeft gemaakt. De voordelen wogen misschien niet op tegen de nade
len, maar dit bood tenminste een uitweg. 

De innerlijke verscheurdheid van de filmkritiek komt nog het beste 
tot uiting in de paradoxale houding die zij heeft aangenomen tegenover 
de geluidsfilm. Veel voorstanders van de film als kunst hebben naar 
eigen zeggen de omschakeling ervaren als een historische breuk. In hun 
recensies is daarvan echter al spoedig niets meer te merken. De inno
vatie blijkt nauwelijks invloed te hebben gehad op hun opvattingen 
over film. Het begrippenapparaat bleef vrijwel hetzelfde en de esthe-
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tische voorkeur ging onverminderd uit naar de expressieve camera- en 
montagestijl die al in de periode van de zwijgende film een hoogtepunt 
had bereikt. Films die niet aan dit ideaal beantwoordden, vonden in hun 
ogen geen genade. Leo Jordaan schreeflater in zijn memoires: 'Er moest 
enige tijd verlopen voor en aleer wij inzagen, dat de belangrijkste 
grondstellingen van onze filmcode toch eigenlijk in wezen niet aange
tast bleken.'70 In de praktijk van deze filmkritiek is er geen sprake van 

een breuk, maar juist van continuïteit en bestendiging. 

Er is geen enkele aanwijzing dat het kritische debat over de geluidsfilm 
is beïnvloed door de verzuiling die toch een groot stempel heeft gedrukt 
op zo veel andere facetten van het culturele en maatschappelijke leven 
in Nederland. De vertegenwoordigers van de meeste zuilen hadden wel 
een bepaalde visie op het gebruik van film, zeker in eigen kring, maar 
die stond los van het geluid. Voor- en tegenstanders van de nieuwe 
techniek kon men overal vinden; de scheidslijn liep dwars door de 

zuilen heen. Alleen bij de gereformeerden bestond eensgezindheid: hier 
was men tegen alle film. In geen geval is het een punt van discussie tUSSerl 

de zuilen geweest. De opinies van de liberaal Ter Braak, de katholiek 
Van Domburg of de socialist Jordaan over deze kwestie hadden niets te 
maken met hun religieuze of politieke overtuiging. 

Het debat over de geluidsfilm heeft desondanks iets weg van een 
theologisch dispuut. De verhouding van woord en beeld is een theolo
gisch vraagstuk waarover in het christendom al eeuwen wordt gediscus
sieerd. 71 Het grote verschil is evenwel dat de filmkritiek het beeld veel 
belangrijker vond dan het gesproken woord, terwijl men in de kerkjuist 

het woord superieur achtte aan het beeld. De katholieken waren op dit 
punt veel minder streng dan de calvinisten. De reformatorische kerken 
meden de filmjuist vanwege het visuele en illusionistische karakter waar 
zij ernstige bezwaren tegen koesterden, net zoals bij het toneel overi
gens. Heeft de komst van de geluidsfilm in deze laatste opvatting 
verandering gebracht? 'Kreeg het woord, zo ver verheven boven het 
beeld, nu niet zijn kans om zich te doen gelden?'72 Ten tijde van het 
innovatieproces heeft niemand zich hierover uitgelaten. Dit zwijgen 

betekende allerminst dat de gereformeerden ermee instemden. Volgens 
de film- en godsdienst-socioloog J.A. Hes, die de zo juist geciteerde 

vraag veertigjaar na de innovatie stelde, zijn de gereformeerden niet van 
mening veranderd 'omdat men er, min of meer in overeenstemming 
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met de officiële filmtheorie en -kritiek, van is uitgegaan dat in de film 
het visuele altijd zou blijven domineren. Men zou zelfs de dienstbaar
heid van het woord aan het beeld als een belediging van het woord 
kunnen beschouwen.' 

In dit hoofdstuk is de vaak gehoorde stelling weersproken dat de 
geluidsfilm verantwoordelijk zou zijn geweest voor de ondergang van 
de filmavant-garde. Bewonderaars van de avant-garde hebben eenzijdig 
gewezen op de externe, vooral economische en technische oorzaken 
van dit verval, maar interne oorzaken hebben waarschijnlijk de doorslag 
gegeven. De malaise in deze tak van kunst was immers al ingetreden 
voordat de geluidsfilm in Europa doorbrak, al zal de innovatie een 
herstel zeker hebben belemmerd. 

De aanvankelijke vrees voor een catastrofale wending heeft het 
historisch bewustzijn van het kritische filmpubliek vergroot. De zwij
gende filmkunst werd ontdekt als een bedreigd erfgoed dat voor het 
nageslacht bewaard moest blijven. Men begon gaandeweg het belang in 
te zien van filmarchieven, niet alleen voor historische beelden maar ook 
voor de filmkunst. 73 Sommige liefhebbers gingen oude films verzame
len. Theater De Uitkijk veranderde van een avant-gardetheater in een 
cinematheek avant-Ia-Iettre, een plaats waar men ook de meesterwer
ken van het verleden kon zien. Er is tussen 193 I en 1933 een tiendelige 
serie 'Monografieën' verschenen, waarin voor het eerst geprobeerd 
wordt een geschiedenis van de zwijgende film als kunst te schrijven. De 
nostalgie naar het geluidloze tijdperk ontstond. Hier begint ook het 
selectieproces dat eigen is aan iedere historische onderneming: de 
neiging om te vergeten wat men in het verleden liever niet had willen 
zien of horen. Het heeft bijvoorbeeld vijftig jaar geduurd voordat 
zwijgende films weer konden worden vertoond zoals ze oorspronkelijk 
in de bioscoop werden gepresenteerd: met orkest. 
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