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Conclusie 

Wie de komst van de geluidsfilm in Nederland bestudeert, maakt in 

wezen een studie van de olltvangst van dit fenomeen. De voorafgaande 

hoofdstukken zijn daarom ook wel te lezen als hoofdstukken uit de 

receptiegeschiedenis van deze innovatie. Telkens opnieuw bleek hier

uit dat de tijdgenoten allerminst een passieve houding hebben aangeno

men tegenover de geluidsfilm. Het innovatieproces was een strijdtoneel 

waar werd getwist over het tempo, de richting, het belang en de beheer

sing van de nieuwe techniek. 

Het is de invoer van Amerikaanse speelfilms met geluid geweest, die 

in het seizoen 1928- 1929 de innovatie van de Europese filmindustrie op 

gang heeft gebracht. De verspreiding van deze films is in Europa echter 

op een aantal barrières gestoten die een snelle doorbraak hebben 

verhinderd. Sommige van die drempels waren eigen aan de filmindus

trie, andere niet. Wat opvalt is dat de technologie als zodanig nog het 

minste van alle problemen schijnt te hebben opgeleverd. De ontwikke

ling van de geluidsfilmtechniek had in Europa gelijke tred gehouden 

met die in Amerika. Er waren op dit gebied eerder te veel dan te weinig 

varianten en alternatieven beschikbaar. Iedere techniek had voor- en 

nadelen; elke variant kende voor- en tegenstanders. Het had evenwel 

ontbroken aan lange speelfilms met geluid die in het hoofdprogramma 

van de bioscopen konden worden vertoond. De Amerikaanse uitdaging 

lag dan ook niet in de hardware, maar in de software.' 
De barrières waar de invoering van de geluidsfilm mee te maken 

kreeg, waren van velerlei aard. Voor Nederland zijn vooral de volgende 
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van belang geweest. Een eerste drempel vormden de vreemde talen die 
in de films werden gesproken en die vrijwel niemand kon verstaan. De 
sprekende film tastte het internationale karakter van de filmindustrie 
aan. Het heeft enkele jaren geduurd voordat men hiervoor een bevre
digende oplossing had gevonden. Tot 1932 was ondertiteling nog ge
brekkig ontwikkeld en kwam nasynchronisatie nauwelijks voor. Onder 
deze omstandigheden luisterde het Nederlandse publiek liever naar 
Duitse dan naar Engelse dialogen. De invoer van Amerikaanse films liep 
daardoor sterk terug, terwijl die van Duitse films steeg. Hollywood pro
beerde dit te verhelpen door Amerikaanse films hier in een Duitse 
simultaanversie uit te brengen. Dit laatste alternatief verdween toen in 
1932 nasynchronisatie in veel landen werd geïntroduceerd als oplossing 
voor het vertaalprobleem. In Nederland beperkt men zich sindsdien tot 
het ondertitelen van originele geluidsversies. 

Ook om andere redenen heeft het gesproken woord in de film weer
stand ondervonden. Sommige hoeders van de cultuur zagen de vreemde 
talen in de bioscoop als een bedreiging van het Nederlands, een aan
tasting van de culturele identiteit. Een groot aantal filmcritici maakte 
bovendien bezwaar tegen het gebruik van dialogen in films omdat de 
suprematie van het beeld hierdoor zou worden ondermijnd. En de film
keuring vreesde dat verbale uitingen weleens in strijd konden zijn met 
de goede zeden of de openbare orde: zij heeft de censuur van beelden 
uitgebreid tot die van het gesproken woord. 

De dominante aanwezigheid van vreemde talen in de bioscoop heeft 
nog een ander gevolg gehad. Het leidde tot de ontdekking van de 
Nederlandse film, ofbeter: tot het besef dat deze laatste in de bioscoop 
ontbrak. De behoefte aan speelfilms in de eigen taal heeft de basis gelegd 
voor de opbloei van de Nederlandse speelfilm in de jaren dertig. Zonder 
de geluidsfilm zou deze opleving er nooit zijn gekom.en. 

De tweede drempel is van economische aard geweest: er ontbrandde 
een internationale strijd over de octrooien van de geluidsfilmtechniek. 
Dit heeft de Amerikanen er geruime tijd van weerhouden hun geluids
films onbeperkt te exporteren naar Europa. Deze ontwikkeling is vanuit 
Nederland sterk beïnvloed. Küchenmeister's Internationale Mij. voor 
Sprekende Films NV, de toonaangevende partij in het Tobis-Klangfilm
kartel, speelde in de octrooistrijd een belangrijke rol. Het is mede door 
dit optreden dat de opmars van de Amerikaanse geluidsfilm gedurende 
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twee seizoenen werd vertraagd. De Europese industrie kreeg intussen 
gelegenheid een antwoord te formuleren op de Amerikaanse uitdaging. 

De invloed van de Nederlandse investeerders op de Europese film
geschiedenis reikt echter verder. Zij creëerden uit het niets een reus
achtige filmstudio, Tobis, de grootste concurrent van de Ufa en een 
sterke tegenstander van Hollywood. In feite hebben zij verschillende 
studio's opgericht: in Berlijn, Parijs, Londen en andere steden. Het 

unieke van Sprekende Films NV in de periode 1929-1932 is dat het een 
Europese, multinationale onderneming is geweest met studio's in diver
se landen en met films in verschillende talen. Een filmconcern dat op 
Europese schaal wilde opereren: zoiets had men niet meer meegemaakt 
sinds het Franse filmimperium van Charles Pathé ten onder was gegaan 
in de Eerste Wereldoorlog. In Berlijn deed men graag alsof de studio's 
in Parijs en Londen slechts Duitse filialen waren, maar dit stemde niet 
overeen met het beleid van de Nederlandse eigenaars. In hun ogen 
maakten de Tobisstudio's deel uit van een multinationale maatschappij 
met vestigingen over heel Europa, onder meer in Berlijn . 

De geschiedenis van Tobis en bijgevolg de introductie van de ge
luidsfilm in Europa zal in hetlicht van deze nieuwe bevindingen moeten 
worden herschreven. Dit wil niet zeggen dat Tobis voortaan tot de 
Nederlandse filmgeschiedenis gerekend kan worden. Het Amsterdamse 
concern verkoos een multinationale identiteit boven een Nederlandse 
of een Duitse. Tobis was Amsterdam plus Berlijn plus Parijs plus Lon
den: een Europese studio . Het grensoverschrijdende karakter van Tobis 
wordt echter pas zichtbaar vanuit het Nederlandse perspectief en met 
behulp van Nederlandse bronnen. Voor deze internationale optiek heb
ben historici tot nu toe weinig oog gehad.' De fixatie op de natio-nale 
cinema heeft de blik op de internationale aspecten van de filmcultuur 
belemmerd. 

Nederland heeft als financier van de internationale filmindustrie een 
reputatie opgebouwd. De financiële avonturen van Küchenmeister en 
Brenninkmeyer, die in deze studie zijn behandeld, staan niet op 
zichzelf. j Ze horen bij een traditie die zich heeft voortgezet na de Twee

de Wereldoorlog. In de jaren tachtig werd bijvoorbeeld het Cannon
concern gesticht door Menahem Golan en Yoram Globus met behulp 
van Nederlandse kredieten. Vervolgens kregen Giancarlo Paretti en 
Florio Fiorini Nederlandse steun om in Hollywood een greep naar de 
macht te doen met Pathé Communications. 4 De capriolen van deze 
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ondernemers hebben evenveel opschudding veroorzaakt als die van 
Küchenmeister destijds. Opmerkelijk is daarbij dat de bankier van 
Paretti en Fiorini, Crédit Lyonnais Bank Nederland, historische banden 
had met de voormalige financier van Küchcnmeister, Oyens & Zn. De 
geschiedenis herhaalt zich, zou men kunnen zeggen. Een andere over
eenkomst is dat de Nederlandse bemoeienis met de internationale film
industrie weinig of niets heeft bijgedragen aan de produktie van 
Nederlandse films, toen niet en later ook niet. 

Een derde drempel heeft betrekking op de bioscoopvoorstelling. De 
invoering van de geluidsfilm is niet zomaar een technische aanpassing 
geweest. De nieuwe techniek veranderde behalve de film ook de wijze 
van vertonen en de relatie met de toeschouwer. In de eerste plaats 
bereikte de film de bioscoop niet meer als een halffabrikaat, maar als een 
eindprodukt. Er waren geen muzikale en andere aanvullingen meer 
nodig om de voorstelling aan te kleden; de film bood een kant en klaar 
programma. In de tweede plaats, en als gevolg hiervan, veranderde de 
bioscoopvoorstelling van karakter. Het orkest dat vroeger live in de zaal 
had gespeeld, ging nu deel uitmaken van de film; een gedeelte van de 
vertoningscontext werd als het ware overgebracht naar de filmtekst. In 
de derde plaats ontstond er een andere relatie tussen toeschouwer en 
film. Het publiek bezocht niet meer een multimedia-show die zich 
gedeeltelijk vóór het doek afspeelde, maar het kwam nu alleen nog voor 
de gebeurtenissen op het doek. De film wendde zich voortaan recht
streeks tot de toeschouwer, zonder tussenkomst van het orkest in de 
zaal. Om deze omwenteling in de vertoningspraktijk te kunnen door
zetten, moesten verschillende hindernissen en weerstanden worden 
overwonnen. 

De botsing met de Bioscoopwet van 1926 is karakteristiek voor deze 
ontwikkeling. De wet maakte onderscheid tussen een (zwijgende) film 
en de voorstelling van die film, geheel in overeenstemming met de 
praktijk van die tijd. De film stond onder toezicht van de centrale 
overheid, terwijl de voorstelling onder het toezicht van de burgemees
ter viel. Door de 'mechanisering' dreigde nu een deel van de voorstel
ling, in het bijzonder de muziek en het gesproken woord, te worden 
onttrokken aan de jurisdictie van de burgemeester om te worden 
toegevoegd aan die van de Centrale Filmkeuring. De strijd die hierover 
ontbrandde, biedt een fraaie illustratie van de veranderingen die de 
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nieuwe techniek teweeg heeft gebracht in de aard van de voorstelling 
en in de definitie van film. Tot op het hoogste niveau van regering en 
parlement zijn de juridische consequenties hiervan uitgevochten. 

Uit sociaal oogpunt is de omschakeling een ware tragedie geworden 
voor de bioscoopmusici. Hun lot was nauw verbonden met de bestaan
de vertoningspraktijk. Toen deze laatste zich wijzigde en de muzikale 
begeleiding overbodig werd, bestonden er voor de musici weinig alter
natieven. Hun protest heeft niet mogen baten. Honderden banen ver
dwenen in een paarjaar tijd. Alleen enkele grote bioscopen hielden nog 

een klein orkest in dienst om het voorprogramma op te luisteren. Een , 
gering aantal musici heeft emplooi kunnen vinden bij de radio. De 
meesten gingen echter een donkere toekomst tegemoet, die nog eens 
extra verduisterd werd door de economische crisis die inmiddels was 
uitgebroken. 

Ook in economisch opzicht zijn de gevolgen ingrijpend geweest. 
Het orkest had in de jaren twintig een cruciale rol gespeeld in de 
concurrentiestrijd tussen de bioscopen. De grote theaters konden op 
muzikaal terrein meer bieden dan de kleine. De nieuwe techniek 
nivelleerde echter de verschillen: de geluidsfilm maakte het mogelijk 
om in alle theaters dezelfde voorstelling te geven. Dit werkte vooral in 
het nadeel van de toonaangevende, luxe bioscopen, die immers een deel 

van hun aantrekkelijkheid verloren. De besparingen op het orkest 
wogen hier niet op tegen de nadelen van de nivellering. De middelgrote 
theaters hebben hiervan nog het meest geprofiteerd. De kleine exploi
tanten daarentegen zagen zich geplaatst voor hoge investeringen in 
apparatuur, uitgaven die zij niet konden goedmaken door de pianist te 
ontslaan. Dit is een belangrijke reden waarom zo veel bioscoopexploi
tanten huiverig waren om de oude, beproefde formule van de zwijgen
de film in te ruilen voor de onzekerheden van de innovatie. 

De filmkritiek heeft veel moeite gehad met de nieuwe techniek. Er 
is hier sprake van een paradox. De grotere autonomie van de film kwam 
immers tegemoet aan het streven naar een autonome filmkunst, een 
belangrijk programmapunt van de avant-garde en de Nederlandsche 

Filmliga. De voorstanders hiervan keerden zich echter tegen de geluids
film. Voor hen ging met het zwijgen ook de kunst verloren. Het heeft 
enige tijd geduurd voordat zij hun opvattingen over film zodanig 
hadden aangepast dat ook het geluid hierin een plaats had verworven. 
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Deze studie heeft laten zien, voor zover het Nederlandse materiaal het 
toeliet, hoe de verhouding tussen film, voorstelling en toeschouwer is 
veranderd onder invloed van de nieuwe techniek. Deze verandering 
staat echter niet op zichzelf. Het proces van decontextualisering,5 waar
bij de vertoningsomstandigheden steeds 'neutraler' worden ten opzich
te van de film, is al veel langer werkzaam in de filmgeschiedenis; de 
nieuwe techniek heeft deze tendens slechts versterkt. Films waren 
omstreeks 1900 volledig ondergeschikt aan de voorstelling; het was de 
vertoner, niet de maker, die de volgorde en de functie van de 'levende 
beelden' bepaalde. 6 Geleidelijk verschoof het zwaartepunt echter naar 
de produktie. Dankzij nieuwe, op montage gebaseerde vertelmethoden 
werd het omstreeks 1908 mogelijk om bepaalde narratieve functies die 
tot dan toe buiten de film hadden gestaan en die er bij de presentatie aan 
moesten worden toegevoegd (bijvoorbeeld door de explicateur), in de 
film te integreren.7 De film leek nu zichzelf te kunnen vertellen. Voor 
muziek, stemmen en geluidseffecten was men echter nog steeds aange
wezen op ondersteuning tijdens de voorstelling. Het heeft twintig jaar 
geduurd voordat deze auditieve dimensie geheel door de techniek kon 
worden overgenomen. Daarmee veranderde de film definitief van een 
halffabrikaat in een eindprodukt. Sindsdien bepaalt uitsluitend de pro
duktiezijde wat er tijdens de voorstelling te zien en te horen valt. 

Dit proces blijkt gelijk op te gaan met het proces van internationalise
ring en standaardisering van de filmindustrie, dat eveneens al vroeg is 
begonnen. Naarmate de film zich verder ontwikkelt van halffabrikaat 
tot eindprodukt, wordt hij gemakkelijker als internationale handelswaar 
gedistribueerd. Tegelijkertijd verdwijnen de lokale verschillen in pre
sentatie en ontstaan uniforme voorstellingen die over de hele wereld 
hetzelfde zijn. De geluidsfilm heeft een nieuwe fase in dit integratiepro
ces ingeluid. 

Daarbij komt dat ook de financiering steeds internationaler is gewor
den, een ontwikkeling waarbij Nederlandse financiers een belangrijke 
rol hebben gespeeld. De voortschrijdende internationalisering stuit 
daarbij soms op lokaal verzet. Economisch protectionisme is in de film
industrie geen onbekend verschijnsel, hoewel het nooit voor de 
bescherming van de Nederlandse film is gebruikt. Er bestaan boven
dien culturele drempels. De problemen met de taal zijn daarvan een 
goed voorbeeld. Dergelijke hindernissen hebben in het geval van de 
geluidsfilm alleen vertragend gewerkt; de richting van de ontwikkeling 
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is er niet door veranderd. Hollywood heeft zich bijvoorbeeld vrij snel 
hersteld na de moeilijkheden die het aanvankelijk had ondervonden bij 
de export van geluidsfilms. 

Men kan zich afvragen of het innovatieproces wel was doorgegaan, 
indien de geluidsfilm twee jaar later was geïntroduceerd. Het is een 
hypothetische vraag, maar hij brandt op de lippen van ieder die zich met 
deze periode bezighoudt. Want zou de economische crisis geen formi
dabele hindernis zijn geweest voor de innovatie? De Europese omscha
keling zou in 1931 ontegenzeglijk veel stroever en langzamer zijn ver
lopen dan in 1929, vóór de beurskrach van Wall Street. De financiering 
van het Küchenmeister-concern met Nederlandse kredieten zou in 
1931 geen schijn van kans hebben gehad. Het opkomende nationalisme 
zou bovendien veel feller hebben geageerd tegen de vreemde talen in 
de bioscoop. 

Deze vraag moet echter niet aan de Nederlandse of de Europese film
industrie worden gesteld, maar aan de Amerikaanse. Daar lag het initia
tief en Europa zou vroeg of laat het Amerikaanse voorbeeld hebben 
gevolgd. De economische crisis sloeg in Amerika sneller en harder toe 
dan in Europa. In 1930 zouden Hollywood en zijn financiers minder 
dan ooit bereid zijn geweest tot een innovatie van deze omvang. Ze 
hadden de omschakeling echter nooit voor onbepaalde tijd kunnen 
uitstellen, onder meer omdat Hollywood de geluidsfilm nodig had om 
met de opkomende televisie te kunnen concurreren. 8 In de tweede helft 
van de jaren dertig lagen de kansen in Amerika weer gunstiger voor een 
nieuwe poging. Daarentegen zou Europa de aansluiting op dat moment 
waarschijnlijk hebben gemist omdat de Tweede Wereldoorlog al spoe
dig uitbrak. Na de oorlog volgden nog jaren van herstel die grote 
investeringen in de filmindustrie vrijwel uitsloten. Het is daarom niet 
ondenkbaar dat de geluidsfilm pas omstreeks 1950 in Nederland zou zijn 
ingevoerd, indien Warner Brothers in 1926 had geaarzeld met zijn 
innovatieplannen ... 
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