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HOOFDSTUK I: EEN GESCHIEDENIS VAN LUCHTKASTELEN 

1. E.W. Kellogg, 'History of sound motion pictures', in: R. Fielding ed. (r967), blz. 174-220. 
Geduld (1975),]ossé (1984), Altman (I985). 
2. Schumpeter, Theory DJ eco'lOmic deve/opmmt ([ 9 34). Overigens heeft de innovatietheorie in de 
'school' van Schumpeter een ontwikkeling doorgemaakt: zie volgende noot. 
3· Roobeek (1987), blz. 2; Dosi (I 984), blz. 71-72,293; Dosi e.a. (I 988), blz. 13-37, [24-144,221-
238; Baudet (1986), blz. 148-154. 
4 . Deze benadering is geïnspireerd door Bijker, Hughes and Pinch eds. (1987) die techniek 
opvatten als een sociale constructie. Zij hebben een analysemodel ontwikkeld, SCOT (social 
construction of artifacts), dat verrassende perspectieven opent voor de techniekgeschiedenis. Dit 
model kan hier slechts gedeeltelijk worden overgenomen, onder meer omdat de technische 
ontwikkeling van de geluidsfihn grotendeels buiten Nederland heeft plaatsgevonden. seUT zou 
meer vruchten kunnen afwerpen bij toepassing op Amerika, het land waar de geluidsfilm voor 
het eerst op grote schaal werd beproefd. 
5. In sociologische studies van innovatie en diffusie spreekt men doorgaans van 'adoptiegeschie
denis' , terwijl men in fihn- en literatuurstudies 'receptiegeschiedenis' gebruikt. Hier wordt de 
voorkeur gegeven aan de laatste term, onder meer omdat dit onderzoek niet alleen betrekking 
heeft op een techniek maar ook op een cultureel produkt. 
6. Pinch and Bijker (1987), blz. 40-45, spreken van een 'interpretative flexibility'. 
7. Vgl. Van Lente (1988), blz. 2. Van Lente bestudeert opvattingen overtechnische vernieuwin
gen in Nederland tussen 1850 en 1920. Hij beperkt zich tot de passieve receptie van innovatie. 
8. Pinch and Bijker (1987) beschouwen innovatie als een evolutieproces van variatie en selectie. 
9. Pich and Bijker (1987), blz. 22. 

10. Een variant hiervan zijn theorieën die irulOvatie zien als een samenspel van (technologische) 
push- en (maatschappelijke) pul/-factoren. 'Staat de trein van de innovatie eenmaal op de rails, dan 
kan verder niet meer van dat spoor worden afgeweken.' Bijker (1984), blz. 50. 
11. ]oseph Brodsky, 'Een lofrede op Clio', in: NRC Hatldelsblad, 14 december T99!. 
12. Tollebeek (1990), blz. :n8. Ook de semioticus en cultul1rfilosoofY. Lotman bepleit een 
geschiedschrijving die ervan uitgaat dat een rustorische gebeurtenis altijd de selectie is van één uit 
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vele mogelijke alternatieven en dat dezelfde omstandigheden niet altijd dezelfde gevolgen hoeven 
te hebben. Y. Lotman, Universe ofthe mind: a semiotic theory of culture (London etc.: Tauris, 1990), 
blz. 228-230. 
13. Het is een oude wijsheid dat intenties niet altijd het beoogde effect hebben en dat de 
geschiedenis zelden de vrucht van rationele overwegingen is geweest. Vgl. Ankersmit (1990), 
blz. 100-106. Dit is ook een van de hoekstenen van Schumpeters theorie. 'The assumption that 
conduct is prompt and rational is in all cases a fiction. But it proves to be sufEciently nearto reality, 
if things have time to hammer logic into men. Where this has happened, and within tbe limits 
in which it has happened, one may rest content with this fiction and build theories up on it. ( ... ) 
Outside of these limits our fiction loses its closeness to reality. To cling to it there also, as the 
traditional theory does, is to hide an essential thing and to ignore a fact which, in contrast with 
other deviations of our assumptions fiom reality, is theoretically important and the souree ofthe 
explanation of phenomena which would not exist without it.' (blz. 80) 
14. Vgl. Prinsen (1977), Reijnhoudt (1981), Post (1985), Smit e.a. (1985), Dibbets (1986), 
Groeneboer (1988), Bruls en Kerkman (1989). 
15. Dibbets en Van der Maden red. (1986), Hogenkamp (1988). 
16. Gomery (1975), Geduld (1975), Walker (1978), Wood (1983). 
17. Karl Priimm, Freie Universität Berlin, heeft een dergelijke studie aangekondigd in Priimm 
(1989), blz. 93. 
18. Zie Icart (1988) voor Frankrijk, Murphy ([984) en Low (1985) voor Engeland, Redi (1986) 
en Quargnolo (1986) voor Italië. 
19· Strohm ([934), Paschke ([935), Spiker (1975), Holba (1979),]ossé (1984). 
20. Aan het slot van zijn studie doet Strohm drie oplossingen aan de hand om de nefaste invloed 
van Tobis uit te schakelen. Alle drie veronderstellen ze het ingrijpen van de staat, een aanbeveling 
die in Duitsland annO 1934 niet aan dovemansoren was gericht. 
2 T. De spelling van Nederlandse citaten is aangepast aan de voorkeurspelling zoals die in 1954 
werd vastgelegd. 'De authentieke vorm van de tekst creëert effecten bij de moderne lezer die 
absoluut niet aanwezig waren in de tijd van ontstaan: taal en spelling leiden af in ongewenste 
richtingen, ze verlenen de tekst een antieke, kinderlijke ja zelfS komische kleur die op gespannen 
voet staat met de eigenlijke inhoud.' H. Pleij, Het Nederlandse onbehagen (Amsterdam: Prome
theus, 1991), blz. 128. 

HOOFDSTUK 2: BETER DAN DE BESTE RADIO 

1. Nederlands Filmmuseum, Amsterdam: Archief Struve, 6. Dit archief zal hierna worden 
aangeduid met Stro Voor de volledige tekst, zie noot 26. 
2. Opgericht op 24 februari 1925 te Berlijn door Küchenmeister en twee stille vennoten, Botho 
Freiherr von Gamp en Wilhelm Diehm. Het aandeel van de beide laatsten bedroeg resp. 150.000 
mark en 26.666 mark, terwijl Küchenmeister als 'persönlich hafrender Gesellschafter' octrooien 
inbracht ter waarde van 25.000 mark. Brief van Zeiss aan Struve, 8 februari 1926 (Str. 6). 
3. Zie: H. Jütternann, Phonographen und Grammophone (Braunschweig 1979), blz. [85 fr. Het 
Ultraphon-systeem was niet helemaal uniek. In 1923 werd in Engeland de Duophone uitge
bracht, voorzien van twee membranen op één toonarm. 
4. Briefvan Zeiss aan Struve,]ena, 8 februari 1926 (Str. 6). 
5. Brief van Küchenrneister aan Koch, 16 februari 1926 (Str. 3). 
6. Overeenkomst tussen Koch en Küchenmeister, 12 februari [926 (Str. 6). Struve en Koch namen 
ieder voor 50.000 mark in KKG deel. Struve zou enkele maanden later zijn aandeel verhogen tot 
105.000 mark, inclusief de bedragen die Struve namens enige familieleden in KKG belegde. Brief 
Küchenmeister aan Struve, 7 april 1928 (Str. 3) 
7. Bijvoegsel Staatscourant, 14 februari 1927. BriefKüchenmeister aan Marijnen, 2 september 1926 
(Str. 3). 
8. Brief van Küchenmeister aan Koch, 24 december 1926 (Str. 3). Brief van Koch aan 
Küchenmeister, I januari 1927 (Str. 17). 
9.]aarverslag KKG 1927 (Str. 7). Fa. Oyens & Zn. had als stille vennoot een aandeel van 8 procent 
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in KKG. Bovendien stond nog eens II,S procent op haar naam, maar voor rekening van derden 
(Rijksarchiefin Noord-Holland, Haarlem: archief Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 233-
724: Incassobank contra Oyens, "4 juni 1935; pleitnota van 15 mci 1935)· 
Io.Jaarvers[ag KKG T927 (Str. 7). [n september 1927 werd Benona (Ber[iner Tonapparate Fabrik) 
GmbH opgericht. De omschakeling kwam net op tijd, want het paradepaardje, de Ultraphon, 
bleek ondanks het supericure geluid toch minder goed aan te slaan bij het koopkrachtige publiek. 
De oorzaak lag voor de hand: het systeem met de dubbele toonarm was alles behalve 
gebruiksvriendelijk. Er werd daarom een nieuw systeem ontwikkeld met een enkele toonarm, 
maar wel met twee grammofoonnaalden, zodat ongeveer hetzelfde effect zou ontstaan. Dit 
nieuwe toestel, dat pas eind 1928 op de markt kwam, heette Ultraphonic. Duag beschikte daamlee 
over twee modellen: de luxe Ultraphonic en de goedkope Bertona. 
TT. ProspectIIs betreffende de uitgifte van aandelen in Küchenmeister's Internationale Ultraphoon 
Mij. NV, Amsterdam ]I oktober I928 (archief Vereniging voor de Effectenhandel, Amsterdam, 
190 5- r1)· 
T2. Het maatschappelijk kapitaal is het maximale bedrag waarvoor de onderneming aandelen kan 
uitgeven overeenkomstig de statuten. Het bedrag waarvoor inderdaad aandelen zijn uitgegeven, 
noemt men het geplaatst kapitaal; eventueel resterende aandelen blijven dan 'in portefeuille'. 
13. Zie noot 11. KKG kreeg hiervoor I350 aandelen Ultraphoon met een nominale waarde van 
1.350.000 gulden. Het geplaatste kapitaal van Ultraphoon bedroeg 1,36 miljoen gulden. 
14. Zie noot TI. 
T 5. Al/lsterdamseh E,tJectenblad, 3 Joktober) 928. 

16. NRC, 14 november T928. 

17· Amsterdamseh Effictenblad, 9 november T928. 
18. Een lijst van, veelal alleen aangemelde, octrooien op naam van H.J. Küchenmeister is 
opgenomen in de bijlagen bij de overeenkomst tussen Tobis AG en de Küchenmeister-groep, 30 

augustus T928 (BA R1091-241). Zie ook het Duitse Patmtblart, 1920-1927. Uit deze jaargangen 
blijkt dat Küchenmeister als uitvinder van landbouwmachines is begonnen. Na de Tweede 
Wereldoorlog heeft hij deze draad weer opgepakt. 
19· Jossé (1984), blz. 233· 
20. 'Vor allem ist umere Apparatur die erste, die wirklich an jedel1J Filmprojektor in jedem 
Theater einfàch einzusetzen ist und kostet nnsere Sprechfilm-Apparatur nur Bruchteile im 
Gegcnsatz zu den Preisen anderer Spezialapparaturen, die stets den alten Filmprojektor überflüssig 
machen.' Brief van Küchenmeister aan Koch, 16 januari 1927 (Str. 3). Zie ook Jaarverslag KKG 

T927 (Str. 7). 
21. Brief van Küehenmeister aan Koch, J6 januari 1927 (Str. 3). 
22. Brieven van Küchenmeister aan Koch of Struve, T6 januari, 26 jannari en 2 februari 1927 

(Str. 3). 
23· Brief van Küchenmeister aan Koeh, 16 januari 1927 (Str. 3)· 
24. Jedoch musste in Anbetracht einer Option, die für einige Zeit der Ufa gegeben werden muss
te, venl1ieden werden, eine öffentliche Exp[oitation des Sprech- und Klangfilms zu früh zu betrei
ben, da sonst die Ufà zweifelsfrei Schwierigkeiten bereitet hätte.' Jaarverslag KKG J927, blz. 6 (Str. 7). 
25. Jossé (1984), blz. 238, noot 429. 
26. Str. J. Volgens een aantekening van Struve op dit document duurde de toespraak ongeveer 
4,5 minuut en de lengte van de film bedroeg 95 meter. 
27. Welke geluidsfilms in de week van 20 november "927 werden gedemonstreerd in het City 
Theater te Den Haag, kon niet precies worden vastgesteld. Uit de persverslagen kan men negen 
verschillende film.s destilleren: een scène op een boerenerf, Mussolini (?) spreekt, een schooljuf
frouw, een oosterse danseres, een kerkorganist, 'Le Cygne' van Saint Saëns uitgevoerd door cello 
en piano, 'Sarazata' door viool en piano, een bas zingt 'Cara mio ben', een pianist speelt Chopin. 
Niet bekend is of deze opnamen afkomstig zijn van TriErgon of van Küchenmeistcr. De eerste 
film doet denken aan een produktie van TriErgon uit 1923, DAS LEBEN AUI' DEM DORFE, maar kan 
ook zijn nagemaakt. 
28. Het is niet bekend wie het artikel in de NRC van 21 november 1927 heeft geschreven. Dezelfde 
tekst verscheen die dag ook in Het Vaderlarld op de voorpagina onder een grote kop 'De film gaat 
spreken!' 
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29. D.A.M. Binnendijk, 'De sprekende fihn', in: Filmliga, december 1927 (reprint blz. 105). In 
het nunUller van februari 1928 wordt deze discussie voortgezet (reprint blz. 154-15 S). 
30. Zie noot 9. 
31. Jonker (1989). 
)2. Kamer van Koophandel, Amsterdam, nr. )2694. 
33. Titellijst bij keuringsrapporten nIS. 640-656, 'Spreek- en geluidsfihnen weergegeven naar het 
systeem van H.J. Küchenmeister', l2 mei 1928. Gekeurd werden 575 m. beeld en 45 m. titels, 
in totaal 620 m. (archief CCF) 

34. Haagse/Ie COllrant, 2 mei 1928. 
35. Telegraqf, 3 mei 1928. 
36. Twee films, die wel voor de ITF zijn gemaakt, worden in de peIS niet genoemd. Vemloedelijk 
zijn ze ook niet venooIld. De eerste film is door de keuring gezien en goedgekeurd (titellijst bij 
keuringsrapporten CCF nrs. 640-656.) De tweede is wel opgenomen voor de tentoonstelling, maar 
had vemlOedelijk te veel gebreken om vertoond te kunnen worden. Op 13 februari 1928 schreef 
Küchenmeister aan Struve vanuit Berlijn: 'lhre Aufilahme, die wir gemacht haben, ist zufriedcn
stellend, leider war das optische Bild bei einer sehr guten tonlichen Aufilalune merkwürdiger
weise infolge eines Linsenfehlers bei der optisch en Kamera nicht zufriedcnstellend ausgefallen. 
Es ist erfreulich, dass bei dieser Gelegenheit der Fehlcr an der Kamera festgestellt werden konnte, 
der selbstverständlich nichts nut der TonaufÏ1ahme zu tun hat.' (Str. 3) 
37. Guido Bagier was betrokken bij de oprichting van Duag in 1925 en Philip Weitz was tot eind 
1927 een stille vennoot van KKG . 

38. Guido Bagier, Das Wllelld, Veilt (Berlin: Gross, (943) , blz. 455-456. 
39· Haagse/IC COl/ral/I , 5 mei 1928. 

HOOFDSTUK 3: DE GOUDEN STEM VAN HET ZILVEREN DOEK 

I. Gomery (1982). 
2. F.B.A. Prinsen, Herinneringen (manuscript), blz. 132, in: Rijksarchief in Zuid-Holland, 
archiefF.ll.A. Prinsen, nr. t '7. Een bewerking van dit manuscript verscheen als bock onder de 
titel Wal eell I/ilvilldillgell in 1977 bij uitgeverij Sari te Dordrecht. In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van het manuscript, temij anders venneld. Waar mogelijk zijn de beweringen in het 
manuscript geverifieerd aan andere bronnen. 
3. Zijn volledige naam luidde Lodewijk Cohen. Barnstijn is de naam van zijn moeder. Hij werd 
geboren te Enschede en had verscheidene broers die eveneens in het bioscoopbedrijf werkzaam 
waren. Reijnhoudt (1981). 
4. Prinsen was er in 1917 in geslaagd de eerste Nederlandse electronenbuis te maken. Prinsen, Wal 

eell uilvilldillgm, blz. 24. 
S. Verslag van een reis naar Londen op 31 oktober 1928, door F. Prinsen (pc!. 81 l.4T). VgJ. 
Prinsen, Heritmeringen, blz. 132-134. 
6. Notulen directie Philips, 5 november 1928 (PC!. 144.81). V gJ. Prinsen, Herinneringen, blz. 132-
137· 
7. Ibidem. 
8. Er is zelfs nog een derde partij in Eindhoven komen praten, Heinrich Küchenmeister van 
Küchenmeister's IntemationaJe Mij. voor Sprekende Films NV, maar Philips vond hem aanvan
kelijk minder interessant dan Zeiss Ikon; zie hoofdstuk S.I en 6.1. 
9. Dit probleem werd op ,sjanuari 1929 verwoord door mr. H.F. van WaIscm in een bespreJcing 
over Banmijn (pc!. NL.563) . Zie hoofdstuk 6. 
t o. Prinsen kon daarbij bogen op wat hij had gezien in Londen en verder op wat hij erover kon 
lezen in de bibliotheek van Philips' Natuurkundig Laboratorium, waar techtusche vakbladen 
aanwezig waren. Bamstijn had bovendien infonnatie meegebracht uit Amerika. 
11. Prinsen, Herirmeringen, blz. 141. 
12. Notulen directie Philips, 17 december 1928 (PC!. 144.81). Dr. G. Holst, het hoofd van het 
Philips laboratorium, sprak zijn ongenoegen uit over deze experimenten buiten zijn gezichtsveld. 
13. Prinsen, Herinneringen, blz. 140-141. 
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14. Prinsen, Herinneringen, blz. '42. 
IS. Brief van BanlStijn aan Rienks, 18 december [928; brief van Rienks (Electro Kino) aan 
Barnsrijn, 5 januari 1929 (PC A 8 I I.424). Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 143-144. Enkele 
Nederlandse octrooien uit de tijd dat Prinsen nog voor Philips werkte, staan op naam van William 
Rienks: octrooi nr. 28728, 29954 en 30450. Ook deze octrooien zijn waarschijnlijk gebaseerd op 
vindingen van Pnnsen. 
16. 'Loet' is bovendien etymologisch verwant aan het Engelse 'loud' en het Duitse 'laut' . 
[7. Verslag bespreking directie Philips, IS januari 1929 (PCA NL.S63)· 
18. Ibidem. 
19. Neder!. Staatscoural1l, 2 januari 1930. 
20. NWC van 2sjanuari 1929 bevat een overdruk van de meeste artikelen over deze voorstelling. 
21. Het uitzonderlijke karakter van deze demonstratie blijkt ook hieruit dat Theater Tuschinski 
diezelfde week THE JAZZ SINGER nog zonder gelllid vertoonde. 
22. Verslag van een bezoek aan Den Haag op 23 januari 1929, door F. Prinsen (PCA 811.42). Zie 
ook hoofdstuk 4.l. 
23. Zie de verslagen op I februari 1929 in Utrechtse" Nieuwsblad, Het Cel/trum, Utreehtsdl Provillciaal 
ell Stedelijk Dagblad. "wc, 8 februari 1929. Zie voorts het verslag betreffende de inrichting van de 
Flora-bioscoop voor sprekende film, door Van Sluiters, 4 februari 1929 (PCA NL.563). Dit verslag, 
geschreven door een Philips-technicus clie bij de installatie in Flora aanwezig is geweest, bevat 
een nauwkeurige beschrijving van de Loetafoon-techniek achter de schermen. Men werkte in 
deze zaal van 40 bij 8 meter met een SO watt Philips-versterker. Hierop waren zes bekrachtigde 
Riee luidsprekers aangesloten, verdeeld in twee groepen van drie, elke groep uitmondend in één 
grote houten trechter. 
24. G. Donaidson, 'De eerste Nederlandse speelfilms en de gebroeders Mullens', in: Sklietl, nr. 
28 (1972), blz. TI-13. 
25. Contracten en correspondentie van Loetafoon NV met Apollo Theater, 1929-1930 (PCA 882). 
26. Keuringsrapport CCF 6614, 27 februari 1929 (archief CCF). 

27. Het Apollo Theater vertoonde vemlOedeiijk nog een andere geluidsfilm voorafgaande aan 
TWO LOVERS. I. L. Cohen had een reclamefilmpje gemaakt voor Caminada, een radiowinkel in 
Den Haag (keuringsrapport CCF 6731, 'S maart 1929). Cohen heeft deze film waarschijnlijk 
voorzien van geluid volgens hetgrammofoonsysteem, zodat de film met behulp van de Loetafoon 
kon worden vertoond. Zie hoofdstuk 7.1. 
28. Vgl. Reijnhoudt (1981); Dibbets (1986), blz. 263. 
29· Prinsen, Herinneringen, blz. 147. 
30. Zie hoofdstuk 4.1 en 5. Briefvan Struve aan Henke!, 14 maart 1929; brief van Henkel aan 
Struve, 20 maart 1929 (Str. 1, 80). 
3 I. Overeenkomst tussen Cinema Royal NV en Loetafoon NV betreffende de verkoop van een 
geluidsinstallatie volgens het grammofoonplaat-systeem, 18 maart 1929 (Nederlands Filnunu
seum: collectie Curiosa, nr. 195). Cinema Royal betaalde 14.500 gulden voor twee synchroon
machines met twee IOO Watt geluidsversterkers en twaaU' bekrachtigde electro-dynamische 
luidsprekers. 
)2. Algemeen Halldelsblad, 12 april 1929; NWC, 12 april 1929; Telegraaf, 13 april 1929. De film werd 
vertoond met Nederlandse tussentitels. Het keuringsrapport CCF nr. 6889 van 3 april 1929 (archief 
CCF) bevat een lijst van alle 177 tllssentitels, waaronder veel clialoogteksten. 
33. 'Radio-rede van Loet C. Bamstijn over de geluidsfilm', in: NWC, 19 april 1929. Voor de term 
'geluidsfilm' zie ook hoofdstuk 9.1. 
34. Algemeerl Halldelsblad, 12 april 1929. 
3S. Nederlands Omroepmuseum: archiefHugo de Groot. Meer hierover in Groeneboer (1988). 
36. Advertentie van BanlStijn in NWC, 17 mei 1929. Zie ook hoofdstuk 4.1. 
37· Prinsen, Herinneringen, blz. 149· 
38. Brieven van Rienks aan Barnstijn, 27 maart en 4juni 1929 (PCA 811.424). De eerste briefbevat 
een offerte VOOr het maken van de Loetafoon met één draaitafel VOor de prijs van 1.2I8 gulden. 
De tweede brieflaat weten dat Bamstijn de oude Loetafoons kan terugbrengen bij Rienks in ruil 
voor nieuwe modellen. V gl. Prinsen, Herinneringen, blz. 149. Een foto van deze een
plaatsmachine staat in een advertentie in NWC, 2 I juni 1929. De overeenkomst met de Vitaphone 
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van Western Electric is treffend. 
39. Advertenties in NWC, 17 mei en 14juni 1929. 
40. Brief van Trijssenaar aan Waterman, 16 juli 1929; verslag van bespreking met Barnstijn, 19 
juli 1929 (PCA 882). 
41. Holst beschouwde de geluidsfilm als 'het begin van een geheel nieuw akoestisch gebied, waar 
wij automatisch uitgeschakeld zullen worden, indien wij niet ook bij de sprekende film betrokken 
zijn.' Notulen directie Philips, 16 september 1929 (PCA 144.81). 
42. De overeenkomst tussen Philips NV en Bamstijn, waarschijnlijk op 13 september 1929 
getekend, is in verkorte vonn opgenomen in het 'resumé over de verhouding Philips-Loetafoon
Bamstijn', 8 oktober 1930 (PCA 882). Zie ook de overeenkomst tussen Loetafoon NV en Barnstijn, 
13 september 1929 (PCA 811.4). Alle uitgaven van Loetafoon NV zijn voor rekening van Bamstijn. 
43. Ibidem . Dat er een band bestond tussen Philips en Loetafoon wist iedereen, maar niet dat 
Bamstijn in september 1929 Loetafoon NV had verkocht aan Philips. 
44. Rienks besteedde het il1.\tntmentmakerswerk uit aan de firma Dekker, het gietwerk aan de 
firma Rademaker, beide te Rotterdam, terwijl het schilderwerk en de lakspuiterij eveneens 
werden uitbesteed. Rapport over de zaak Prinsen, 14januari 1931 (PCA 882). 
45. Rapport over Loetafoon NV door Barnstijn, 1 januari 1930 (PCA 882); dit bevat een overzicht 
van alle theaters in Nederland die ingericht waren voor geluidsfilm, met opgave van de leverancier 
van de apparatuur. Rapport inzake Philips - Loetafoon - Bamstijn 1929-1930, 12 februari 1931 
(PCA 882); in de bijlage is een staat met omzetcijfers van Loetafoon NV opgenomen. De belang
stelling voor de Loetafoon werd sterk bevorderd door het daverende succes van THE SINGING mOL, 

de film van Warner Brothers die bij Barnstijn verkrijgbaar was voor Loetafoon-gebruik. 
46. De Amerikaanse apparaten waren veel duurder. Ze kostten ongeveer 10.000 dollar, terwijl 
een Loetafoon slechts 3.000 dollar kostte, aldus J.F. Van Wickel, 'Sound films popular in the 
Netherlands', in: Commerce Reports, us Department of Commerce, 9 december 1929, blz. 627. 
Een dollar was toen ongeveer 2,50 gulden. 
47. Op verzoek van de directie van Philips schreefir. Van Lonkhuyzen op 24januari 1929 een 
rapport over 'Het probleem service voor de sprekende film' (PCA 811.42). Philips bezat volgens 
dit rapport nog geen eigen installatiedienst voor montage en onderhoud van grote apparaten. De 
fabriek maakte doorgaans kant en klare artikelen die iedereen kon aansluiten, 'terwijl bij defecten 
ofstoringen de in alle landen in het leven geroepen Philips Radio Service in staat was, door uit
wisseling of reparatie de klacht uit de wereld te helpen.' De servicedienst voor de geluidsfilm zou 
het begin moeten vonnen van een veel grotere organisatie, zoals die bij Siemens en AEG ook 
bestond. 
48 . Koopcontracten Corso en Scala in Amsterdam, begin 1930, aanwezig in NFM, Collectie 
Curiosa, nr. 195. Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 148. 
49. N WC van 27 september en 11 oktober 1929 bevat advertenties van Loetafoon waarin de eerste 
service-stations worden aangekondigd. Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. 148. 
50. Brief van Rienks aan llarnstijn, 28 mei 1929 (PCA 811 .424). Barnstijn gafRienks opdracht een 
experimenteel 'Movietone-apparaat' te bouwen volgens aanwijzingen van zijn adviseur Prinsen. 
Rienks vroeg daar 1500 gulden voor. Vgl. Prinsen, Herinneringen, blz. J 50--1 53 . 
5 I. Prinsen, Herinneringen, blz. 150--153. Volgens Prinsen (blz. (52) is het idee om het optische 
element op een aparte zuil te plaatsen, afkomstig van llarnstijn. 
52. Rapport over Loetafoon NV door Bamstijn, 1 januari 1930 (PCA 882). 
53· Rappon betreffende Barnstijn, door J.J. Haver Droeze, 22 januari 1930 (PCA Nl.563). 
54. Brief van Philips NV aan Barnstijn, 9 september 1930 (PCA 822), bevat de nieuwe overeen
komst. Prinsen, Herinneringen, blz. 164, noemt een bestelling van 145 Loetafoons volgens het 
platensysteem en 205 volgens het optische systeem; vgl. Staat met aantallen door Rienks geleverde 
Loetafoons (archief Prinsen, nr. 1 J); een rapport over de zaak Prinsen, 14januari 1931 (PCA 882), 
noemt alleen het aantal van 205 Loetafoons. Loetafoon NV werd nu gesplitst in drie afdelingen 
voor respectievelijk acquisitie, administratie en techniek. Banmijn droeg voortaan alleen nog de 
kosten van de eerste afdeling. Daarbij verminderde zijn provisie van 20 tot 12,5 procent, terwijl 
ook het delcredere daalde van 33 ,3 naar 20 procent. 
55. Rapport inzake Philips - Loetafoon - Bamstijn 1929-1930, 12 februari 193 J (PCA 882). 
56. Vermeulen publiceerde hierover een doorwrocht artikel in DeJlIgellieurvan 5 december 1930. 
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57. In een briefaan Amon Phihpsd.d. 30 april 1930 (PC A 882) hoonde Banmijn het laboratorium 
dat l1let naar zijn adviezen had willen luisteren. Die adviezen 'zouden geleid hebben tot het 
voordeel dat VÓÓr de markt uit ontworpen zou zijn geworden, maar niet, zoals thans, dat achter 
de markt aan wordt gefabriceerd'. 
58. Notulen Sprekende Film en Grammofoon Conuté, 2 mei en 18 augustus 1930 (PCA 811-4); 
staat mct aantallen door Rienks geleverde Loetafoons (archief Pnnsen, nr. 11); rapport inzake 
Philips-Loetafoon- Bamstijn 1929-1930, 12 febman 1931 (PC A 882). Cijfers over verkoopresul
taten 1929-1933 zijn opgenomen in de bijlagcn bij de agenda van Philips' Orco-bespreking, 16 
december 1933 (PCA 75'8). Totjul1l 1931 adverteerde Loetafoon nog in NWC. 

59. Voor Philips Cinesonor NV, zie hoofdstuk 6. 
60. Brief van Prinsen aan Otten, 23 december 1930 (PC A 882). 
61. Rapporten over de zaak Pnnsen, 14 januari - 3 febman 1931; verklaring van Prinsen, 23 
februari 1931 (PCA 882). Prinsen schrijft hierover uitvoerig lil zijn Herinneringen, m een bijlage 
van 18 bladzijden, ingevoegd tussen blz. 169-170. 
62. Ibidem. 
63. Zie hoofdstuk 7. Filmmaatschappij Electra NV werd opgericht op 24 februari 1931. 
64. Stukken betreffende de zaak Philips NV contra Prinsen, 1932-1934; getuigschrift van Prinsen, 
20 januari 1934 (PCA 882). Zelfs in zijn Herinneringen, die bijna een halve eeuw later werden 
opgetekend, durfde Prinsen de naam van Philips niet te noemen in verband met deze zaak. 
65. Stukken betreffende de zaak Prinsen, 14 en 18 januari 1931; verslag van bespreking met 
J3arnsujn, 18 febmari 1931 (PC A 882). Zie noot 54 over de bestelling van 350 Loetafoons. Meer 
over de fotocel ilJ: Pnnsen, Hennneringen, blz. 153. 
66. Stukken betreffende het geschil Elecrra-Loetafoon (PCA 811.424). Uitspraak van de Geschil
lencommissie van de Nederlandsche Bioscoopbond op 11 juli 1932,111: MIC, 15 juli 1932. 
67. Dit had Bamstijn gezegd bij de tot stand konung van zijn eerste contract met Philtps in 
1929· Nota inzake Loetafoon, 13 april 1931 (PCA 882). 
68. Telegram van Barnstijn uit New Vork, 23 maart 193 I; nota inzake Loetafoon, 13 april 193 I; 
notulen vergadering van aandeelhouders Loetafoon NV, 28 april 1931 (PCA 882). V gl. advertentie 
over de verhuizing van Loetafooll 111 "IIC, 10 april 1931. Als directeur van Loetafoon NV werd 
benoemd J.J. Haver Droeze, eell llIedewerker van de directie van Philips. 
69. Bnef van Barnstijn aan A.F. Philips, 17 oktober 193 I; rapport betreffende Philtps - BamstIjn, 
28 oktober 1931 (PCA 882). 
70. Briefvan Barnstijn aan Philips NV, 2 llIaart 1933 (PCA H82). 

71. In hoofdstuk 3.4 en 3.5 is opgemerkt dat 35 Loetafoons zIJn geplaatst in 1929 ell 55 111 1930, 
terwijl daarnaast 19 toestellen van ander fabrikaat zijn geïnstalleerd in 1929 en 38 in 1930. 
72. Meer hierover in hoofdstuk 4.2 en 7.1. Zie ook Linnemann (1990). 
73. Luc Verkoren, 'Automatisch filmen en fotograferen door het Prinsen-diafragma', in: Pi/OIO
historisch Tijdschrift, jg. 1986 nr. 3. V gl. Prinsen, Hennneringen, blz. 177. 
74. Zie hoofdstuk 6. 

HOOFDSTUK 4: BIOSCOPEN OP EEN KEERPUNT 

1. De partituur van Hubert Cuypers (1873-1960) VOOrTHE WHlTE SISTER bevindt zich in het Haags 
Gemeentemuseum. Deze film van Henry King uit 1923, met Lillian Gish als de witte non, ging 
op 6 november 1924 in Amsterdam in première. 
2. A(~emeetl Halldelsblad, 5 januan 19! 8. Ook BRONENOSETS POTYOMKIN (pantserkruiser Potem
kin, 1925) van Eisenstein ging in september 1926 gelijktijdig in Cinema Royal en Cinema Palace 
te Amsterdam in première. Groencboer (1988), blz. 81-84. 
3. De concurrentie tussen Theater Tuschinski en Cinema Royalll1 Amsterdam biedt hiervan 
tahrijke voorbeelden. Zie hierover Joost Groeneboer (1988) en Bernard Drukker (1979). 
4. AlgemeelI Halldelsbald, 16 september 1928. 
5. Ben Stroman, geciteerd door N. J3rederoo in Film ('11 beeldellde kl/IISI, 1900-1930 (Utrecht: 
Centraal Museum, 1979), blz. 7. Meer voorbeelden in hoofdstuk 9. 
6. Vgl. Gaudreault (1988), blz. 161-162. 

347 



7. Zie hoofdstuk 3.2. 
8. Titellijst bij keuringsrapport nr. 66[4,27 februari 1929 (archief CCF). 
9· Brief van Küchenmeister aan Struve, 17 september 1929 (Str. 3). 
10. Dat gebeurde daags nadat Loet C. Barnstijn zijn eerste Loetafoon-machine had gedemon
streerd aan dc pers. Verslag van F. Prinsen inzake een bezoek aan Den Haag op 23 januari 1929 
(PCA 8T 1.42). Zie het vorige hoofdstuk. 
[I . Er speelde misschien nog iets anders mee. Op 16 mei 1929 zou de Küchenmeistergroep voor 
vijf miljoen gulden aandelen gaan uitgeven op de Amsterdamse effectenbeurs ten behoeve van 
een nieuwe holding company, Accoustiek NV. De ontwikkelingen werden met argusogen 
gevolgd door beursspeculanten, maar ook door de pers en het gewone publiek. Het is niet 
uitgesloten datde Amerikaanse concurrenten - en Western Electric inhet bijzonder - BROADWAY 
MELODY met opzet op dit tijdstip hebben ingezet om het Küchenmeister-concern uit te dagen in 
het hol van de leeuw. Zie hoofdstuk 5. 
T 2. De filmkeuring had BROADWAY MELODY slechts toegankelijk verklaard voor personen boven 
de 18 jaar 'wegens erotiek e.d.' Keuringsrapport nr. 7IOT, 10 mei 1929 (archief C:CF) . 
T3. 'De spionne', in: De Tribune, I juni 1929. Vgl. 'Engelse les', in: Het Volk, 16 mei 1929. 
14. 'De sprekende film', in: De Maasbode, T 4 mei 1\)29. 
15. Zie hoofdstuk 3.2. 
16. Advertentie in AIgemeelI Halldelsblad, 17 januari 1929. Bespreking in Algemeell Halldelsblad, 20 

januari 1929. De Nederlandse première van THEJAZZ SINGER vond overigens plaats op 4januari 
T929 in het Grand Theater te Rotterdam. De film was al op 17 september 1928 gekeurd onder 
nr. 308T (archief CCF). 
T 7. Tuschinski had in oktober 1928 WINGS vertoond met orkest, maar het vliegtuiggeronk kwam 
van een grammofoonplaat. Deze geluidseffecten waren een aanvulling op die van het orkest en 
kunnen de film moeilijk tot geluidsfilin bestempelen. 
18. 'Het moment is gekomen, dat de sprekende film [ .. . ] zich aandient als een probleem, als een 
eerste orakel, dat indruk maakt en nu verklaard zal moeten worden', schreef Mcnno ter Braak 
naar aanleiding van ATLANTIC in Filmliga van december 1929 (reprint blz. 506). Zie hoofdstuk 9. 
19. Het kwam niet voor dat een film in verschillende steden tcgelijk in première ging. De meeste 
films werden slechts in een of twee kopieën uitgebracht en rouleerden gedurende het seizoen 
door het hele land. Voor 1970 bestonden er geen inbouwbioscopen. 
20. Tot deze trend behoren ook stomme films als de MAHA-cycltlS, een serie lange documentaires 
van Polygoon over Nederlands-Indië, zonder geluid uitgebracht in oktober 1929. 
21. Over de werkwijze van Fox Movietone News in Nederland, zie het interview met Louis 
Groen in NOIIfl,januari T931, p .873-875. 
22. FOX MOVIETONE NEWS, vol. J. T, 1.2 en 1.4, keuringsrapporten 7449, 7450 en 7452, gekeurd 
op 3 en 9 juli 1929 (archief CCF). Volgens De Telegratif van 18 oktober 1929 sprak Mussolini slecht 
Engels. 
23. 'De eerste Nederlandse journaalbioscoop' , in: NJVC, 29 januari 1932. 
24. Zie bijvoorbeeld de recensies van de Amsterdamse bioscopen RoyaI, Roxy en Corso in 
Algemeen Halldelsblad van 3, 17 en 31 mei 1931. 
25. Titellijst bij keuringsrapport nr. 8og8, 4 oktober 1929 (archief C:CF). De film werd bij Polygoon 
gemaakt voor Fiat-dealer J. Swart. Ten overvloede: het was geen geluidsfilm. 
26. 'Rolprent', in: AlgemeelI Halldelsblad, 5 februari 193 I. 
27. Een van de bedrijfjes die het lang hebben vol gehouden, is Transforma Odeon Synchrofoon, 
'de tweede firma in Nederland welke de meeste geluidsinstallaties geplaatst heeft!' Aldus een 
advertentie in NWC van 24jllli '93 1 waarin een lijst van 23 theaters is opgenomen die door deze 
Amsterdamse firnla zijn ingericht voor geluidsfilm. De meeste van deze apparaten werkten 
volgens het grammofoonsysteem. Transforma bleef tot in 1933 actief. 
28. Per T september 1930 waren 95 bioscopen geïnstalleerd, doorgaans de grotere theaters, met 
een totale capaciteit van 54.000 zitplaatsen. J.F. Van WickeI, 'Sound films gain popularity in the 
Netherlands', in: Commerce Reports, us Department of Commerce , 20 October 1930, blz. 174. Het 
genoemde aantal zitplaatsen komt overeen met bijna de helft van de totale stoelencapaciteit in 
Nederland. 
29. Kanuen and Schwartz (1982), blz. 101. 



30. België bezat 950 bioscopen in 1929, een extreem hoog aantal. Hiervan waren er in 1933 nog 
'maar' 740 over, waarschijnlijk gesaneerd onder invloed van de geluidsfilm. In dezelfde periode 
groeide het aantal bioscopen in landen als Engeland en Nederland. 
31. Brief van Küchcnmeister aan Struve, 17 september 1929 (Str. 3)· 
32. Zie hoofdstuk 5. 
33. Brieven van Struve, 14 maart ell9 september 1929 (Str. I). Briefvan Henkei aan Struve, 20 
maart 1929 (Str. 30) . Briefvan Küchenmeister aan Struve, 17 september 1929 (Str. 3) en 25 februari 
1930 (Str. 4). 
34. De Haagse advokaat mLir. N. Sm:uhout trad op namens TriErgon en het Küchenmeister
concern. NWC, 14 februari 1930. 
35. NIVC, I augustus 1930. Daarentegen bleef General Electric onder eigen naam nog enige tijd 
actief, vooral in de kleinere plaatsen van Nederland. Zie hun advertentie in .>'wc, 6 maart 193 I, 
met een lijst van 14 geplaatste installaties. 
36. Voor een theoretische beschouwing over imlovatie als een variatie- en selectieproces, zie 
Bijker (1984), Pinch and Bijker (1987). 
37. Vgl. Thompson (1985), blz. 158-164. Toeplitz (1972), blz. 833-862. Algemcffl Handelsblad van 
2 oktober 1930 meldde bijvoorbeeld dat Duitstalige films in Tsjechoslowakije grote weerstanden 
opriepen. De Tsjechische overheid probeerde deze films zo veel mogelijk te weren, maar de 
aversie was dusdanig dat er in de bioscopen rellen uitbraken tegen de vertoning van SKANDAL UM 

EVA en DER WEISSE TEUFEL. Het waren meestal nationaal-socialisten die deze rellen uitlokten. 
38. Toeplitz, blz. 834. 
39. Alle films moesten vóór de openbare vertoning worden gekeurd; er is daarom een zeer nauwe 
relatie tussen het aantal gekeurde films, het aantal ingevoerde films en het aantal uitgebrachte films. 
De cijfers per land over 1929 zijn niet gepubliceerd in de Jaarverslagen van de Filmkeuring. Ze 
zijn voor deze studie gereconstrueerd aan de hand van de Weekoverzichten uit 1929 die in bet 
archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring (ministerie van Binnenlandse Zaken) 
worden bewaard en die handgeschreven notities bevatten over de herkomst van de meeste 
geluidsfilms. 
40. Uit Frankrijk komt in 193 I het onwaarschijnlijk hoge aantal van 29 geluidsfilms. Daaronder 
bevinden zich ettelijke films van de Amerikaanse filmmaatschappij Paramount, die van 1930 tot 
1932 in Joinville bij Parijs aan de lopende band films in verschillende talen liet opnemen. 
41. Henri van Wermeskerken, 'Onze taal is in gevaar', in: De Telegraaf, 28 Februari 1930. 
42. Zie de inleiding bij R. Smits en L. Koenen, Pep talk & pllmps: E/lgels woordgebnlik ill de 
Nederlandse laai (Amsterdam: Thomas Rap, J989). 
43. Van Wenneskerken c.s. onderschatte de radio. De radio-omroepen hebben, nolens volens, 
een belangrijke rol gespeeld bij de bevordering van de Nederlandse taal. 
44. Chauvinisme is echter uit den boze, waarschuwde de I'RC op 13 september 1930 in een hierbij 
aansluitend artikel: 'We mogen er niet aan denken, het voorbeeld na te volgen van Mussolini, 
die de grenzen van zijn land eenvoudig voor films in vreemde talen sloot. 
45. De Dietsche Gedachte, jg. 5 nr. 5 (1930), blz. 79· 
46. 'Bont allerlei', in: De Bioscoopcollranf, 28 november I9J9. 'Eén taal voor de sprekende film', 
in: "'Re, 19 september 1930. 
47. Amerikaanse filmstudio's brachten aanvankelijk ook 'synchronized' films uit, stomme films 
waaraan alleen muziek was toegevoegd. Voorbeelden daarvan zijn de al eerder genoemde films 
TWO LOVERS en THE WOMAN DlSPUTED uit 1928. 
48. Thompson (1985), blz. 159· 
49. Voor een gedetailleerde uiteenzetting over simultaanproduktie, zie Vincendeal1 (1988). 
50. Wam er Brothers zocht aansluiting bij Europese studio's als Tobis en werkte daar mee aan 
simultaanprodukties. Een deel van de Amerikaanse filmindustrie liet Hollywood als internationaal 
produktiecentrl1m in 1930 in de steek. 
5!. NWC, 17 juni en 12 augustus 1932. Hef LevelI, 2 juli 1932. 
52. Het Volk van 7 september 1929 maakt melding van ondertiteling bij WEARY RIVER. Van Wickel 
schrijft in Commerce Reports van 9 december 1929, blz. 627' 'Dutch titles are superimposed on the 
singing films when necessary to enable patrons to fo[Jow the sequence'. 
53. Zie BruIs en KerkmaIl (1988) en (1989). 
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54. NWC, 17 januari 193°, 13 januari 1933. De vakterm 'dupe-titels' - waarschijnlijk verwijzend 
naar de gebruikte 'dupe' of duplikaatfilm - wordt onder meer gebezigd in de notulen van de 
Huishoudelijke Commissie van de Filmkeuring, 16 juni 193 I (archief CCF). 
55· Bruis en Kerkman (1989), blz. [69-[70. 
56. Bruis en Kerkman (1989), blz. 170-171. 
57. Filmjournalist Piet Kloppers klaagde bij herhaling over ondertiteling, een procédé dat hem 
aan ansichtkaarten deed denken. Zie bijv. AIgemeelI Handelsblad, 7 mei 1931,7 augustus [932. Ook 
filmdistributeurs en bioscoopexploitanten zagen ondertiteling als een 'noodzakelijk kwaad'. Vgl . 
Filmliga, juni 1932. 
58. Zie hoofdstuk 7.4. 
59. NRC, 13 septcmber 1930. Dit standpunt eveneens in NRC, 6 juli 1930. 
60. 'Bont allerlei', in: De Bioscoopcollrant, 28 november 1919. 
61. 'Wie thuis is in het filmbedrijf weet dat zelfs de grootste en financieel krachtigste 
maatschappijen in Amerika de grootste moeilijkheden hebben met versies in vreemde talen, dat 
deze hun kapitalen kosten en [dat] eigenlijk alleen de Spaanse nog enigermate bevredigende 
resultaten opleveren door het afzetgebied in Zuid-Amerika.' NWC, 21 november 1930. 
62. L. Willink, 'De talkie vanuit een nationale gezichtshoek', in: Haagscll Maalldblad, augustus 
1930, blz. 185. 
63· De Dietse/Ie Gedacllte, jg. 5 nr. 5 (1930), blz. 79· 
64· Jaarverslag Dietsche Bond 1930, in: De Dietsche Gedacllte, jg. 5 nr. II (1931), blz. 177. 
65. Toeplitz, blz. 842-845, 1256-1267. Tsjechoslowakije produceerde in de jaren dertig per jaar 
meer speelfilms dan Nederland in het hele decennium. De Hongaren maakten bijna even veel 
films als de Tsjechen. 
66. Zie noot 44. 
67· Vgl. Walker (1986), blz. 49. [n de periode van de zwijgende film had het publiek, o.a. door 
de vertaalde tussentitels en door de explicateur, de indruk gekregen dat de personages in een film 
Nederlands spraken. De geluidsfilm maakte aan deze illusie een einde. De vreemde taal ging 
vervolgens integraal deel uitmaken van de films, die nu nadrukkelijk als 'buitenlands' werden 
ervaren. 
68. Leo Hanekroot, 'Het spook spreekt buik: vertaalde geluidsfilm', in: Filmfi'Otlt,jg. 3 nr. 9 (1936). 
69· Thompson (1985), blz. 162; Vineendeau (1988), blz. )3-34. 
70. Filmliga,juni 1932, blz. 143. 
71. Kinderfilms als SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS (1938) van Walt Disney wcrden om 
begrijpelijke redenen in het Nederlands nagesynchroniseerd, maar clit waren uitzonderingen. De 
meeste kinderfilms met geluid konden niet worden vertoond aan kinderen. 
72. Jaarverslag NBB 1930, blz. 45. De meeste musici hadden geen volleclige betrekking, maar 
werkten in deeltijd. 
73. Zie paragraaf 5 van dit hoofdstuk. De voordelen van mechanisatie waren groter naarmate het 
orkest meer leden telde. Kleine bioscopen met slechts één muzikant hadden minder reden om 
te Ïluloveren. 
74. Het Vaderland, 16 maart [929. 
75. De Telegracif, 12 mei 1929; zie ook Het Volk, 11 mei 1929. 
76. 'Sombere tijden op komst voor bioscoopmusici?', in: De Telegraaf, 20 februari 1930. De 
directeur van de Bioscoopbond, A. de Hoop, zegt in dit interview dat in Amsterdam nog niemand 
is ontslagen. De voorzitter van de Toonkunstenaarsbond,J. Olman, noemt echter in een reactie 
op dit interview zes bioscopen waar ontslagen zijn gevallen of aangezegd. 'Somber verschiet voor 
bioscoopmusici: mening van de zijde der toonkunstenaars', in: De TeleJlracif, 23 februari 1930. 
Over ontslagen in Rotterdam, zie NWC, 7 februari en 18 maart 1930; Het Volk, 2 juni 1930. 
77. Jaarverslag NBB [930, blz. 45. 
78. 'Geluidsfilm en musici: het oordeel van de heer Jacques Veerman', in: Hel Volk, 26 februari 
193°· 
79· Staatsblad, 1929, blz. 378. Het besluit is getekend op 4 juli 1929. 
80. 'Bioscoopmusici bedreigd door de geluidsfilm? Mening van de heer Tuschinski', in: De 
Telegraaf, 2 maart [930. Zie ook 'De dreigende golven van de sound-vloed', in: Haagse/Ie Post, 22 

februari 1930. 
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81. Vgl. De Kam en Westra (1983), blz. 4!. 
82. 'Geluidsfilm en musici: het oordeel van de heer Jacques Veemlan', in: Het Volk, 26 februari 
T930. 
83. In Utrecht bijvoorbeeld vervlllg directeur Hamburger van het Rembrandt Theater in 1931 
het al tot vier man geslonken orkest door een organist. I\'II"C, 9 oktober 1931. 
84. 'Het dreigend ont.slag aan de bioscoopmusici: wegens de hogere muziekauteursrechten' ,111: 
De Tele/l,raaf, 20 december 1933· 
85. Statistiek vall het bioscoopwezcll 1937, Centraal Bureau voor de Statistiek ('s-Gravenhage, 1938), 
p.12 en tabel 14. 
86. 'De nood der musici', in: De MlIziekbode,jg. 45 nr. 6 (1930), blz. 12. Dit citaat komt ook voor 
111 het artikel 'Sombere, droevige tijden voor vele beroepsmusici' , in: De Telegraaf, 13 juni 1930. 
87. Coret (1965), blz. 321; 'De vorderingen der mechanische muziek', in: Haa/l,sdle Post, 5 mei 
1928; J.A. Lecrink, 'Het probleem der filmmuziek', 111: Fillllliga, januari 1929, blz. 42 (reprint 
blz. 338). 
88. Coret (1965), blz. 323. 
89. 'Sprekende film en musici', in: NRC, 16 november 1929. 
90. Max Tak, 'Ik weet het niet, meneer', in: NOl/a, februari 1930, blz. 1104. 
91. 'Sombere vooruitzichten voor de musici: verdrongen door de machine', in: Het Volk, 13 juni 
1930. 
92. Het verzet tegen werkvergunnlllgen voor bUItenlandse muzikanten was al een oud 
stokpaardje van de NTB. Vgl. archief Afdeling Arbeidsbemiddeling, nr. IJ en 117, Ministerie van 
Sociale Zaken, Den Haag. In 1930 werkten er m Nederland slechts twintig bUItenlanders als 
bioscoopmusIcus volgensJaanlersla,~ NBB 1930, blz. 45. Het ging de NTB niet zozeer om de banen 
in het bioscoopbedrijf, maar juist om dIe 111 andere sectoren van het amusementsleven. 
93. 'Sombere vooruitzichten voor de musici: verdrongen door de machine', in: Het Volk, 13 juni 
1930. 
94. 'Demonstratie van de Ned. Toonkunstenaarsbond'. 111: De Teie/l,raaf, 6 mei 1930. De musici 
voerden de volgende leuze mee: 'Voor bescherming der werkgelegenheid, tegen verdringll1g 
door vreemdelingen en tegen gebeunhaas'. Al in februari had de Amsterdamse afdeling van de 
bond een motie aangenomen die alle musici opriep 'gevolg te geven aan de komende oproep tot 
daadwerkelijke acties', aldus De Telegraq( van 20 februari 1930. Vg1. 'Somber verschiet voor 
bioscoopmusici: mening van de zijde der toonkunstenaars', in: De Telegraaf, 23 februan 1930. 
95· Drukker (1979), blz. 30. 
96. Van13eusekol11 (1990). Zie verder hoofdstuk TO. Ook in het buitenland hadden de filmcritici 
geen hoge dunk van het bioscooporkest; vg1. Low (1971), blz. 201. 
97. De Nier",', EelllV, 28 januan 1932. 
98. Piet Kloppers wijdde in zijn boek 111 /ret tool'crrijk der film (/93 T) een hoofdstuk aan 'de 
mechanische mUZiek en de positie dermllsici', blz. 26-30. Zie ook van zijn hand 'De kapelmeester 
en de caissière', in: Aigemeeu Hmldelsblad, 10 mei 1931. 
99. 'De muzikale film', in: De Mllziekhode, jg. 44 nr. 4 (1929), blz. 99. Zie ook M.e. van de 
Rovaart, 'Het faillissement van het mllzikantendom', in: De Mllziekbode, jg. 44 nr. 10 (1929), 
blz. 289-293. 
100. 'De nood der musici', in: De Mllziekbode, jg. 45 nr. 6 (1930), blz. 10. 
10!. Rob Kroes, 'The reception of American films in tbe Netherlands: the interwar ycars', in: 
Americatl StIldies ltltematiollal, vol. 28 nr. 2 (1990), blz. 37-51. 
102. 'Sprekende film en musici', in: NRC., 16 november 1929. 
T03. K. Dibbets, 'Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen', in: Dibbets en Van der 
Maden, red. (1986), blz. 258-259. De 13ioscoopwet werd 111 1927 aangevuld met hct 13ioscoop
besluit waarin het werk van de Centrale Commissie voor de Filmkeunng nader werd geregeld. 
104. Over radiocensuur, zie H. Wijfjes (1988). De preventieve radiocensuur werd 111 1947 
afgeschaft. De burgemeester heeft tot lang na de oorlog de bevoegdheid gehad om een 
toneelvoorstelling vooraf tc verbieden. Tjeerd Schip hof, 'ToneelcenslIUT in Nederland', in: KI/list 
etl k'lllstbeleid ill Nederlalld 5 (Amsterdam, 1991), blz. T25-164· 
105. Notulen HuishoudclUke Commissie voor de Filmkeuring (HeF), 8 mei 1929 (archief CCI). 
Het arch,ef van de CCr bevindt zich bij het ministerie van 13ilU1cnlandsc Zaken, Den Haag. 
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106. Keuringsrapport CCF nr. 2177 (DON JUAN), 3081 (THEJAZZ SINGER), 6614 (TWO LOVERS), 6889 
(THE WOMAN DlSPUTEO), in: archief CCF. 
107. Notulen HCF, 22 mei 1929. 
108. Notulen HCF, 16januari 1930. 
log. Notulen HCF, 28 januari I930. De CCF liet begin 1930 een apparaat voor de projectie van 
geluidsfilms installeren in haar keuringslokaal. 
IlO. 'De Rolprent', in: AI,(Iellteell Hattdelsblad, 16 maart 1930. 
111. Notulen HCF, 22 mei I929, 4 september 1929, 16januari I930. 
112. 'Filmkeuring en sprekende film', in: NRC, 8 februari 1930. De CCI' werkte altijd in stille 
beslotenheid. Over interne discussies kwam zelden of nooit iets naar buiten. 
113. Briefvan de minister van BirUlenlandse Zaken aan CCf, I4 februari 1930 (archiefccF). 
I 14. Rede over 'De keuring van geluidsfilms' door O. van Staveren, 25 februari 1930 (archief CCF, 
35). 
115. Ibidem. 
116. Deze vragen waren ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer, rlie ze op 27 februari 
[930 doorstuurde naar de mmister (ARA: archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, Md. 
Binnenlands Bestuur, 1490). 
117. Briefvan CCf aan de minister van Binnenlandse Zaken, 5 maart 1930 (ARA: archiefministerie 
van Binnenlandse Zaken, Afd. Binnenlands Bestuur, 1490). 
118. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan CCf, l2 maart 1930 (archief CCf). 
119. Ibidem. 
120. Notulen HCF, 12 maart 1930. Over de muziekauteursrechten bij geluidsfilm zijn in dejaren 
dertig veel processen gevoerd. Tegenwoorrlig gaal men in het auteursrecht ervan uit dat de 
geluidsband een essentieel onderdeel vormt van de geluidsfilm. Tegelijkertijd is een filmvertoning 
niet mogelijk zonder machtiging van de componist. Vgl. Klaver (1973), 'De geluidsband van de 
film', blz. 155-174. 
121. Notulen HCF, 18 maart 1930. 
122. Brief van CCF aan de minister van Binnenlandse Zaken, 20 maart 1930 (archief CCf). 
123. Brief van O. Hamburger aan de minister van Binnenlandse Zaken, 24 maart 1930 (ARA: 
archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, Md. Binnenlands Bestuur, 1490). 
124. Briefvan de minister van Binnenlandse Zaken aan CCF, Jl maart 1930 (archiefcCF). 
125. Ibidem. 
126. Notulen HCF, 1 mei 1930. Er werden twee geluidsfilms geprojecteerd voor Ruys: eerst 
zonder geluid, daarna met geluid. 
127. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan CCF, 5 mei 1930 (archief CCF). In deze brief 
laat Ruys weten wat hij zal antwoorden aan kamerlid Vos. 
128. Ook de persoonlijke archieven van jhr. ChJM. Ruys de Beerenbrouck (ARA), W.H.M. 
Nolens en PJM. Aalberse (KOC) bevatten geen aanwijzingen. 
129. Van der Burg en Van den Heuvel (1991), blz. 54. 
13°. Wijfjes (1988), blz. 48-52. Wijfjes heeft de rarliocensuur in Nederland uitvoerig bestudeerd, 
maar hij heeft het verband met de keuring van geluidsfilms over het hoofd gezien. Er bestaat 
behoefte aan een sturlie waarin de Bioscoopwet en de Centrale Filmkeuring systematisch worden 
vergeleken met de 'Rarliowet' en de Rarlio-omroep-Controle-Commissie . Behalve verschillen 
zijn er ook veel overeenkomsten te bespeuren in de totstandkoming en uitvoering van beide 
wetten. De archieven zijn er nog. 
IJL Van den Heuvel (1976), blz. 33-42. 
IJ2. Wijfjes (1988), blz. 76-79. De interpellatie vond plaats op 23 oktober 1930. 
133. Stukken betreffende beantwoorrling van Kamervragen over medezenrling van platen bij de 
keuring van geluidsfilms, 193°-1931 (ARA: archief Ministerie van Bümenlandse Zaken, Afd. 
Binnenlands Bestuur, 1490). 
134. Notulen HCF, 16 juni 193 I. 
135. Jaarverslag CCF I930, blz. 9. 
136. Stukken betreffende behandeling van bezwaren tegen het aanbrengen van coupures in 
geluidsfilms bij nakeuring door gemeentelijke conunissies, 1930-1931 (ARA: archief Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, Md. Binnenlands Bestuur, 1491). 
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J 37. Jaarverslag eer 1932, blz. 8-9. 
138.Jaan1erslag CCF '933, blz. 4. De nunister ging pas akkoord nadat eerst de kantonrechter van 
Hilversum en vervolgens de arrondissementsrechtbank van Amsterdam de visie van de Centrale 
Filmkeuring als juist hadden erkend. Zie ookjaarverslag cer 1932, blz. 5. 
139. LJ-Jordaan schreef in De GroetJe Amsterdammer van 27 september 1930 een groot artikel op 
de voorpagina over 'Radio- en filmcensuur', maar hij speelde het klaar om daarin niets te zeggen 
over de censurering van het geluid en het gesproken woord in de film. Misschien heeft zijn afkeer 
van de geluidsfilm hem parten gespeeld. 
140. De pioniers lieten allerlei losse aanbouwapparaten aan hun oude projector koppelen. Vanaf 
1931-1932 kocht men echter complete geluidsprojectoren waarin alles ingebouwd zat. Dit laatste 
vereiste een veel grotere investering dan voorheen het geval was geweest. In de hele bioscoop
sector zijn na r93 I alle projectoren vervangen door nieuwe. 
141. Kahlenberg (1979). blz. 70. 
142. Paschke (1935), blz. 137-138. 
143. Paschke (1935), blz. 127-128. De geluidsfilm is daarom niet alleen een produktinnovatie, 
maar ook een procesinnovatie. Het ilmovatievoordeel valt 111 het laatste geval niet toe aan de 
producent van de film, maar aan de vertoner ervan. 
144. Oibbets (1986), blz. 245. Er zijn nog andere factoren werkzaam die bijdragen tot de 
langdurige expansie van het bIOscoopbedrijf begin jaren dertig, maar de innovatie van de 
geluidsfilm gaf hiertoe de initiële impuls. 
145. Dibbets (1986), blz. 244· 
146. Oerksen (1939), blz. 126; Oibbets (1986), blz. 244. 
147· Van Taalingen (1978), blz. 46-49; Dibbets (1986), blz. 247. 
148. Derksen (1939) heeft de prijselasticiteit van de vraag naar film berekend voor Anmerdam, 
Rotterdam en Den Haag. De verschillen waren niet groot: de elasticiteit bedroeg resp. -1.3, -1.2 
en -I.o. Zeker in Amsterdam en Rotterdam is de vraag elastisch «-1), hetgeen wil zeggen dat 
een prijsdaling (-verhoging) leidt tot een meer dan evenredige stijging (daling) van de omzet. 
Oerksen baseerde zich op cijfers afkomstig uit een penode van vijftien jaar. Hij ging voorbij aan 
een tijdelijke verandering van de prijselasticiteit onder invloed van de nieuwe geluidsfilm. Wel 
berekende hij de inkomenselasticiteit, die uitdrukt met hoeveel procent de vraag verandert bij 
een verandering met één procent van het inkomen. Deze cofficiënt bedroeg voor de genoemde 
steden resp. 1.7, 1·7 en 0.7. Voor de lage inkomenselasticiteit in Den Haag had hij geen verklaring. 
Die verklaring zou wel eens kunnen luiden dat Den Haag een andere bevolkingssamenstelling 
heeft dan beide andere steden. j .B.D. Derksen, 'De factoren, die het bioscoopbezoek beïnvloe
den', in: De Nederlalldse"e GO/Y'I/Ietllur (kwartaalschrift CBS), jg. 10 nr. 3 (1939), blz. 126-130. 
149. Vanaf 1930 maakten de bioscoopexploitamen afsprakcn over de hoogte van de minimum
toegangsprijs in diverse steden. Het aantal plaatsen in de goedkoopste rang werd beperkt. 
Jaarverslagell NBB, 1930-1939. 
150. In de jaren zestig heeft het bioscoopbedrijf de dalende inkomsten eveneens pogen op te van
gen door prijsstijgingen. Voor Nederland zie K. Dibbets, 'Prijsstop voor bioscopen', in: Skriell 
84 (1979). blz. 4-7. Voor Frankrijk zie R . BonnelI, LR cilléma exploité (Paris: Seuil, 1978). blz. 128-
r60. 
151. De geciteerde woorden vomlen de titel van hoofdstuk 5 in Gunning (1992), blz. 130-148. 

HOOFDSTUK 5: INTERNATIONALE ZAKEN 

1. Dit contract maakte deel uit van de overeenkomst tussen Tobis en Sprekende Films NV e.a. op 
30 augustus 1928 (Bundesarchiv, Koblenz, RJ091-24J) en zou namens Tobis worden hernieuwd 
op 12 september 1928. DLS verplichtte zich in de toekomst alleen het procédé van Küchenmeister 
te zullen gebruiken en Sprekende Films NV beloofde iedere week een voorprogramma met korte 
geluidsfilms te zullen leveren. 
2. josse:, blz. 259-261. 
3. jossé, blz. 260-264. De bijeenkomsten vonden plaats op 18,2' en 26 juli 1928. 
4. Overeenkomst tussen Tobis AC enerzijds en Internationale Mij. voor Sprekende Films NV, KKC 

353 



en Heinrich J. Kilchenmeister anderzijds, Berlijn 30 augustus 1928 (Bundesarchiv, RIQ91-
241). De bijlagen bestaan uit lijsten van octrooien en licenties in bezit van de drie laatstgenoemde 
contractanten. Volgens de overeenkomst betaalde Tobis voor de ingebrachte waarden nominaal 
1,4 miljoen mark in aandelen Tobis (par.8), terwijl Sprekende Films NV bovendien nominaal 2,8 
miljoen mark aandelen Tobis kocht tegen een koers van 112 procent (par.9). 
5. Spiker, blz. 49· 
6. Tobis heeft de Amerikaanse standaard overgenomen: geluidspoor biImen de perforatie, 
projectiesnelheid 24 beelden perseconde, beeldbreedte 22 mm, geluidaftasting362 mm onder het 
filmvenster. 'Or. H. Böhm ilber das Tobis-Tonfilm Verfahren', in: UchtBildBiihne, 6 februari 
1929· 
7. jossé, blz. 269. 
8. Struve bewaarde de menukaart als souvenir (Str. 2). 
9. Mondelinge mededelingen van mr. P.M. Out, Amsterdam, 6 januari 1988. Dirk Out heeft 
Haro van Peski ook laten benoemen tot commissaris van de Internationale Ultraphoon NV. 
TO. De voorstelling van K1angfilm werd prompt verboden op last van Tobis. jossé, blz. 266-269. 
I I. Verslag bespreking Philips met Kilchenrneister, 15 oktober 1928 (PCA NL·563)· 
12. Zie hoofdstuk 6. 
13. Telegram Brilmmer (Berlijn) aan Philips, 13 maart 1929 (PCA 811.4). Notulen directie Philips, 
18 maart 1929 (PCA 144.81). 
14. Overeenkomst tussen K1angfilm GmbH enerzijds en Tobis AG en een consortium onder 
leiding van D.P. Out anderzijds, 13 maart 1929 (Str. 72). 
IS. Het 'Konsortium Auslandsrechte Tobis' werd op 12 februari 1929 gevomld door Sprekende 
Films NV, KKG en AG für Industrie und Technik (Agit). De overeenkomst is als bijlage toegevoegd 
aan die van Tobis-K1angfilm d.d. 13 maart 1929, omdat het consortium daarbij partij was (Str. 72). 
De deelname van Sprekende Films NV werd overgenomen door KKG, die van Agit door de 
Commerz- und Privatbank. Fa. Oyens participeerde voor 50 procent onder KKG, nl. voor 
1.500.00 mark nominaal. Op haar beurt had fa. Oyens een aantal onderparticipanten, onder wie 
J.P. van Tienhoven en Pierson & Co. Vanaf 10 mei 1929 is Sprekende Films NV de partij in wier 
naam de exploitatie van deze rechten werd uitgeoefend. 
16. Philips, die graag zaken had gedaan met Tobis, kon zijn leveranties aan het kartel wel vergeten 
toen dit eenmaal tot stand was gekomen. Zijn de onderhandelingen met Tobis dan zinloos 
geweest voor Philips? Zeker niet. Voor Philips waren zij een stimulans om het terrein van de 
geluidsfilm te betreden. Hier begon een langdurige verbintenis tussen Philips en de filmtechniek, 
met licht en geluid als bindende elementen. Maar het Eindhovense concern zou een krachtig 
kartel tegenover zich vinden, waarvan het de oprichting niet had kunnen voorkomen. Zie verder 
hoofdstuk 6. 
17. Overeenkomst Iklé-Frischknecht met Oyens, 28 mei 1929 (Bundesarchiv, RIQ91-272). 
18. jaarverslag Accoustiek NV 1930-1931, p.6 (Str. 36). Notulen algemene vergadering van 
aandeelhouders Accoustiek NV, 13 mei 1932 (archief notaris Van den Helm, 1932,217-184). 
19. EIN TAG FILM zou de eerste produktie van Tobis zijn geweest, een korte speelfilm met Hans 
A1bers en Willy Fom onder regie van Max Mack. De première vond plaats op 11 september 1928 
in Berlijn. In werkelijkheid was de film grotendeels opgenomen door Guido Bagier en zijn 
medewerkers, nadat de Triergon-afdeling van Ufa was ombonden. leH KÜSSE lHRE HAND MADAME 
werd de eerste lange speelfilm volgens het Tobissysteern, geproduceerd door Super Film GmbH 
en voor het eerst vertoond op 16 januari 1929 in Berlijn. Het was eigenlijk een stomme film, maar 
bevatte een geluidsfragment waarin Harry Liedtke een lied zong, echter met de stem van Richard 
Tauber. Oossé, blz. 269) 
20. Zie accountantsrapporten in archiefNTHB, 1615. Zie voor Tobis ook Spiker (1973), blz. 61-
64. De srudio in Berlijn stond onder beheer van Tiges, Tobis Industrie Gesellschaft GmbH. 
21. Geen van de hier vermelde Duitse titels staat op naam van Tobis als producent. Ze werden 
opgenomen in de srudio's van Tobis, met behulp van Tobis-appararuur en met geld van 
Tobis. Pas in een later stadium kreeg Tobis een eigen produktie bureau. De centrale rol van Tobis 
bij de genoemde produkties is echter onmiskenbaar en werd indertijd ook als zodanig erkend in 
de pers. 
22. Op 8 april 1929 sloten Klangfilm en Ufa een overeenkomst, waarin werd afgesproken dat 
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Klangfilm vier Ufa-studio 's en een aantal Ufa-theaters zou inrichten voor geluidsfilm. Een studio 
zou op korre termijn gereed zijn, terwijl met de bouw van drie nieuwe studio 's spoedig werd 
begonnen. Aldus LiehtBildBiihne, 9 April 1929. 
23· Jaarverslag KKG '927 (Str. 7)· 
24. Het maatschappelijk kapitaal van NV Küchenmeister's Internationale Radio Mij . bedroeg een 
miljoen gulden. Het doel van de onderneming was de fabricage en handel in produkten op het 
gebied van draadloze telefonie, inclusief televisie, en het verwerven en exploiteren van 
octrooirechten op dit gebied, en het doen van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein. Als 
commissarissen traden op G.H. de Marez Oyens, A.F. van Hall en Th. Kahn, terwijl A. 
Meyerhoff directeur werd. (Nederlalldsehe Staatscol/ral'/t, 19 september 1929). 
25. De spelli.ng van Accoustiek met twee c's was ook in 1929 ongebmikelijk. 
26. Sprekende Films NV was een zuivere holding company geworden bij de oprichting van Tobis 
AG. De maatschappij droeg op 30 augustus 1928 niet alleen al zijn octrooien over aan Tobis AG 

maar hief ook het eigen bedrijf voor het fabriceren van apparatuur op, dat grotendeels door Tobis 
werd overgenomen, en zette vervolgens het produceren van eigen geluidsfilms stop. Bijgevolg 
was de maatschappij van toen af aan niet meer produktief op het gebied van geluidsfilms, maar 
bleef alleen middels het bezit van aandelen geïnteresseerd in Tobis. Oaarverslag NV Sprekende 
Fwns '928; Stro 28.) 
27. RoeiofSz had ir. Struve al in febmari 1929 gebeld met het verzoek om een goed woordje voor 
hem te doen bij Küchenmeister, want de Incassobank wilde graag deelnemen aan een emissie. 
Roelofsz was al vijfentwintigjaar bevriend met Stmve en bovendien een stille vennoot van KKG. 

Hij had zijn belangstelling voor de emissie ook besproken met NIHB en Oyens. Brief van Stmve 
aan Küchenmeister, 1 maart [929 (Str. 1). 
28. Amsterdamseh Ejfeetenblad, 13 mei '929, blz. 1. De krant was vol lof over de uitvoerige 
infornutie in de prospectus: 'In lange tijd kregen wij niet zulk een volledig document in handen.' 
29. Zie hoofdstuk 4.1. 
30. Vgl. Dagelijksehe Beurs COI/rallt, 13 mei 1929, blz. 5. Zie ook hoofdstuk 7. 
3 I. Dagelijksehe Beurs Courant, 27 mei 1929, blz. 5. 
32. Amsterdamscl, Effectenblad, 13- I 6 mei [929, 'Beursoverzicht' . 
33. Brief van de emissiebanken aan de Vereniging voor de Effectenhandel, 22 mei 1929 (archief 
Vereniging VOor de Effectenhandel, nr. 1972-1e). Deze brief beschrijft ook het systeem van 
toewijzing der aandelen. Alle kantoren kregen minstens één stuk toegewezen, de conunisiehui
zen enkele stuks extra. 'Van hetgeen daarna resteerde, is door ieder der emittenten het derde deel 
aangewend om daaruit aan de overige inschrijvers zoveel mogelijk een stuk toe te wijzen. De 
inschrijvingen van de vele duizenden onbekende inschrijvers zijn niet in aannlerking genomen.' 
34. Overintekening werd mede veroorzaakt door veelvuldig majoreren. Ook is het niet 
uitgesloten dat grote, buitenlandse maatschappijen via de beurs probeerden greep te krijgen op 
Accoustiek door op de volledige emissie in te tekenen. Te denken valt aan Westem Electric, ReA, 

AEG, Siemens en Philips. 
35· Amsterdamscl, Effectenblad, 23 mei 1930, adviesmbriek. 
36. 'Een koers die zich vrijwel nauwkeurig aansloot bij de emissieprijs plus de prijs van de 
claim.' Amsterdamscl, Effectenblad, 17 mei 1929, blz.!. 
37· Incassobank contra Oyens & Zonen, 14juni 1935 (Algemeen Rijksarchiefin Noord-Holland, 
Haarlem: archief Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 724). In dit conflict is al eerder, op 1 I 
augustus 1933, door de geschillencommissie van de Vereeniging voor de Effectenhandel in 
Amsterdam uitspraak gedaan. 
38. De eerste voorstelling van Tobis in Nederland was een demonstratie geweest voor het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Deze vond plaats in Den Haag op 20 december 1928 in het 
Centraal Theater, op voorspraak van ir. Struve. Daarna heeft het bijna een jaar geduurd voordat 
de volgende film van Tobis zijn Nederlandse première zou beleven. Dat werd DAS LAND OHNE 

fRAUEN in november 1929. 
39· Vgl. Gomery (I980);Jossé (1984), blz. 271-280; Thompson (1985), blz. 148-158. Gomery en 
Thompson baseren zich op Amerikaanse bronnen,Jossé op Duitse. Deze studie combineert beide 
en voegt er Nederlands materiaal aan toe. Bovendien wordt hier meer aandacht besteed aan het 
werk van Sprekende Films NV, hetgeen een scherper beeld van en een beter inzicht in de 
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gebeurterussen oplevert. Zie ook hoofdstuk 3, 4 en 6. 
40. Ucl!tBildBiilltle, 30 en 31 mei 1929. 
41. Ucl!tBildBii/l/Je, 20 augustus 1929. 
42. Zie hoofdstuk 3.2. 
43 . Een nauwkeurig verslag van de besprekingen in juni en juli 1929 te New Y ork is te vinden 
in het 'Reisebericht' van dr. Lüschen en Pelkmann (München, Siemens Archiv, nr. 4lf706) Zie 
ook Jossé, blz. 271-277. 
44. Ucl!tBildBiiJllle, 26 juli 1929. 
45. British Talking Pictures was verbonden met Genera! Talking Pictures, een onderdeel van het 
Amerikaanse concem vanJ.W. Schlesinger dat de octrooien van Lee De Forest bezat. Door de 
overeenkomst ontstond een verbinding tussen de octrooien van TriErgon en Lee De Forest. 
46 . Sam Racl!mafl bood eind 1929 in New Y ork zijn cliensten aan bij Sprekende Films NV om 
contact te leggen met Wamer Brothers. In 1930 heeft de NV hem hiervoor 50.000 dollar betaald. 
Rachman eiste echter 20.000 dollar extra . Toen hij in 193 I stierf, liet zijn weduwe beslagleggen 
op Sprekende Films NV, maar zonder clirect succes. Zie notulen directie NIHB, 17 januari 1931 
(archiefN1HB, 137); Bundesarchiv, R1091-986; Küchenmeister contra Burkan en contra RusselI, 
uitspraak in kort gecling, 22 juni 193 I (archief Arrondissementsrechtbank Amsterdam). MiltDIl 
Diamolld was de belangrijkste contactpersoon van Sprekende Films NV in Amerika. Diamond was 
advocaat in New Y ork en werkte ook voor de Schlesinger-groep, welke o.a. eigenaar was van 
General Talking Pictures in Amerika. Diamond trad bovenclien op namens Percy L. Deutsch van 
de Amerikaanse platenmaatschappij Sonora-Bristolphone. Hij leidde namens Sprekende Films NV 
de onderhandelingen met Western Electric en RCiI in Ncw York en ook mee Wamer Bromers. 
lnjuli 1930 was hij aanwezig bij de onderhandelingen in Parijs. In 1931 werd hij commissaris van 
Sprekende Films NV. 
47. Overeenkomsttussen Wamer Broehers Inc. en Sprekende Films NV, New York, 10 april 1930 
(Scr. 26). De ontwerpovereenkomse van 14 februari 1930 bevinde zich in hetzelfde dossier. 
Namens Sprekende Films NV waren in New York o.a. aanwezig H. Küchenmeister, A.F. van 
Hall , H.J. von Brucken Fock, Curt Sobemheim, Milcon Diamond, A. Meyerhoff. 
48. 'Küchenmeister's Accoustiek: de financiële consequenties van de overeenkomst met Wamer 
Bros', in: AIgemeelI Halldelsblad, 29 april 1930. 
49. RCA was al vroeg gewonnen voor interchangeability. Joe Schnitzer, clirecteur van RKO - de 
filmmaatschappij van RCA -liet dit al in juli 1929 officieel weten. Ucl!tBildBiiJllle, 25 juli 1929. 
50. Algemeen Halldelsblad, 15 maart 1930. 
5!. Jesse Lasky, producer van Paramount, verklaarde dit in Berlijn, waar hij sanlen met Zukor 
vertoefde. NWC, 16 mei 1930. 
52. ""j'C, 27 juni 1930. H.J. von Brucken Fock was de Nederlandse clirecteur van de Hollandsche 
Buitenland Bank in Den Haag en tevens commissaris van Sprekende Films NV. 
53. Het beleid van Tobis was er sinds juni 1929 o.a. op gericht de Europese alleenvertegenwoor
diging van de Amerikaanse filmdistributie in handen te krijgen. (Notulen raad van commissarissen 
Tobls AG, 14juni 1929, in: Bundesarchiv, RI09I-226.) K1angfilm wilde ongestoord projectoren 
kunnen plaatsen in alle Europese landen. 
54. Overeenkomst tussen een groep Amerikaanse electroconcerns, een groep Duitse en 
Nederlandse maatschappijen en een groep Amerikaanse filmproducenten en -clistributeurs. Parijs, 
22 juli 1930 (Str. 27) . De overeenkomst werd aangegaan VOor een periode van vijftien jaar. 
55. De andere belemmeringen waren daarmee nog niet weggenomen. De taal en de handelspo
litiek vormden nog steeds een obstakel, terwijl een nieuwe vertragingsfactor zich inmiddels had 
aangecliend: de economische crisis. 
56. De Telegraaf, 17 augustus '930. Zie ook Aigemefll Halldelsblad, 30 augustus 1930. 
57. Sprekende Films NV heeft slechts 250.000 van de 750.000 dolaar terugbetaald; de rest werd 
omgezet in een lening van Wamer met als onderpand 2605 aandelen in Accoustiek NV. C.A. 
Blazer, Accountantsrapport Accoustiek NV, 10 augustus 1931, blz. 13-14. (archicfNIHJl, 1615) . 
58. Nordisk liet in Denemarken royalties betalen voor alle geluidsfilms clie niet waren opgenomen 
volgens het systeem van Petersen en Poulsen, waarvan Nordisk de octrooien bezat. De Deense 
rechter stelde Nordisk in het gelijk. Gomery (1980) , blz. 87. 
59. De Telegraaf, 22 juli 1933. 
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60. Strohm (1934), blz. 57-60 en 86-91, is deze mening toegedaan. Hellmieh ([935), blz . 22-27, 
relativeert dit standpunt aanzienlijk. Spiker (1975), blz. IS5, eveneens. 
61. Gomery (1980), blz. 88. 
62 . NWC, 1 augustus '930. 
63. Van Zanden en Griffiths (1989), blz. 138-139; Verrijn Stuart (1956). blz. J48-152. 
64. Zie hoofd~tuk 2.1. 

6S. Rapport van directie Duag, 19 november 1929; notulen Dllag, 1I juni 193 I (Str. T2). 

66. 'De ontwikkeling der Duitse granul1ofoonindllstrie', in: Algemee/l Handelsblad, 10 december 
1930. Deutsche Ultraphon maakte behalve dure kwaliteitsplaten ook goedkope platen onder de 
namen Adler en Orcbestrola. 
67. De Telegraaf, z8 juli en 22 augustus 193 I. 
68. Notulen directie NIHB, 6-24 juli 1931 (archiefNIHB, 137). Notulen vergadering van NlHB, 
Incassobank, Oyens & Zn. en Küchenmeisterconcem, 18juli 1931 (archiefNIHll, IS81). 
69. P. Klijnveld, Accountantsrapport inzake de financiële toestand van de NV Küchcnmeister's 
Internationale Mij. voor Accoustiek, 12 augustus 193 I (Str. 39). Dit rapport is een bewerking van 
bet rapport dat accountant c.A. Blazer maakte in opdracht van NTHB op 10 augustus 19JI (archief 
NIHB, J615). 
70. Klijnveld, blz. 17. 
71. Blazer besdlrijft in zijn rapport (arcruefNIHB, 1615) hoe op 10 mei 1929 bij drie transacties 
9.H2.500 gulden aandelen Accoustiek nominaal met een beurswaarde van 11.846.250 gulden 
(emissiekoers) werden afgegeven tegen posten waarvoor de inbrengers de vorige dag slechts 
5.813.000 gulden hadden betaald. 
72. J. P. van Tienhoven vernleldt een schuld van 5.748.574 gulden per ultimo 193I in zij n Rapport 
aan het college van commissarissen van Spreekfilm, 24 februari 1932 (Str. 39). Daarnaast waren 
er volgens hem ook nog dochtermaatschappijen die een reële vordering op Accoustiek NV en 
Sprekende Films NV badden tot een bedrag van 3,4 miljoen gulden. 
73. Notulen crediteuren Küchenmeister's Accoustiek NV, 4 september 1931 (Str. 40). Niet 
aanwezig was het Zweedse bankiershuis Oehman Junior dat een krediet van 600.000 Zweedse 
kronen (ongeveer 400.000 gulden) had verstrekt aan het Küchcnmeister-collcern. Ook de 
London lndusrrial and Financial Trust met een claim van ruim twee ton ontbrak. 
74. De scbulden staan vermeld in Klijnvcld, Accountantsrapport Accoustiek NV. Zie ook Van 
Tienlloven, Rapport aan Spreekfilm, bijlage 6. 
7S. Notulen crediteuren Küchenmeister's Accoustiek NV, 4 september 1931 (Str.40). 
76. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 27 november 1931 (archiefnotaris Van den Helm, 1931, 
608-487). 
77.J.H. Cohen Stuart en L.W.M. Overes, Rapport aan de crediteuren der Accoustiek NV en de 
Sprekende Fihm NV, Amsterdam, 31 oktober 1931 (Str. 39). Hierin wordt het doel vande operatie 
als volgt omschreven: '(a) een hechtere concernstructuur onder leiding der moedermaatschappij, 
en daarmede een meer efficiënt geheel te verzekeren; (b) voor crediteuren controle te verkrijgen 
op de inkomsten, teneinde daaru.it het maximum voor spoedigst mogelijke afdoening hunner 
vordering~n vrij te maken zonder de rentabiliteit van het bedrijf te schaden.' 
78. Cohen Stuart en Overes, sub 45. 
79. Co hen Stuart en Overcs, sub 48. 
80. Dat gold niet alleen voor directie en conurussarissen, maar ook voor het kantoorpersoneel, 
de advocaten en zelfs voor het adres. 'Wat de persoon van den heer Küchenmeister betreft,laten 
wij in het midden of van diens diensten eventueel in zuiver adviserende functie gebruik zou 
kunnen worden gemaakt [ ... ).' Cohen Smart en Overes, sub 30. Küchenmeister behield echter 
zijn commissariaat bij Tobis. 
8r. Notulen raad van con1ll11ssarissen van Sprekende Films NV, 30 december 1931 (Str. 29). 
Volgens deze bron accepteerde Van Tienhoven een salaris van 1000 gulden per maand. Later, na 
voltooüng van de opdracht, is dit salaris verhoogd. 
82. Zie Heldring (1970), blz. 559-585, over Van Tienhoven en de problemen van de 
Rotterdamscbe Bank omstreeks 1925. 
83. Behalve de twee genoemde banken ook de Noordl,ollandscbe Beleggingsmaatschappij. De 
vordering van de laatste (250.000 gulden) zou spoedig worden overgenomen door Administratie-
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en Trustkantoor voor Handel en Industrie NV, welke in handen was van de twee eerste banken. 
84. Notulen raad van commissarissen Sprekende Films NV, 30 december 1931, blz. 12 (Str. 29). 
85. Cohen Stuart en Overes, sub 16 en 18. 
86. Cohen Stuart en Overes, sub 26. 
87. Alleen Warner Brothers wenste rueraan niet mee te werken en stelde zich afwachtend op. 
88. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 25januari 1932 (archief notaris Van den Helm, 1932,51-
39)· 
89. Van Tienhoven, Rapport aan Spreekfilm, sub 6. 
90. Inclusief een vordering van dochtermaatschappij Tobis, Berlijn, ter grootte van drie miljoen 
gulden. Erkent men deze vordering niet, zo hield Van Tienhoven de crediteuren voor, dan zal 
Tobis op deze post moeten afSchrijven. In dat geval zal Sprekende Films NV, bezitter van 76 
procent van het Tobiskapitaal, dit activum op zijn balans evenredig lager moeten waarderen. (Van 
Tienhoven, op.cit., sub 14 en 25.) 
91. Van Tienhoven, op.cit., sub 7. 
92. Van Tienhoven, sub 5. 
93 . Van Tienhoven, sub 16. 
94. Deze overname wordt als volgt gemotiveerd: 'Spreeklilm zegr tegen Accoustiek: "Gij 
verkeert in een toestand van volkomen insolventie. Ik evenzeer, maar waar mijne positie te 
herstellen is, is de uwe irreparabel. Ik bied u echter aan, al uwe crediteuren, tezamen 
f 2.319.831,84 belopen de, overte nemen. Gij scheldt mij daartegen kwijt uwe vordering op mij 
groot f 1.060.826,90 en draagt mij uwe overige activa [ .. . ], tezamen belopende f 344.706,7T , 
over. Waarom ben ik gerechtigd u deze onwaarschijnlijk gunstige propositie te doen? Omdat ik 
daardoor 5970 aandelen Tobis in handen van mijne eigen - din op mijne eigen balans 
voorkomende - crediteuren breng en ik die dus weer - zij het als verpande - activa beschouwen 
kan. [ ... 1" (Van Tienhoven, sub 24.) 
95. Pijnlijk voor de crediteuren was dat de vordering van drie miljoen gulden, die dochtermaat
schappij Tobis op Accoustiek had, daadwerkelijk moest worden betaald. Pijnlijk was ook de post 
van 256.000 gulden die op de reconstructiebalans onder 'crediteuren outsider' geboekt staat. 
Deze schuld was afkomstig van KKG, maar Accoustiek had daarvoor garant gestaan met 1260 
Tobisaandelen als onderpand. Om die terug te krijgen moesten Küchenmeister en zijn KKG 
worden geholpen bij het aflossen van deze schuld. In ruil daarvoor was Küchenmeister bereid zijn 
eigen vordering van 15°.000 gulden op het concern plus nog wat salarisclairns prijs te geven (Van 
Tienhoven, sub 24). 
96. NIHB gaf aanvankelijk de voorkeur aan een gewone terugbetaling van de schulden. Hun 
kredieten waren vrij goed afgedekt met accepten van Films Sonores Tobis en ze voelden weinig 
voor pooling met lninder goed gedekte crediteuren. Er is nogal wat druk op NIHB uitgeoefend 
om toch als één blok te blijven optreden. Memorandum van Delegatie uit Crediteuren, 11 januari 
1932 (archiefNIHB, T615). 
97. Dit deed men door het bedrag van 641.000 gulden dat Van Tienhoven als vordering op de 
gesaneerde balans had laten staan en dat anders in contanten zou zijn uitbetaald, om te zetten in 
obligaties. Van Tienhoven, Rapport aan Spreekfilm, sub 28 . 
98. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 29 februari 1932 (arcruefnotaris Van den Helm, 1932, 
99-78). 
99. Van de uitgegeven 19.577 aandelen Accoustiek zouden er 7577 worden vernietigd. Voor de 
overblijvende T2.0oo aandelen werden 2400 winstbewijzen ter beschikIcing gesteld. De winstbe
wijzen gaven recht op veertig procent van de overwinst, d.w.z. na uitkering van vier procent 
primair dividend aan de aandeelliouders van Sprekende Films NV. 
Too. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 15 april 1932 (archiefnotaris Van den Helm, T932, 170-
143)· 
101. Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders Accoustiek NV, T3 mei 1932 
(archief notaris Van den Helm, 1932, 2T7-T84). 
102. Tegen de vertraagde publikatie van jet jaarverslag was al vaak geprotesteerd, niet alleen in 
de pers, maar ook door de Vereniging voor de Effectenhandel die hiertoe aanmaningen had 
verstuurd. Telegratif, 23 november 1931; Maasbode, 26 november 1931. Brieven van Vereniging 
voor de Effectenhandel aan fa. Oyens & Zn., 25 november 1931, 5januari en 4 maart 1932 (arcruef 



Vereniging VOOr de Effectenhandel, nr. 1972-5 en 7) . 
103 . Bijvoorbeeld Maasbode, 2 mei 1932; Telegraaf, 12 mei 1932. 
104. JC.M. Krook, Rapport inzake de gesties van het bestuur van de NV Accoustiek,juli 1931 
(archief Vereniging Effectenhandel, nr. 1972-9a). 
105. Tenzij anders vermeld is het volgende gebaseerd op verslagen in Algemem Ha"delsblad, Maas
bode, NRC, Telegraaf van 13 mei 1932, en op de notulen van de algemene vergadering van aandeel
houders Accoustiek NV, Amsterdam, 13 mei r932 (archiefnotaris Van den Helm, 1932,217-184). 
106. Brief van ].C.M. Krook aan de Minister van)ustitie, 26 juli 1932, met rapport als bijlage 
(archief Vereniging Effcctenhandel, nr. 1972-9a). 
107. JP. van Tienhoven, Nota betreffende de definitieve rcconstructie van Spreekfilm, 18 juni 
1932 (Str. 39)· 
108. Verondersteld is hierbij dat ook de schulden aan en de vorderingen op de dochtermaatschap
pijen van korte duur zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan bedraagt de cu reent ratio slechts 13 procent. 
109. Notulen crediteuren Accoustiek NV, 24juni 1932 (archief notaris Van den Helm, 1932,300-
249). 
110. Notulen meerderhcidspool Intertobis NV, II juli 1932 (archiefnotaris Van den Helm, 1932, 
342-286). Het behecrvan de pool kwam onder leiding te staan van cen trustee, het Administratie
en Trustkantoor voor Handel en Industrie NV, een tak van de Hollandsche Bank Unie waar Van 
Tienhoven nauw bij betrokken was. 
111. Notulen crediteuren Accoustick NV, 24juni 1932 (archiefnotaris Van den Helm, 1932,300-
249)· 
112. De volgende aandeelhouders bezaten f 3.767.000,- van het kapitaal van Intertobis NV sedert 
juni 1932: Warner Brothcrs f 1.000.000; Incassobank f 640.000; Oycns & Zonen f 505.000; 
Hollandschc Bank voor Z-Amerika f 240.000; Hollandsche Bank voor de Middellandsche Zee 
f 240.000; Administratic- en Trustkantoor voor Handel en Industrie f 200.000; Oehman 
(Zweden) f 190.000; Pierson & Co f 160.000; Van der Eist & Matthes f 117.000; Nederlandsch
Indischc Handelsbank f 120.000; Technisch Bureau Marijnen f 120.000; Van Eeghen & Co. f 
80.000; Heberlein f 61.000; Struve f 36.000; Boissevain f 40.000; Meyerhoff f 18.000. JP. van 
Tienhoven, nota betreffende de definitieve reconstructie van Spreekfilm, 18 juni 1932 (Str. 39). 
113. De beide andcre commissarissen warcnjhr.mr. L.H. van Lennep en ir. A.E. Struve. 
114. De wenscn van de crediteuren werden goedgekeurd in een buitengewone aandeelhouders
vergadering van Sprekende Films NV op 27 juni '932. 
115. Vier Ncderlandse commissarissen: JP. van Tienhoven, jhr. L.H. van Lennep, N.E. Rost 
Onnes en A.E. Struve. Bovendien vier Duitse commissarissen: Richard Frankfurter, Hcinrich 
Küchenmeistcr, Adolph Sobernheim, Karl Spiecker. 
116. Gcciteerd in NWC, 4 december 1931. 
I [7. Brief aan Tobis AG, 27 mei [932 (Bundesarchiv, RI09I-2491). 
I [8. Overeenkomst tusscn Sprekende Films NV en Tobis AG, 17 juni [932 (Bundesarchiv, RI09'-
249 1). 
119. Overeenkomst tussen Sprckende Films NV en KKG in lig., 10 juni '932. Zie ook de nota van 
H. Kiichenmeisteraan Scheffier (Tobis), 18 Februari '937. Beidc in Rundesarchiv, RI091-2488a. 
120. 'Het Küchenmeister-concern', in: Al}lemetIJ Handelsblad, 8 augustus 1931. 
121. De Maasbode, 2 mei 1932. 
122. D.P. Out contra H.J. Küchenmeister, vonllls 9 april 1935; Incassobank NV contra Oyens & 
Zonen, vonnis 14juni 1935 (Rijksarchiefin Noord-Holland, Haarlem: archief Arrondissements
rechtbank Amsterdam). Out zou een half miljoen gulden schuldig zijn aan Oyens. 
123. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam: HSSPF 95Cg; zie ook procesvcrbaal 
Politieke Opsporingsdienst, 1945. Mr.dr. H.). von Brucken Fock heeft zich in 1935 bij de NSB 
aangemeld en zou als econoom actief worden in deze partij. 
124. De oude aandeelhouders van Accoustiek hebben hun aandelen ingeruild tegen winstbeWIj
zen van Intertobis in de overeengekomen verhouding van 5: I. Er waren weinig aandeelhoudcrs 
die op nieuwe aandelen Intertobis à negentigprocentwilden inschrijven; voor slechts 17 aandelen 
werd hiervan gebruik gemaakt. Eind 1939 waren er 6670 aandelen omgewisseld tegen 1334 
winstbewijzen. Vall Oss' Effectellboek over 1942 (Amsterdam, 1943) blz. 593. 
125· Str. 9· 
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126. Internationale Tobis-Cinema, opgericht op 22 oktober 1934; maatschappelijk kapitaal 
50.000 gulden. Nederlandsche Staatscourant, bijvoegsel, 24 juni 1935. Zie ook Memorandum bij 
notulen Intertobis, 12 oktober 1934 (Str. 53). 
127. Notulen Intertobis, 19 juli en 5 september 1932 (Str. 5 I). 
128. Brief van Funk aan Reinhardt, 16 december 1933 (Bundesarchiv, R55-494). 
129· Brief van Schacht aan Funk, 9 november 1933 (Bundesarchiv, R55-494). 
130. Brief van Belitz aan Funk, 15 december 1933; brief van Funk aan Reinhardt, 16 december 
1933 (Bundesarchiv, R55-494). 
13l. Op last van de Duitse regering en de NSDAP moesten in juni 1933 twee nazi-vertegenwoor
digers worden opgenomen in de raad van commissarissen van Tobis, nadat twee joodse 
commissarissen, R . Frankfurter en A. Sobernheim, het veld hadden moeten ruimen. Brief van 
Van Tienhoven aan Struve met bijlagen, 5 april 1933 (Str. 62); notulen raad van commissarissen 
Tobis, II april 1933 (Str. 79); verklaring van Van Tienhoven, 16 juni 1933 (Str. 62). 
132. In een gepeperde brief aan staatssecretaris Funk d.d. 9 maart 1934 beklaagde VanTienhoven 
zich over de botheid en incompetentie van bestuursleden van de Reichsfilrnkammer (Str. 63). 
133· Notulen raad van commissarissen Lntertobis, 4 februari 1935 (Str. 54). 
134. De aankoop, betaling en boekhoudkundige afwikkeling zijn bondig beschreven in een 
rapport van Cautio, 3 I maart 1938 (Bundesarchiv, R55-494). 
135. Over de HBB, zie KrekeIer (1973), blz. 79-87. De eerste directeur, dr. ir. HJ von Brucken 
Fock, werd in augustus 193 I ontslagen vanwege zijn betrokkenheid bij het Küchenmeister
concern. Zijn opvolger was H. Brunck. 
136. Becker (1973) over Winkler blz. 133-139; over Cautio blz. 139-146. Zie ook Spiker (1975), 
blz. 162-168. 
137. De transactie is hier vereenvoudigd weergegeven. Om precies te zijn: de HB8 kocht in 
opdracht van Cautio GmbH niet alleen 1925 aandelen Intertobis (nominale waarde f 1.925.000,) 
tegen een koers van 50 procent (koerswaarde f 962.500,-), maarookf 1.201.000,-7 % obligaties. 
HBB betaalde hiervoor f 1.613.500,- in contanten en f 550.000,- in 5 % obligaties. Notulen raad 
van commissarissen Intertobis, 4 februari 1935 (Str. 54). 
138. Ibidem. 
139. Het Nederlandse minüterie van Buitenlandse Zaken was al op 28 maart 1935 door Van 
Tienhoven op de hoogte gesteld van de verschuivingen in het aandelenbezit. Notulen Intertobis, 
17 mei 1935 (Str. 54). 
140'J.P. van Tienhoven, Nota inzake Intertobis, 9 mei 1936. Zie ook het artikel in Variety (door 
een correspondent uit Den Haag) van 30 december 1936 over de pogingen van Intertobis om zich 
te bevrijden van nazi-invloeden. 
141. Niet alle films waar Intertobis bij betrokken was, werden in Duitsland gemaakt. In Parijs 
produceerde Films Sonores Tobis Franse films, waaronder LA KERMESSE HÉROÏQUE ('Heldenker
mis') van Feyder, een satire over het Vlaamse verzet tegen de Spanjaarden in de Tachtigjarige 
Oorlog. Bij de Amsterdamse première in februari 1936 waren het juist de nationaal-socialisten 
die tegen deze film protesteerden en met stinkbommen gooiden omdat de nationale eer 
bezoedeld zou zijn. 
142. Rapport overlntertobisdoor Cautio GmbH, 31 maart 1938 (Bundesarchiv, R55-494). Ook 
deze transactie verliep via de HDB. 

143· Briefvan Winkler aan de Reiehsminister der Finanzen, 3 augustus 1940; brief van WinkIer 
aan het Reichsministerium rur Propaganda, 17 oktober 1940 (Bundesarchiv, R55-494). 
144. De door de HBB verleende kredieten werden bij deze gelegenheid door de staat overgeno
men. 
145· Zie Becker (1972), blz. 154-165; Spiker (1975), blz. 168-182, 194-230. 
146. Küchenmeister werd op I mei 1933 lid van de NSDAP. Het nummer van zijn lidmaatschaps
kaart is nr. 2590664 (Berlin Document Center, Berlijn). 
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HOOFDSTUK 6: PHILIPS IN FILM 

I. Ivo Blanken, Geschiedeuis VOIl Phi/ips ElectroIlies NI ·: de ol1tlVikkelil1g van de iVF Philips' Gloei/am
pel/fabrieken tot elektrollisdie CO/1[ertl (Leiden: Martinus Nijhoff, 1992). 
2. Overeenkomst tussen Philips en Radio Group, 22 juli 1925 (rCA). 

3. Vgl. K. Nijsen, 'De sprekende film en de Eindhovense industrie'. in: R. Smit e.a. (1985), blz. 
3 1-46. 
4. Notulen directie Philips, 6 maart 1928 (PCA NL.548). 
5. Notulen directie Philips, 29 oktober 1928 (PCA 144.8[). 
6. Poulsen was op 20 september 1928 in Eindhoven (PCA 811.42). Van Walsem bezocht in Parijs 
niet alleen Gaul11ont, maar ook een bioscoop waar een geluidsfilm met het systeem van Petersen
POlllsen draaide, en noteerde: 'Film en geluid waren volkomcn synchroon, doch alles behalve 
fraai, zó zelfs dat op een gegeven ogenblik het publiek zijn misnoegen met hetgeen het te horen 
kreeg, duidelijk kenbaar maakte.' Verslag van besprelOng met Lonis Gaulllont te Parijs door mr. 
Van Walsem, 5 november 1928 (PCA 911.4). 
7. Zie hoofdstuk 5·l. 
8. Verslag bespreking Philips mct Küchenmeister, 15 oktober 1928 (PCA NL.563). Zie ook 
hoofdstuk 5. I. 
9· Zie hoofdstuk 3. L 

10. Aldus het verslag van de besprelOng van Philips metErnemann, 23 oktober 1928 (PCA NI.563). 
11. Notulen directie Philips, 29 oktober resp. [9 november 1928 (PC A 144.8[). Brief van 
Brümmer/Philips aan Ernemann, 3/ oktober 1928 (PCA NI·563)· 
12. Zie hoofdstuk 3.1. 
13· Notulen directie Philips, 5 november - 17 december 1928 (peA [44.81). Prinsen (1977), blz. 
64-67. Zie verder hoofdstuk 3.1. 
14. Verslag besprelOng Philips over de onderhandelingenlllet Loet C. Bamstijn, I5januari 1929 
(peA N1.563). 
15. Enkele maanden later constateert de directie nogmaals: 'Wij kunnen nauwelijks genoeg 
lampen voor onze eigen toestellen maken en kunnen voor de vrije markt absoluut geen lampen 
leveren.' Notulen directie Philips, 25 febmari 1929 (peA 144.81). 
16. Philips stond in contact met Tobis niet alleen via Küchenmeister, maar vooral via Curt 
Sobcrnheim, d.irecteur van de Print und COllllllerzbank in Berlijn. Sobernheim was president 
van de raad van commissarissen van Tobis AG en bekleedde dezelfde functie bij Lorenz AG sedert 
Philips daar een meerderheidsbelang had verworven. 
17· Notulen directie Philips, 18 februari 1929 (PCA 144.81). 
r8. Telegrammen van en aan Briilllmer, 6-T 3 maart 1929 (PCA 81 1.4). Notulen directie Philips, 
18 maart '929 (peA 144.81). 
J9. Toen iedereen in de branche al lang wist dat de optische geluidstechniek de nieuwe standaard 
zou worden, deed Philips nog pogingen om Lignose Hörfilm GlllbH over te nemen, een bedrijf 
dat films met platen maakte. Verslag onderzoek naar Lignose Hörfilm GmbH door Van 
Lonkhuyzen, 28 februari 1930 (PCA BIl.4). 
20. Philips werd vanuit New York op de hoogte gehouden door L.P. Graner, die onder meer 
op T 2 juli 1929 een gesprek had met directeur Otterson van ERPI-Western Electric. Zie ook het 
verslag van een besprelOng tussen vertegenwoordigers van Philips en Western Electric te Londen, 
JO september 1929 (peA 811.4). 
21. Notulen directie Philips, 2 september 1929 (PCA 144.81). 
22. Notulen directie Philips, J6 september 1929 (PCA 144.8r). 
23· Verslag besprelOng over patentsituatie sprekende film op 5 en 7 december '929, door Bergsma 
(PCA NL.563). Vgl. verslag idem door ir. Hijmans (PCA 811.4). 
24· Notulen directie Philips, 30 december 1929 (PCA 144.8J). 
25. Wel maakte de Afdeling Lan1pen van Philips al gedurende een aamaljarcn projectielampen 
en gelijkrichters voor bioscopen. 
26. Zie noot 23. Notulen Sprekende Film en GranUllofoon Comité, 2jannari - 18 augustus 1930; 
rapport 'Sprekende film', door Van Lonkhuyzen, 3' december 1929; rapport 'Het sprekende 
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filmgebied',7 maart 1930 (PCA 811.4). Verslag bespreking Hollandsche Mdeling, 29 maart 1930 
(peA Nl.563). 
27. Philips heeft in de eerste helft van 1930 geprobeerd zich te mengen in de internationale 
octrooistrijd. Het concern bond samen met Lorenz de strijd aan tegen Telefunken over het 
gebruik van bepaalde octrooien. Bovendien zocht Philips samenwerking met ondernemingen als 
Warner Brothers, RCA en Tobis (peA 811.4). 
28. Verslag bespreking van Van Walsem met Sobernheim te Berlijn, 30 juni 1930 (peA 811.4). 
29. Brief van mevr. M .L. Eijsbouts-Loupart te Eindhoven aan K. Dibbets, Ir augustus 1988. 
30. Notulen Sprekende Film en Grammofoon Comité, 18 augustus 1930 (peA 81I.4) . 
31. Vooraankondigingen in Nwe, 4 en 18 november 1932. 
32. Nwe, 4 november 1932, meldt dat Philips gaat samenwerken met Nitzsche ten behoeve van 
de Philisonor. 
33. Beknoptheid is ook noodzakelijk omdat de bronnen uit deze periode uiterst schaars zijn. 
34. Zie R . Vermeulen, 'Machines voor de weergave van sprekende films', in: De Ingenieur: 
Afdeling Electrotechniek, 5 december 1930, blz. 85-94· 
35. Verslag van reis naar Parijs van 18-21 mei 193 J, door R. Vermeulen (peA Nl.563). Rapport 
over de inrichting van een studio voor de opname van geluidsfilms, door R. Vermeulen, 25 mei 
193 I (peA NL.563). Geboortenregister van de films der Philips-fabrieken (door R. Vermeulen), 
augustus 1931 - december 1932 (PCA 185.1). Zie ook hoofdstuk 7. 
36. Agenda vergadering Orco, 12 april 1933; bijlage 'Leveringsmogelijkheden voor onze NV op 
sprekende filmgebied' (PCA 75:8). Philips mocht in Nederland wel geluidsfilms opnemen met 
eigen apparatuur, maar die films konden niet naar het buitenland worden geëxporteerd. 
37. Verslag demonstratie Miller-systeem bij Philips op 25 april 1932; verslag bespreking directie 
Philips over het Miller-systeem, 29 mei 1932 (PCA NL.563). Philips kwam in contact met Miller 
door bemiddeling van Wil Tuschinski, de filmende zoon van bioscoopdirecteur A. Tuschinski. 
38.Neder/. Staatscol,rant, 17 oktober 1932. Oprichters zijn Wil Tusdunski en W.P. van Stratum. 

De directie is opgedragen aan NV Philips' Gloeilampenfabrieken. 
39. Rapporten en brieven betreffende Philips-Miller, 1932-1945 (peA NL.341 en NI..342) . 
40. Bijlagen bij agenda Orco-bespreking van 16 december 1933 (peA 75:8). Zie ook de notitie 
voor de 'algemeen programma-besprekingen Philips-belangen op sprekende filmgebied' , II 
januari 1934 (PCA NL.563). 
41. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 100.000 gulden (Nederlandsche Staatscourant, 29 augustus 
1933). Het besluit tot de oprichting werd in maart 1933 genomen; zie brief van ir. Hijmans, 
Eindhoven, 29 maart 1933 (rCA 882). 
42. Verslag van bespreking over de orgalusatie van MdelingCinerna op 17 mei 1934 (peA NL.563) . 
43· Op 18 maart 1936 werd een nieuw akkoord tussen de Amerikaanse en Europese partijen 
getekend (Gomery 1980, blz. 88). Notulen bespreking tussen Philips en ReA over AEG te Parijs 
op 20juli 1936 (peA 811.4). 
44. De systematiek van een dergelijke ontwikkeling is onderzocht door David Teece, 'Techno
logical change and the nature ofthe firm', in: Dosi e.a. (1988), blz. 269. 
45. Rapport over het probleem service voor de sprekende film, door ir. Van Lonkhuyzen, 24 
januari 1929 (peA 811.42). 

HOOFDSTUK 7: NEDERLANDSE GELUIDSFILMS 

1. Zie hoofdstuk 2. Niet meegerekend is de aldaar besproken geluidsfilm uit 1927 met ir. Struve, 
omdat deze film alleen in een strikt besloten voorstelling is vertoond. 
2. Nwe, 27 juli 1928 en I februari 1929. 
3· IeR KÜSSE lHRE HAND, MADAME - keuringsrapport nr. 7502, 9 juli 1929, 98 meter. BLOEMEN
keuringsrapport nr. 7855, 4 september 1929,79 meter (archief CCF). 

4· TURF IN JE RANSEL - keuringsrapport nr. 7477, 5 juli 1929, 110 meter (archief CCF) . 

5· DE GROOTSTAD MELODIE - keuringsrapport nr. 7854, 4 september 1929,92 meter (archief CCF). 
6. JONGEN-MIJN - keuringsrapport nr. 8568, 18 december 1929 (archiefccF). 
7. Dit was tenminste de bedoeling. Er waren ernstige klachten over het gebrek aan synchroni-



citeit. Zie 'Uitspraken van de Geschillencomm.issie', in: NWC, 28 maart 1930. 
8. SPREKENDE FILM-RECLAME DER FIRMA CAMINADA - keuringsrapport nr. 6731, 15 maart 192.9 
(archief CCF). Vermoedelijk is deze film vertoond in het voorprogramma van TWO LOVERS in het 
Apollo Theater te Den Haag, de eerste lange geluidsfilm die in Nederland werd uitgebracht. Zie 
hoofdstuk 3.2 en 4. T. 

9. DE EERSTE ORlGlNEELE NEDERLANDSCHE SPREKENDE FILM: SPEENHOFF - keuringsrapport nr. 8166, 
17 oktober 1929, 371 meter (archief ecr). Er is nog een tweede film gekeurd, TRIO SPEENHOFF, 

keuringsrapport nr. 8284, I november 1929, 215 meter. Een eerder aangekondigde reis van 
Speenhoff naar New York voor filmopnamen heeft waarschijnlijk geen resultaat gehad. De 
Telegraaf, lIjuni 1929; NWC, 19 juli 1929; NWC, 25 oktober 1929. 
10. "n Fijne Familie' (oorspronkelijke titel: LAUBENKOLONIE) - keuringsrapport nr. 10560, 6 
november 1930, 2394 meter (archief ceF). Nova, december 1930, blz. 778-779. 
I I. HALLO mER mLVERSUM HOLLAND (Nederlandse versie van ELSTREE CALLING) - keuringsrapport 
nr. 10027, 2 september 1930, 2536 meter (archief CCF). 

12. PARAMOUNT OP PARADE (Nederlandse versie van PARAMOUNT ON PARADE) - keuringsrapport 
nr. 10554, november 1930, 30JT meter (archief eCF). De film werd injanuari 193 I uitgebracht. 
Louis Davids nam in 1930 in]oinville elfliedjes op de film op. Het eerste filmpje, 'De begrafenis 
van ome Mmus', is op 6juni 1930 vertoond in Tuschinski, Amsterdam. G.N. Donaldson, 'Louis 
Davids', in: Skriell, nr. 132-133 (1983), blz. 37. 
13. Eduard Bruyne, 'Bouber's Zeemansvrouwen verfilmd', in: Nova, februari 1930, blz. Il35. 
14. ZEEMANSVROUWEN - keuringsrapport nr. 9391, I mei 1930 (archief eCF). H. Berg, 'Zeemans
vrouwen: van Klei11l11an naar Bouber', in: Ty'dschrift voor Theatenvetetlschap', nr. 29 (1990), blz. 46-
57. E. ]oosten en K. Dibbets, Zeema/l5vrot/wen: een shotlijst lIan dejilm (Amsterdam, 1987). 
15. Waar Kleinman niet slaagde, daar hebben de Belgen meer succes gehad. De Belgische 
speelfilm DE FAMILIE KLEPKENS-BEULEMANS van Gaston Schoukens was in 1927 als zwijgende film 
uitgebracht, maar zou in 1930 in het Waals en in het Vlaams worden nagesynchroniseerd met 
behulp van het granml0foonsysteem. Zo ontstond de eerste Vlaamse speelfilm met geluid. 
Volgens een advertentie in NWC van 19 december 1930 zou deze geluidsfilm worden vertoond 
in het Passage Theater te Amsterdam. DE FAMlLlE KLEPKENS-BEULEMANS - keuringsrapport nr. 
9699,25 juli 1930,2127 meter (archief CCF). 

16. Advertentie in NWC, 8 mei 1931. De Akeley-camera registreerde het optische geluid 
rechtstreeks op de film in de beeldcamera. Dergelijke opnamen waren moeilijk te monteren 
omdat men beeld en geluid nog niet kon scheiden. Voor Polygoon was dit in 1931 een handicap. 
17· Zie Loeffen (1985), blz. 21-22,74-75, 87-107· Hogenkamp (1988), blz. 39-42. 
18. NWC, 27 november 1931. Cinema en Theater, 5 december 1931. 
19. De film werd gesponsord door Tobis, die er ook voor zorgde dat diversejoumalisten bij de 
opnamen aanwezig waren. Zie NRC van 2 mei, De Telegraqf van 3 mei, Algemeen Halllielsblad van 
2 mei, De Groene Amsterdammer van 9 en 16 mei 193 r. Zie ook Max Tak, Onder de bome/l va/l het 
plein (Amsterdam: Elsevier, 1962), blz. 130-139. De verbinding tussen het Concertgebouwen 
Tobis werd gelegd door G.H. de Marez Oyens, bestuurslid van het Concertgebouwen bankier 
van het Küchenmeister-concem. 
20. 'Pierement', in: NRC, 30 augustus 1931. 
21. In 1932 maakte Willem Bon samen met]oop Huisken enkele korte, experimentele geluids
filmpjes in kleuren, waaronder KLEUR- EN VORMAFWISSELING OP CHOO-CHOO JAZZ en IS ER 

OVEREENKOMST TUSSCHEN KLANK, RYTHME EN KLEURAFWISSELlNG? Bij deze filmpjes moest een 
plaat worden gedraaid die min of meer synchroon de wisselende beeldvormen ondersteunde met 
een muzikaal ritme. De films bevinden zich in het Nederlands Filmml1seum, maar de platen zijn 
verdwenen. Vgl. De Prins, 2 april 1932, blz. 222. 
22. De film is gemaakt in opdracht van het Algemeen NederIandsch Verbond. De dialoog van 
de fihn werd geschreven en gesproken door A. Blokhuis, onderwijzer te Bll11schoten. De 
volledige tekst is opgenomen in de brochure van prof. dr. G.G. Kloeke, Spreektaal:fi/1lJ BllIlschotell
Spaketlb"rg ('s-Gravenhage, T933). 
23. De Telegraaf, 24 september 1932. Het Volk, 31 mei 1934. Het Volk noemt veertien titels van 
door Ernst Winar gemaakte smalfilmpjes. Deze titels klllU1en worden aangevuld met door G.N. 
Donaldson verzamelde gegevens: vijfgeluidsfilms met Louis Noiret: GOEDE MORGEN, DE VROUJKE 



ZEEMAN, HET HUISJE OP DE HEI, IK WOON OP DEN HOEK VAN EEN STRAATJE, ALS DE MUZIEK BEGINT; 

drie geluidsfilms met een kinderkoor onder leiding van Nico van der Linden: HET AVONDKLOKJE, 

DE WIND, HEIEN; drie geluidsfilms met Mariëtte Serlé: A COTTAGE rOR SALE, LIEFDESZANG, 

MARJOLIJNTJE; een geluidsfilm met muziek van Edmund Meisel: MACHINES (HET L1~D VAN DEN 

ARBEID); twee stomme films: DE WITTE HOED (met Berrie Kievits) en AMSTERDAM. 

24. ZIJN BELOONING - keuringsrapport nr. 13082, december 193 1,642 meter (archief CCF). In de 
film speelden mee Lou Bandy, Henk Stuurop ,Jac van Bijleveldt en Trio Timm. Produktieleider 
was Hans C. Bamstijn. 'De eerste Hollandse geluidsfilm in Holland opgenomen', in: NWC, 8 
januari 1932. 
25. Zie Brederoo (1986); Hogenkamp (1988). 
26. E. Kerkman, 'Filmdrama in Monster: het kortstondige geluid van de Filco Filmstudio's', in: 
Skriw, nr. 165 (1989), blz. 42-45. 
27. Briefvan Filco/Rijckaert aan de burgemeester van Monster, 28 maart 1933. Voor deze studie 
is het Filco-dossier geraadpleegd in het GemeemearchiefMonster, nr. 2.07.351.32, alsook het 
Filco-dossier van het Hoogheemraadschap van Delfland, Delft, Archief Technische Dienst, nr. 
1933/517. Het laatste bevat o.a. bouwtekeningen van de Filco-studio in Monster. 
28. Notulen gemeenteraadsvergadering Monster, 5 mei 1933. Volgens het Bevolkingsregister van 
Amsterdam werd de achternaam van de op 27 juni 1907 in WatergraafSmeer geboren Belg gespeld 
als 'Rijkaert'. Hij noemde zich echter 'Rijckaert'. Filco Film werd in januari 1933 te Den Haag 
opgericht door A.L.P.B. Rijckaert (Handelsregister Kamer van Koophandel, Den Haag, 20646). 
29. 'Plannen van de NV Filco voor een Nederlandse studio', in: Algemee" Ha"delsblad, 11 mei 1 933; 
'Nederlandse filmindustrie', in: NRC, 12 mei 1933; 'De filmstudio's te Monster', in: NRC, 10 juni 
1933; 'De filmindustrie te Terhcijde aan Zee', in: NRC, 5 oktober 1933. Zie ook NWCvan 12 mei, 
16juni en 13 oktober 1933. 
30. 'Nederlands filmbedrijf, in: AIgemeelI Ha"delsblad, 12juli 1933; 'Filmopnamen De Omweg 
uitgesteld', in: De Telegraaf, 12 maart 1934. 
31. 'Een nieuwe Nederlandse fih110ndememing', in: NWC, 5 mei 1933; 'Cinetone's filmplannen " 
in: De Telegratif, 16 augustus 1933. 
32. 'Nederlandse geluidsfilmproduktie', in: AIgemeelI Handelsblad, Il mei 1933. 
33. :Jan Koelinga" in: NRC, 10 mei 1933. 
34. Cinetone heeft in dejaren dertig nooit als een zelfStandige maatschappij bestaan, ook al wordt 
die indruk gewekt in de pers van die tijd. Pas op 14juni 19J2 werd Cinetone bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven, maar alleen als o"dertifdeli"g van Marconi NV te Amsterdam, een van 
de ondernemingen van de gebroeders Biedermann (dossier 368 r 4). Eerst in 1940 is Marconi NV 

omgezet in Cinetone NV; de gebroeders Biedennann hadden zich al in 1938 teruggetrokken uit 
dit bedrijf. 
35. 'Nederlandse geluidsfilmproduktie: een stem uit het bioscoopbedrijf, in: Algemee" Halldels
blad, 3 I mei 1933. 
36. Er zijn nog andere financieringsbronnen denkbaar, maar over hun rol is geen concrete 
infomlatie te vinden. Zo moet er in de crisistijd nogal wat kapitaal zijn vrijgekomen waarvoor 
geen goede investcringsmogelijkheden bestonden. De filmindustrie was een van de weinige 
sectoren waar grote behoefte bestond aan risicodragend kapitaal, niet alleen in de filmproduktie, 
maar ook in de bioscoopexploitatie (onroerend goed). Een dergelijke kapitaalbehoefte kon 
tijdens een economische depressie veel gemakkelijker worden bevredigd dan in tijden van een 
hoogconjunctuur. 
37. Dittrich (1987). De gegevens in deze alinea zijn ontleend aan deze studie. 
38. 'De Persil-film', in: ."'RC, 30 november 1933. Deze film is niet aanwezig in filmarchievcn cn 
waarschijnlijk verloren gegaan. Er is ook een Vlaamse versie met Vlaamse acteurs opgenomen. 
39. 'Willem van Oranje-film: voorrang boven andere Neder!. films', in: Algemeen Ha"delsblad, I 

december 1933. 
40. 'Nederlandse filmproduktie', in: NRC, 24 februari 1934. 
4T. Exposé inzake de NV 'Enfi' Nederlandsche Filmindustrie i.o., door Loet C. Bamstijn, 27 
november 1933 (PCA 882). Het contact met de auteurs liep via uitgeverij Querido in Arnsterdanl, 
waar veel Exil-auteurs werden uitgegeven. 
42. Hogenkamp (1988), blz. 4 T. 



43. Het is niet juist om de hierop volgende bloei van de Nederlandse film in de jaren dertig gt'heel 
toe te schrijven aan de geluidsfilm. De omstandigheden veranderden, er kwamen nieuwe 
impulsen, andere mensen traden op de voorgrond, enz. Wel moet worden geconcludeerd dat 
zonder de initiatieven van 1933 cr nooit een doorbraak en een opbloei zou zijn geweest. Het ijzer 
is gesmeed toen het heet was. 
44. PIDLIPS RADIO - keuringsrapport nr. 12425,24 september 193 1,997 meter (archief CCF). Ivens 
had zich voor de produktie van PHILlPS RADIO omringd met een keur van jonge assistenten, die 
bij hem het vak leerden. Mark Kolthoff enJohn Femhout droegen veel aan het camerawerk bij. 
Helene van Dongen was produktie-assistente en monteerde de film. Lou Lichtveld was 
verantwoordelijk voor het geluid. Anderen als Willem Bon en Jan Hin werkten intussen aan de 
diverse filmopdrachtcn die Ivens had gekregen. Dit was Studio Joris Ivens, zoals de groep zich 
noemde. Zie Hogenkamp (1988), blz. 5'-52. 
45. Behalve Ivens kreeg nog een andere avant-gardist een opdracht van Philips: Hans Richter, 
een Duitser. De twee filmmakers hadden verschillende taken. Richter zou laten zien welke rol 
de radio speelt in het leven van de mensen, terwijl Ivens een portret zou maken van Philips als 
modeme radiofabriek. Beide films, PHIl.lPS RADIO en EUROPA RADIO, zijn tegelijk in première 
gegaan. 
46. In een brief aan zijn opdrachtgever, terstond na de voltooiing van de montage , geeft Ivens 
een korte inhoud van de film, waarin hij eveneens zes delen plus begin en eind onderscheidt. I vens 
aan Philips/Numann, rojuni 19JI (PC A 185 .1). 
47. Ondanks zijn korte duur heeft dit communicatie-onderdeel een geheel eigen plaats in de film. 
Niet alleen is het een verbeelding van het begrip communicatie dat terecht precies in het midden 
van de film staat, maar ook is dit het enige fragment dat laat zien waartoe een radio dient. I vens 
zag dit onderdeel als een apart 'hoofdstuk' van de film (zie vorige noot). Het is niet onmogelijk 
dat de korte duur het gevolg is van een inkorting voorafgaande aan de première in september 1930. 
Philips wilde dat Ivens zich zou beperken tot wat binnen de fabriek gebeurde. Philips had daar 
een goede reden voor. Hans Richter werkte op hetzelfde moment voor Philips aan een film over 
de maatschappelijke rol van de radiocommunicatie: EUROPA RADIO. Philips zal niet hebben 
toegestaan dat Ivens zich op het tertein van Richter begaf. 
48. 'Draaien bij Philips' , in: NRC, 7 februari 1931. 
49. K. Broos, 'Fifo 1929 -de Nieuwe Fotografie', in: F. Bool en K. Broos, Fotografie;1I Neder/m,d, 
1920-1940 Cs-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1979), blz . 28-43· 
50. Ivens zegt hierover in een interview waarin hij expliciet de term 'montage van begrippen' 
gebruikt: 'De bedoeling is dus te werken met begrippen als: orde, zorgvuldigheid, wetenschap
pelijke voorbereiding, bewaking van het produkt, enz. [ ... ] De toeschouwer moet in zijn 
onderbewustzijn die begrippen in verband met de naam van het fabrikaat onthouden, zodat 
wanneer er drie dagen later over radio gesproken wordt, hij zich vooral die grote grondbeginselen 
en die ene naam herinnert.' 'Draaien bij Philips', in: NRe, 7 februari 1931. 
51. Philips verleende behalve aan Ivens ook een opdracht aan Hans Richter, een Duitse cineast 
die met zijn avantgardistische films een grote reputatie had verworven. 
52. 'Indrukwekkende bedrijfSfilm van Philips', in: Haagse"e Post, 3 oktober 1931. 
53. L.J. Jordaan, 'Nederlands eerste geluidsfilm', in: De Grome Amsterdammer, 3 oktober 1931. 
54. Deze scène had Ivens al in een vroeg stadium bedacht. Zie 'Een Nederlandse radiogeluids
film?', in: ,,{Re, 8 februari 1931. Elders in de fih11 komt een luidspreker in beeld en schalt het 
commando: 'Hallo, hallo, machine 2B, vijfhonderd stuks.' Een hand schrijft vervolgens de cijfers 
op een bord. 
55. Diëgesis betekent in de filmtheorie zoveel als 'fictionele wereld'. Zie Gaudreault (1988), blz. 
71-82; Van der Lek (1991), blz. 27-34. 
56. Overeenkomst tussen Ivens en Philips' Radio NV, 1 september 1930 (PCA). Over dit contract 
is enige maanden onderhandeld (cortespondentie in PCA 185. I). [vens belooft uiterlijk 15 februari 
1931 een 'institutional film' afte leveren van ca. 800 meter, 'welke door cinegrafische bewerking 
een beeld zal geven van de fabricage van radio-apparaten in de f.1brieken te Eindhoven en elders 
in Nederland van de opdrachtgever'. De aanneemsom bedraagt 9.500 gulden. Philips garandeert 
royalties van tenminste 2.500 gulden. Reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van Philips 
evenals de kosten van filmtitels en -trucages. 
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57. Overeenkomst tussen [vens en Philips' Raelio NV, 2 mei [93 [ (PCA). Correspondentie hierover 
bevindt zich in PCA 185.1. Het is een uitbreiding van de overeenkomst van [ september 1930. 
Philips geeft opdracht tot het 'samenstellen, bewerken en vervaareligen van een geluids6lm
strook'. De synchronisatie zal plaatsvinden in de studio van Tobis te Parijs. De geluidsband moet 
uiterlijk 22juni 193 I klaar zijn. De 'aanneemsom' bedraagt 23.000 gulden exclusief 1.500 gulden 
onkosten. 
58. 'Een Nederlandse raeliogeluids6lm?', in: NRC, 8 februari 1931. 
59. 'Voor dertig meter 6lm', in: De Telegraaf, 25 december 1930. Het is niet uitgesloten dat deze 
reportage is geschreven door Lou Lichtveld. 
60. Gesprek met dr. L.A.M. Lichtveld, Hilversum, 30 november 1988. Lichtveld schreef na zijn 
bezoek aan Berlijn het artikel'Fischingers muzikale films', in: De Groene Amsterdammer, 3 I januari 
1931. 
61. 'Een Nederlandse raeliogeluids6lm?' in: NRC, 8 februari I931. 
62. 'De Philips raelio-6lm', in: De Maasbode, 2 juni 1931. 
63. 'De Philips-Raeliofilm gesonoriseerd', in: NRC, 30 mei 193 [. Ir. Verrneulen van Philips zou 
hetzelfde als volgt beschrijven: 'Iedere microfoon had zijn eigen versterker in de centrale 
versterkerkamer, waarna alle weer verenigd werden in de mixercabine, waar 9 potentiometers 
en een algemene potentiometer voor het mixen en regelen zijn aangebracht.' Verslag van een reis 
naar Parijs, 26 mei 1931 (PCA NL.563). 
64. Lou Lichtveld, 'Muziek van de arbeid', in: De Telegraaf, 1 juni 1931. 
65. 'De Philips-Raeli06Im: een persgesprek met Lou Lichtveld', in: De Maasbode, 2juni 1931. 
66. Lou Lichtveld, 'Waar geluiden verstommen', in: De Telegraaf, 30 mei 193 I. 
67. 'Joris Ivens' Philips-Raelio-6lm als geluidsfilm', in: Algemeen Handelsblad, 30 mei 1931. 
68. 'De Philips-film van Joris Ivens en Lou Lichtveld' , in: NRC, 29 september 1931. Later plaatste 
de krant een gunstiger oordeel: zie NRC van 9 november en T2 december 1931. 
69. M. Sluyser, 'Mensen vervangen door machines: Ivens buigt voor zijn nieuwe afgod', in: Het 
Volk, 29 september 193 I. De Tribune, het conm1Unistisch dagblad, meende te weten waarom lvens 
de machines meer dan de mensen heeft laten spreken: 'Nu, ze spraken voor ons gevoel 
beklemmend genoeg. [ ... ] Deze film toont duidelijk, dat er voor de arbeider in het moderne 
bedrijf geen arbeidersvreugde kan heersen. [ ... ] Joris lvens zal natuurlijk heel wat anders maken 
als hij straks naar de Soviet Unie gaat, waar hij [ ... ] de machines zal kWlIlen zien als kameraad van 
de arbeiders, die met hun stalen armen bij de opbouw van een nieuwe maatschappij helpen.' 
70. Herlufvan Merlet, 'Philips' bedrijfsfilm', in: De Tijd, 29 september 1931. 
71. Ibidem. 
72. L.J. Jordaan, 'Nederlands eerste geluidsfilm', in: De Groene Amsterdammer, 3 oktober [931. 
73. 'Indrukwekkende bedrijfsfilm van Philips', in: Haagse/Ie Post, 3 oktober 193 r. 
74. 'Mijn muziek is in geen enkel opzicht zelfstanelig. Ik heb slechts willen illustreren', zei 
Lichtveld tegen een verslaggever. 'Jorens [vens' Philips-Raelio-fiJm als geluids6lm', in: Algenrem 
Handelsblad, 30 mei 1931. Een dergelijke uidating ook in 'Een 61mexpeelitie naar de Phohi', in: 
Algemeen Halldelsblad, 28 februari 1931. 
75. M. Sluyser, 'Mensen vervangen door machines: Ivens buigt voor zijn nieuwe afgod', in: Het 
Volk, 29 september 193 I. 
76. Briefvan Philips aan Capi/Ivens, 6januari 1932 (PCA 185. I). Deze scène zit overigens wel in 
de filmkopie van PHIllPS RADIO elie bij het Nederlands Filmmuseum wordt bewaard. Deze kopie 
is vrijwel identiek aan de film elie in 1931 in première is gegaan. Dit kan worden geconstateerd 
op grond van wat bekend is over de lengte en de structuur van PHILlPS RADIO in 1931, en voorts 
op grond van de correspondentie tussen [vens en Philips (PCA 185.1). Belangrijk is de brief van 
Ivens aan Philips/Numann d.d. IOjuni 193 I, waarin Ivens de structuur en de inhoud van de film 
beschrijft kort na voltooiing van de beeld- en geluidsmontage. Deze gegevens stemmen overeen 
met de overgeleverde kopie in het Filmmuseum. Ook de lengte, elie volgens de brief van [vens 
'± 1000 meter' bedraagt en volgens het keuringsrapport CCF 997 meter, benadert elie van de 
geconserveerde kopie (980 meter). Er zijn indertijd alleen enkele tussen titels toegevoegd, met 
instemming van Ivens. 
77. Ook de Brabantse pers, die in Eindhoven veel lezers had, stak haar teleursteUing niet onder 
stoelen ofbanken en laakte de eenzijelige aandacht voor de machines. 'De Philips' bedrijfsfilm " 
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in: Eind/lOvensche en Meierijsche COL/rat,t, 30 september 193 I. 'Hoe 'n cineast en 'n musicus Philips 
zien en horen', in: Dagblad van Noord-Brabat,t, 30 september 1931. 
78 . Lou Lichtveld, 'Stem en muziek in de geluidsfilm', in: Filmliga, mei 1932, blz. rr6. Ook in 
idem, Degeluid4ilm (Rotterdam: Brusse, 1933), blz. 73. 
79. L.J.Jordaan, 'Richter - Ruttmann', in: De Groene Amsterdammer, 22 februari 1930. 
80. Lau Lichtveld, 'Stem en muziek in de geluidsfilm', in: Filmliga, mei 1932, blz. TT5. 
81. Zo karakteriseert Lichtveld zijn eigen werk in een vraaggesprek. 'Een filmexpeditie naar de 
Phohi', in: Algemeen Handelsblad, 28 februari 193 I. Deze opvatting vertoont enige verwantschap 
met het bruïtisme van de Italiaanse futurist Russolo. 
82. Casper Oudshoorn, die aan het vooronderzoek naar studio Electra heeft meegewerkt, heeft 
ook een doctoraalscriptie over deze studio geschreven: Terra Nova en Stuwit,g: tweegeluid4ilms van 
de NV Filmmaatschappij Electra (Universiteit van Amsterdam, vakgroep Theaterwetenschap, 199 I). 

83 . De voornaamste bron voor deze wat mysterieuze studio uit de pioniertijd vormt het archief 
van ing. Frits Prinsen, een van de oprichters. Dit archief bevindt zich in het Rijksarchief voor 
Zuid-Holland, Den Haag. Deze bron is zo goed mogelijk gecontroleerd en aangevuld met andere 
gegevens. Zie ook hoofdstuk 3. 
84. Bouwmaatschappij Electra NV, gevestigd te Rotterdam, opgericht op 20 juni J930 door 
William Rienks en F.B.A. Prinsen. Maatschappelijk kapitaal 25.000 gulden. Neder!. Staatscourant, 
4 augustus 1930. 
85. Filmmaatschappij Electra NV, gevestigd te Rotterdam, opgericht op 24 februari 1931. 
Maatschappelijk kapitaal 2.000 gulden. 
86. Prinsen, Herinneringen, blz. 158-160 (archief Prinsen, lI7). 
87. Prinsen, Herinneringen, blz. T72. Rienks en Prinsen bezaten ieder de helft van de aandelen. 
88. EVERT VAN DIJK SPREEKT OVER DE INDIË-VLUCHT - keuringsrapport nr. TI770, 20 mei 1931, 
139 meter (archief CCF). Prinsen, Herinneringen, blz. 160-162. De opname van Evert van Dijk 
is volgens Prinsen (blz. 175) op 17 maart 193 I vertoond in het Haagse Passage Theater voor het 
hofvan de koningin. Het is het eerste Nederlandse geluidsfilmpje meteen nieuwsbericht. De tekst 
clie Evert van Dijk sprak, wordt geciteerd in Prinsen, Wat een uitvindingen (T977), blz. 74-75. De 
grammofoonplaat zou zich bij de NOS bevinden. 
89. Prinsen, Herinneringen, blz. 164b. Volgens Prinsen (blz. 172) werd op 20 februari 193 look 
een geslaagde opname gemaakt van Emmy Arbous, die 'Toen ik nog een jongen was' zong. Deze 
film zou eveneens op 17 maart 193 [ zijn vertoond in het Passage Theater (blz. 175) . 
90. De oprichtingsdatum staat in verbarrd met een conflict tussen Prinsen en zijn vorige 
werkgever, Philips NV. Zie hoofdstuk 3.4. 
91. De volgende beschrijving van de studio is gebaseerd op Prinsen, Herinneringen, blz. 172-177. 
92. NU EN DAN - HWR EN DAAR: ALBERT VOGEL - keuringsrapport nr. I1774, 20 mei 193 I, IlO m. 
(archiefcCF). Deze opname zou op 14 mei 193 I zijn vertoond in het Passage Theater, Den Haag, 
aldus Prinsen in zijn Herinneringen, blz. 183. 
93. Haagsche Post, 28 maart 1931. NWC, 27 maart, 10 april, T7 april T931. In de laatste advertentie 
werd aangekondigd dat Electra in het nieuwe seizoen met een 'sound-journaal' zou uitkomen. 
94. Prinsen, Herinneringen, blz. 177-178. 'Een nieuwe filmindustrie', in: NRC, 23 april 1931. 
'Studio voor sprekende films te Rotterdam', in: De Telegraaf, :1.3 april 1931. 
95. Gerard Rutten ontwierp hiervoor het affiche dat in NWC van 22 mei T93 T staat afgedrukt als 
advertentie. 
96. NU EN DAN -HIER EN DAAR: HAAGSCHEKAMPEERDERS- keuringsrapport nr. 11775, 20 mei 193 I, 

80 m. TOESPRAAK ANTON ROEMER - keuringsrapport 11L 11794,23 mei 193 I, 60 m. TOESPRAAK D. 

flAN STAVEREN - keuringsrapport nr. 11795, 23 mei 1931, 60 m. (archief CCF). Prinsen, 
Herinneringen, blz. 193. 
97. NEDERLAND IN KLANK EN BEELD, A.I - keuringsrapport 1I996, 3juli 1931,280 m. (archiefccr). 
98. Prinsen, Herinneringen, blz. 184-185. 
99. Prinsen, Herinneringen, blz. 192. Volgens Prinsen (blz. 184) betaalde Profilti het volgende 
tarief voor de reportagewagen: f 2 per uur, f 0,25 per kilometer, f 0,40 per meter belicht 
geluidsnegatief, f 2 voor elke meter nasynchroniseren, plus alle reiskosten en beeldnegatief. Per 
week bedroegen de kosten voor Profilti gemiddeld: 



50 uur à f 2 f 100 
500 kilometer à f 0,25 125 
600 meter geluidsnegatief à f 0,40 240 
80 meter nasynchroniseren à f 2 .illQ 
Totaal per week f 625 

100. Prinsen, Herinneringen, blz. 193-195. Orion-Pro6.lti kocht zijn geluidscamera bij Loet C. 
Bamstijn, die dezelfde camera ook aan Polygoon had geleverd. 
101. Het gaat hier om de Nederlandse produktie. Fox Movietone News had al vanaf 1929 zo nu 
en dan een opname van een Nederlands tafereel gemaakt en in het journaal verwerkt. 
102. Gerard Rutten, Mijn papieretl camera (Bussum: Unieboek, 1976), blz. 72-76. 'Finale' is nooit 
voltooid. Het Nederlands Filmrnuseum bewaart een filmfragment zonder geluid. 
103. Prinsen, Herinneringen, blz. 179. 
104. Het Nederlands Filmrnuseum bezit twee kopieën van TERRA NOVA, een met en een zonder 
geluid. De geluidsband bevat de muziek van Paul Mulder enJoseph Engleman. De oorspronke
lijke muziek van Hans Brandts Buijs is alleen als manuscript overgeleverd; dit manuscript bevindt 
zich in het Gemeentemuseum van Den Haag. Alle uitspraken over deze film in de voorliggende 
studie zijn gebaseerd op de filrnkopie van het Nederlands Filmmuseum. Van deze kopIe is een 
gedetailleerde beschrijving gemaakt door C. Oudshoorn en K. Dibbets, Terra Nova: de shot/ijst 
(Amsterdam 1991). Shotnurnmers verwijzen naar laatstgenoemd werk . 
105. Shot 82. Anton Koolhaas zou twintigjaar later debuteren met een indrukwekkende speelfilm 
getiteld DE DIJK IS DICHT (1950). 
106. Shot 239-242. 
107. Shot 188-239 bevat het standpunt van de schipper, shot 239-288 dat van de knecht. Let op 
de symmetrie: ieder standpunt krijgt precies 50 shots toebedeeld, terwijl in het middelste shot 
(239) de wisseling van standpunt plaatsvindt. 
108. De namen van Paul Mulder en Joseph Engleman komen niet voor op de titelrol van TERRA 

NOVA, althans niet in de 6.lmkopie die het Nederlands Filmmuseum bewaart. De muziek wordt 
op de titelrol van deze kopie ten onrechte toegeschreven aan Hans Brandts Buijs. Mulder en 
Engleman worden wel genoemd in de brochure van de persvoorstelling en in de persverslagen. 
109. Mededeling van Theodore van Houten, Den Bosch. Englemans composities werden in 
losbladige vonn uitgegeven door de firma Boswirth in Londen en Leipzig. 
110. Deze en de volgende alinea's over de muziek van de film zijn mede gebaseerd op gesprekken 
met dr. R.A.]. van der Lek van de Vakgroep Muziekwetenschap, Universiteit van Amsterdam. 
I I!. Shot 64,65,66,70. De harmonika keert terug in de caféscène, shot 157-173. 
112. 'Terra Nova, een Nederlandse geluidsfilm', in: Voorwaarts, 2 december 1932. 
113. B. Salt, Film style and technology: history and analysis (London: Starword, (983), blz. 28!. 
114. Prinsen, Herinneringen, blz. 199-204. Volgens Prinsen waren de opnamen onder gunstige 
omstandigheden begonnen, maar de plotselinge breuk met Orion-Profilti en de beëindiging van 
het 6.lmjournaal op 17 september gooiden roet in het eten. Rienks wilde de tegenspoed met 
geforceerde middelen afWenden. Hij zette alles op de kaart van de twee films die Electra in 
produktie had genomen, TERRA NOVA en STUWING. Hierdoor kwam hij in conflict met zijn 
compagnons Prinsen en Tuijn, die zich spoedig van hem zouden afkeren. 
1l5. Keuringsrapport A 1742, november 1932,1885 meter (archiefcCF). 
lT6. 'Protest van artisten tegen Terra Nova', in: Voorwaarts, I december 1932. Rutten was 
inmiddels begonnen aan een tweede versie van deze film met hetzelfde scenario, met dezelfde 
crew en op dezelfde lokatie. Zij zullen er wel belang bij hebben gehad om het uitbrengen van 
de eerste versie te verhinderen. De tweede versie is echter nooit voltooid doordat het negatief 
verbrand is op 9 maart 1933. Dit bracht Rutten ertoe om nog een derde versie te maken, die ten 
slotte in 1934 in première is gegaan, DOOD WATER. Rutten (1976), blz. 83-85. 
117. 'Terra Nova', in: NRC, J december T93!. 'De geluidsfilm Terra Nova: behandeling in kort 
geding', in: Het Vaderland, 20 december 1932. 'De Terra Nova film: de eis van de 6.lmmaatschappij 
afgewezen', in: Het Vaderland, 24 december 1932. 
118. Uitspraak van de geschillencommissie van de Nederlandsche Bioscoopbond op II juli 1932, 
in: NWC, 15juli 1932. Zie ook hoofdstuk 3.5 . 
119. Het Vaderland, 2 december 1932. Het Volk, 2 december 1932. NRC, 3 december 1932. De 



Maasbode, 3 december I932. De Telegraqf, 3 december I932. De Filmliga, 20 december 1932. 
I20. Volgens de filmtitels van STUWING zijn scenario en regie tot stand gekomen 'in onderlinge 
samenwerking der VARA Filmcommissie: M. Sluyser, A. de Vries, G.J. Zwertbroek, Hugo de 
Groot, Piet Tiggers, A.C.P. Seyffert'. De Vries en Zwertbroek waren als voorzitter en secretaris 
van de VARA qualitate qua opgenomen in de Filmcommissie. De Groot, Tiggers en Seyffert 
werden later als musici toegevoegd. Dat Sluyser het scenario schreef, blijkt uit: notulen 
hoofdbestuur VARA, 16 oktober [93 I (nSG: archiefsDAP, 1967e). Hierin kondigt Sluyser ook aan 
dat hij, 'als de film gemaakt wordt', wil proberen 'ofhij enige dagen per week voor dit werk vrij 
kan krijgen.' 
I 21. Voor een verslag van de onderhandelingen tussen Electra en de V ARA, zie Oudshoorn ([ 99 [), 
blz. Jl-3J. 
122. Bij de keuze voor Electra en de afwijzing van Polygoon hebben nog andere motieven 
meegespeeld. Polygoon kon het scenario van Sluyser niet realiseren omdat de studio geen geluid 
kon mixen. Electra kon dit wel. Ook was Electra bereid zijn apparatuur voor het maken van 
grammofoonplaten te verhuren aan de v ARA. Bovendien waren er wrijvingen ontstaan tussen de 
VARA en Polygoon over de film die Polygoon injuli I93 I van het VARA-Zomerfeest had gemaakt. 
Notulen hoofdbestuur VARA, maart - december 1931 (llSG: archief SOAP, '966, 1967). 
123. Omdat de VARA deze vertraging veroorzaakt had, heeft de omroep een voorschot van 9.500 
gulden betaald aan Electra. Notulen hoofdbestuur VARA, 24 februari 1932 (mG: archief SOAP, 
1968c). 
124. Een gedetailleerde beschrijving van de film in zijn verschillende versies is te vinden in: C. 
Oudshoorn en K. Dibbets, Stuwi/lg: de sIJotlijst (Amsterdam I991). Shotnummers verwijzen naar 
dit werk. 
125· Shot 354-379· 
126. Dit is het Solidariteitslied van Hanns Eisier dat ook wordt gezongen in KUHLE WAMPE (1932), 
de film van Bertolt Brecht en Slatan Oudow. 
127. STUWING - keuring;rapport nr. A 1357, 16 september 1932,966 m. (archief eer). 
I28. 'Aanvulling STUWING' - keuring;rapport nr. A 2094, I4 januari 1933, 446 m. (archief eer). 
[29. Max Sluyser, 'De V.A.R.A.-geluidsfilm', in: Filmliga, I5 september 1932, blz. 196. 'Bijzon
derheden over de VARA-film', in: Het Volk, 22 september 1932. 
130. Shot 101-[24. 
13 r. Dit vermoeden is niet zonder grond, aangezien het scenario is geschreven door Meyer 
Sluyser die meer vertrouwd was met radio dan met film. Sterker nog: Sluyser had in 1930 
plotseling belang;telling gekregen voor de optische geluidsfilm omdat hij hiennee voor de radio 
geluidsopnamen (zonder beeld!) kon maken die langer duurden dan die van een grammofoon
plaat. De stap naar de filmproduktie is pas later gekomen. BriefSluyser aan Hoofdbestuur VARA, 
29 september 1930 (llSG: archief SOAP, 1964a). 
132. Shot 1-53. 
133· Shot 340-353. 
134. Luc Willinck liet weten dat hij niets moest hebben van deze 'broddellap, [ ... ] dit scenario 
zonder draad, dat alleen door een Internationale en door wat klassenhaat bijeengehouden wordt.' 
Het Vaderla/ld, 19 september 1932. 
135 . Max Sluyser, 'De V.A.R.A.-geluidsfilm', in: Filmliga, [5 september 1932. De Maasbode, 19 
september 1932. 
136. H.G. Cannegieter, 'De V.A.R.A.-film', in: De Sodalistische Gids,jrg. 17 (1932), blz. 685-686. 
137. Behalve een serie geluidsjournaals en twee lange geluidsfilms, TERRA NOVA en STUWING, 
produceerde Electra ook enkele reclamefilmpjes en verzorgde de nasynchronisatie van de film 
'Luchtduivels' . 
138. Bijvoorbeeld enkele artikelen over 'Hollandse films' in De Kinematograafvan 12 februari, 8 
en 29 oktober 1915. 
139. Er werd wel veel geklaagd dat het zo moeilijk was om in Nederland films te maken, maar 
niemand verdedigde het belang en de wenselijkheid van een bloeiende, nationale filmproduktie. 
Zo schrccfTheo Frenkel sr. in 1928 een artikel onder de titel 'Heeft de Nederlandse filmindustrie 
kans van bestaan?' zonder een serieus antwoord te geven op deze vraag en ook zonder aan te geven 
waarom zo'n filmindustrie gewenst zou zijn. Het Tooneel, december 1928-januari 1929. 
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140. Henrik Scholte schreef al in T933 dat er geen sprake was van een nationale school, onder meer 
omdat homogeniteit ontbrak. Schol te (1933), blz. 60. 
141. 'De Nederlandse geluidsfilm', in: NWC, 21 november 1930. 
142. Zie hoofdstuk 9.3. 
143. Men overschatte indertijd de invloed van de vreemde talen in de bioscoop. De opkomst van 
de radio zorgde bijvoorbeeld voor een tegenwicht en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de bevordering van het gesproken Nederlands. 
144. Henri van Wermeskerken, 'Onze taal is in gevaar', in: De Telegra<if, 28 februari 1930. Zie ook 
hoofdstuk 4.2. 
145. 'Nederland en de geluidsfilm: een vraag en een protest', in: NRC, 6 juli 1930. 
146. 'Nederland en de geluidsfilm Il', in: NRC, 13 september 1930. Later voegde hij hieraan toe: 
'Door de grenzen te sluiten onthoudt men aan zijn volk het beste wat er op de internationale 
filmmarkt te verkrijgen is. Een dergelijke bescherming tot bevordering van de nationale industrie 
willen wij niet goedpraten.' 'Het nieuwe parool', in: NRC, 14 december 1930. 
147. Adres van de Dietsche Bond aan de minister van OKW, in: De Dietsche Gedachte, jg. 5 nr. 5 
(1930), blz. 79-80. Zie ookhoofdstuk 4.2. 
148. Luc Willink, 'De talkie vanuit een nationale gezichtshoek', in: Haagseh Maandblad, augustus 
1930, blz. 181,185· Graadt van Roggen viel Willink bij en nam diens artikel vrijwel integraal over 
in de NRC van 13 september 1930. 
149. 'Het verzetten van de bakens: een kunstfilmproduktie in Nederland', in: NRC, 12 december 
1930. 
150. 'Waar elke natie zich beijvert, iets van zich uit te dragen naar den vreemde, heeft Holland 
zich afZijdig gehouden. [ ... l Heeft Nederland dan niets te zeggen aan de wereld?' Luc Willink, 
'De talkie vanuit een nationale gezichtshoek', in: Haagseh Maatldb/ad, augustus 1930, blz. 18 I, 185. 
15I. Toeplitz, blz. 842, 845. 
152. 'Nederlandse geluidsfilmproduktie: een stem uit het bioscoopbedrijf, in: Algemeen Handels
blad, 31 mei 1933. 
153. 'De jantjes', in: NRC, 17 februari 1934. 
154. 'Nederland bouwt filmstudio's', in: Het Vaderland, 18 december 1933. 
155. Een scherp contrast hiermee vonnen evenwel de protesten die vanaf 1934 geuit werden tegen 
het groeiend aantal emigranten, vaklieden uit de Duitse filmindustrie die bij de produktie van 
Nederlandse films werden ingeschakeld. Volgens sommigen bedreigden zij de werkgelegenheid 
van hun Nederlandse collega's. Anderen stelden daartegenover dat de nationale produktie nooit 
iets zou worden zonder de hulp van ervaren filmmakers uit het buitenland. Deze onaangename 
kant van de 'nationale geestdrift' is afdoende beschreven door Kathinka Dittrich (J987), blz. 94-
100. 
156. 'Een Hollandse klankfilmindustrie?', in: Haagsehe Post, 19 juli 1930. Eenjaar later had het blad 
zijn mening echter radicaal herzien ('er is in korte tijd veel veranderd') en gaf het even zoveel 
redenen waarom een Nederlandse filmindustrie wel degelijk 'wenselijk en mogelijk' was. 
'Waarom geen Hollandse klar1kfilmindustrie?' in : Haagsehe Post, 27 juni J93 I. 

157. 'De Nederlandse geluidsfilm', in: NWC, 21 november 1930. 
158. Wel moet worden vastgesteld datde Filmliga de Nederlandse cineasten steeds heeft gesteund, 
zowel door voorstellingen van hun films te organiseren .us door te schrijven over hun werk. De 
Filmliga begon zelfs iets als een Nederlandse 'school' te ontwaren. Scholte schreef in 1933 het 
eerste boek over de Nederlandse filmkunst. 
J 59. 'Het verzetten van de bakens: een kunstfilmproduktie in Nederland', in: NRC, 12 december 
193°. Beklemtoning in het origineel. 
160. 'Het verzetten van de bakens: Nederlandse speelfilms', in: NRC, 13 december 193°. 'Het 
nieuwe parool', in: NRC, 14 december 1930. 
161. Filmliga, maart 1934. 
162. 'Nederlandse geiuidsfilmproduktie', in: Algemeen Handelsblad, 8 mei 1933 . 
163. Dittrich (1987), blz. 32. 
164. NWC, 5 juni 193 I. 
165. Dittrich (1987), blz. 91-100. 
166. Haitsma Mulier enjansen red. (1984). 
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167. Men kan zich afVragen wat er zou zijn gebeurd als Loetafoon niet had bestaan. In hoeverre 
waren de initiatieven in de produktiesector afhankelijk van de opbrengst van de Loetafoon
ondememing? Prinsen en Rienks zouden waarschijnlijk rtiet tot de oprichting van Electra zijn 
overgegaan. Barnstijn was minder afhankelijk van Loetafoon; hij had ook met de verhuur van 
succesfilms als THE SINGING fOOL goed verdiend aan de invoering van de geluidsfilm. De belang
stelling van Philips voor de filmproduktie was meer van technologische, strategische en publi
citaire aard. Overigens is Barnstijn de enige die succes heeft gehad in beide sectoren. Waarschijn
lijk komt dat doordat hij het beste thuis was in het Nederlandse film- en bioscoopbedrijf 

HOOFDSTUK 8: EEN KATHOLIEK GELUID 

I. Over de houding van de Nederlandse katholieken ten opzichte van film, zie Pim Slot, 'Een 
vloek en een zegen: de katholieken en film in Nederland tot 1940', in: Kunst al beleid in Nederland, 
deel 5 (Amsterdam: Van Gennep, 1991), blz. 216-246. 
2. Brief van H.W.A. Joosten, oud-archivaris KRO, aan K. Dibbets, 8 april 1991. 
3. H. Hermans, 'Bij dr. Könemann', in: De Maasbode, 19 februari 1931; Stichtingsplan NV Eidophon 
(r9JI), VI, blz. 2-3 (KDC Nijmegen, archiefKFA 269). 
4. Een beschrijving van het Könemann-systeem is te vinden in D. von Mihály, Der spreche'lde Film 
(Berlin: Krayn, 1928), blz. 123-13 I. Deze uiteenzetting is grotendeels overgenomen door A.J. 
Rozemeijer in De Tech,tische Gids (Amsterdam: Diligentia) van 30 december 1931. Könemann 
liet in Nederland drie octrooien registreren: nr. 17364,28712 en 35796. Zie ook H. Hermans in 
De Maasbode, I februari 1931. 
5. Notulen AufSichtsrat Tobis AG,Berlin. 13 decemberr928 (Bundesarchiv Koblenz, R109I-226). 
Latere beweringen dat Brel1lunkmeyer zelf een dergelijk voorstel tot verkoop zou hebben 
afgewezen uit ideële motieven, zijn hiemlee in tegenspraak; vgl. H. Hermans, 'Naar een positieve 
filmactie (I)', in: De Maasbode, 23 december 193 I; Stichtingsplan NV EidopllOn (1931), Il, blz. 2; 
vertrouwelijk rondschrijven betreffende Internationale Eidophon NV, 193 I (archief Bisdom Den 
Bosch, KFA 3). 
6. Brief van P.J.G. Stuiverjr., opgenomen in het artikel van H. Hermans, 'Nu of nooit meer. .. 
nog eenmaal: een katholiek filmkartel' , in: De Maasbode, 19 februari 193 I. Stuiver vervolgde: 
'Hoewel waarschijnlijk onbewust, wekt pater Hermans in zijn artikel de indruk als wilde hij een 
uitvinding pousseren ten koste van het ideaal ener katholieke filmproduktie. In zijn uiteenzetting 
geeft hij .an dat hij een katholieke filmproduktie wil mogelijk maken door de exploitatie van een 
nieuwe uitvinding op het gebied dan de sprekende film. In feite zon het echterjuist omgekeerd 
zijn. De exploitatie van deze uitvinding zou mogelijk worden gemaakt door een eigen 
filmproduktie der katholieken.' 
7. De Nieuwe Eeuw, 5 maart 1931. Het Küchelillieister-concern, dat grote belangen had in de 
Europese filmindustrie, werd gecontroleerd en gefinancierd door Nederlandse banken. 
8. De bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. A.T. Diepen, probeerde bijvoorbeeld mevrouw 
Bink-Boots te interesseren. Deze liet zich echter, 'na genomen illfornlatie'. niet strikken voor het 
plan. Brief van A. Bink-Boots aan mgr. A.T. Diepen, 19 oktober 1931 (archief Bisdom Den 
Bosch, KFA 3). 
9. Eidophon is een samentrekking van de Griekse woorden 'eidos' (vonn, beeld) en 'phone' 
(geluid). 
10. Stichtingsplan NV Eidopho'l, I, blz. 6. 
r 1. Stichtingsplan NV Eidophon, VI, blz. I. Strikt genomen mocht men erop rekenen dat in de 
tweede helft van het jaar al inkomsten uit filmverhuur e.d. zouden binnenvloeien. De 
kapitaalbehoefte in het eerste jaar was dus eigenlijk iets minder groot. 
12. Stichtillgsplan NV EidopllOll, I1, blz. 3. 
13. Kamer van Koophandel, Amsterdam, nr. 42035; Statuten Intemationale Eidophon NV, 
in: Neder/andsche Staat5coHrallt, bijvoegsel, 28 juli 1932. 
14. H. Hermans, Van mensen etl dil/geil die mij voorbij gillgeu Cs-Gravenhage: Pax, J945), blz. 199. 
15. Briefvan mgr. A.T. Diepen aan G. Mutsaerts, r 3 mei J932 (archief Bisdom Den Bosch, KFA 
3). Bijgevoegd is een verslag van een gesprek op 10 mei 1932 met Brenrtinkmeyer en Mutsaerts. 
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16. Briefvan kardinaal Pacelli aan mgr.J.H.G.Jansen, 17 juni 1932 (archief Aartsbisdom Utrecht, 
doos Film I). 
17. 'Zijne Heiligheid de Paus stemt hiermee in en wenst een dergelijke onderneming reeds nu 
veel succes toe. Het verdient voorzeker alle lof om de wonderbaarlijke uitvindingen van de 
menselijke beschaving zo te benutten dat ze dienen tot verheerlijking van God als ook tot ver
sterking en verbreiding van het Christelijk geloof [ ... ) De Heilige Vader wenst daarom het plan 
succes loe en verleent al degenen die in gehoorzaamheid aan de voorschriften en vermaningen 
van de Kerk hun krachten geven om dit project op te zetten en uit te voeren, de Apostolische 
zegen ter verkrijging van Gods hulp.' Vertaling dr. A. Wesseling, Universiteit van Amsterdam. 
18. Prospectus bij de uitgifte van aandelen in Internationale Eidophon NV, 29 juni 1932 (archief 
Bisdom Den Bosch, KFA 3). Het maatschappelijk kapitaal was verdeeld in 20 prioriteitsaandelen, 
440 aandelen op naam en 220 aandelen aan toonder, elk groot f 2500,- nominaal, waarvan 
geplaatst 16 prioriteitsaandelen en 138 aandelen op naam. De uitgifte vond plaats à pari. 
19. Rondschrijven van het Goed Volk Bureau aan de dekens van het bisdom Den Bosch, 15 
oktober 1932 (archief Bisdom Den Bosch, KFA 3). Rector I. Broekman bracht in Den Bosch en 
omStreken aandelen aan de man (De Tijd, 13 januari 1937). Ook pater Hillebrandt collecteerde 
actief voor aandelen (Brief van]. van Domburg aanjan Hin, 26 november 1932; archief Jan Hin, 
Haarlem). 
20. Brief van Eidophon NV aan Th.H.A.M. van der Marck, secretaris bisdom RoernlOnd, 3 mei 
1933 (archief Bisdom Den Bosch, KFA 3). 
2r. Lijst van houders van certificaten Eidophon NV, 17 maart 1934 (Koe Nijmegen, archiefKFA 
128) 
22. Statuten Internationale Eidophon Maatschappij NV, in: Nederlalldsche Staatscouratlt, bijvoegsel, 
28 juli 1932. 
23. De oele werd in 1928 in Den Haag opgericht. De hoofdzetel bevond zich aanvankelijk in 
Parijs, later in Brussel. 
24. De Maasbode, I februari 1931. 
25. De Maasbode, 19 februari 1931. 
26. Zie noot 18. 
27. Close-Up, 'De srrijd om de film', in: De Nieuwe Eeuw, 23 juli 193 I . 

28. Close-Up, in: De Nieuwe Eeuw, 4 augustus 1932. 
29. De Nieuwe Eeuw, 23 juli 193 I . 

30. Brief van Hinfilm aan H. Nelissen , mei 1932 (archief Jan Hin, Haarlem). Nelissen was 
commissaris bij NV Eidophon. Volgens een brief van NV Eidophon aan de Nederlandse 
bisschoppen d.d. 14 april 1933 zocht Eidophon een afzetgebied niet alleen in de bioscopen, maar 
ook in patronaten en verenigingsgebouwen, in het Lk. onderwijs en voorts in de missiegebieden 
(archief Bisdom Den Bosch, KFA 3). Meer over Hinfilm in Bert Hogenkarnp, De Neder/alldse 
dowmet/tairefilm, 1920-1940 (Amsterdam: Van Gennep, 1988), blz. 67-80. 
31. Briefvan H. Nelissen namens Internationale Eidophon NV aan Hinfilm,juni 1932 (archief)an 
Hin , Haarlem). 
32. N RC, 24juli 1933 . A1bert Kuyle was toen al weer weg bij Hinfilm. 
33 . Staat met lopende verzekeringen van Deutsche Eidophon, 12januari 1933 (KDe Nijmegen, 
archief KFA 128). 
34. Heinrich George en Ernst Busch waren bekende acteurs die vaak rollen speelden in sociaal
kritische en modemistische films. George zou echter in 1933 de zijde van de nazi's kiezen, te 
begilUlen met zijn optreden in ffiTLERJUNGE QUEX, terwijl Busch naar het buitenland vluchtte. 
35 . De Nieuwe Eeuw, 2 februari 1933. 
36. Ibidem. 
37. Niet uitgevoerd zijn de plannen voor een film over drugssmokkelaars ('Schatten über der 
Grenze'), een gangsterfilm ('Schritte in der Nacht'), een film naar een roman van Paul Keller 
('Waldwinter') en een korte speelfilm ('Das Mädchen ohne hundert Mark'). H. Schmitt, Kird,e 
ulld Film: kirchliche Filmarbeit i/l De,uschlal/d VOII ihrell Atiftillgetl bis 1945 (Boppard: Boldt, 1977), 
blz. 73. 
38. Schmitt (1977) , blz. 73. 
39. Brief van mgr.J.H.G.Jansen aan NV Eldophon, 16 februari 1933; brief van NV Eidophon aan 
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mgr. J.H.G. Jansen, 25 februari '933 (archief Aartsbisdom Utrecht, Film I). 
40. Brief van Eidophon NV aan de Nederlandse bisschoppen, 14 april 1933 (archief Bisdom Den 
Bosch, KFh 3). 
41. Notulen vergadering Nederlands episcopaat, 10 mei 1933 (archief Aartsbisdom Utrecht, 
Bisschoppenvergadering 3,1933-1936). De bisschop van Breda, mgr. Hopmans, was de enige rue 
herhaaldelijk liet weten dat hij geen verantwoordelijkheid wilde nemen voor borgstellingen van 
Eidophon. 
42. Briefvan H. van Offeren te Rome, 27 september '933 (archief Aartsbisdom Utrecht, Film I). 
43. Verslagen van besprelcingen in het Vaticaan namens NV Eidophon, door H. Könemann en 
G. Mutsaerts, Rome, 10-28 oktober '933 (arcmef Aartsbisdom Utrecht, Film I). 
44. Brief van mgr. Aengenent aan mgr. ).H.G. Jansen, 28 november T933 (archief Aartsbisdom 
Utrecht, Film I). 
45. Briefvan mgr.J.H.G.Jansen aan paus Pius XI, december 1933; briefvan mr. G. Mutsaertsaan 
mgr. ).H.G. lansen, 9 januari 1934 (archief Aartsbisdom Utrecht, Film 1). 
46. Briefvan mr. A.E.M. Povel aan Kantoor van Bewaring en Administratie NV, 23 maart 1934 
(archief Bisdom Den Bosch, KFh 3). 
47. Briefvan mgr. F.NJ. Hendrikx aan mr. A.E.M. Povcl, 24 november 1934 (archief Bisdom 
Den Bosch, Krh 3); brief van mgr. Pizzarda (Vaticaanstad) aan mgr. Diepen, 8 juli 1936 (archief 
Bisdom Den Bosch, Goed Volk Bureau). Waar kwam dit bedrag van J 12.000 vandaan? Het is 
vrijwel uitgesloten dat Eidophon een positiefsaldo heeft nagelaten. Waarschijnlijk is dit het geld 
dat overbleef nadat de meeste certificaathouders waren opgespoord en terugbetaald. Sommige 
begunstigers waren anoniem, anderen gestorven, terwijl er ook certificaten waren gekocht met 
behulp van de centen, stuivers en dubbeltjes die de gelovigen bij collectes hadden gegeven. Om 
rut geld alsnog de bestemming te geven waarvoor het bedoeld was, kan C&A het aan het Goed 
Volk Bureau hebbcn geschonken onder de vcrmelde voorwaarde. Op de lijst van certificaathou
ders (KDC Nijmegen, archiefKFh u8) is aangestreept wie niets heeft terugontvangen; het totaal 
van rut bedrag is ruim J 12.000. 

48. Brieven van Gofilex NV aan stichting Goed Volk Bureau, 1938-1939 (archicfBisdom Den 
13osch, Goed Volk 13ureau). 
49. Vgl. De Nieuwe Eeuw van 21 maart en 1 T april 1935; Fi/"ifrollt,jg. 2 nt. 4 (1935), blz. TOI-102; 
De Tijd van 13 januari, 14 en 21 augustus 1937. 
50. Briefvan Filmex NV aan F. Smithuysen, 10 mei 1938; synopsis van de film 'De principes van 
meneer', T938; rondschrijvcn van het Neo-Eidophon Consortium aan de oude aandeelhouders 
van InternationaIc Eidophon NV, mei T938 (KDC Nijmegen, archiefKFA 128). 
51. Könemann haalde nog ecnmaal het nieuws, toen hij een nieuwe vinding demonstreerde. Hij 
had op 7 december T933 vier grote luidsprckers laten plaatsen in de toren van de Magdalena-kerk 
in Amsterdam. Hoewel deze toren geen eigen klokken had, weerklonk op die dag het gebeier 
van klokken, waarvan het geluid was opgenomcn in het Beneructijnerklooster van Beuron. De 
Tijd, 7 deccmber '933. 
52. Behalve op de al eerder genoemde commcntaren bij het Eidophon-plan, zij mer nog gcwezen 
op de Duitse pater Fr. MuckenllaJlil S.J., een van de voormannen van de oele, die niets zag in 
een grote, katholieke filmstudio. Volgens hem zou Eidophon veel goedkoper uit zijn geweest als 
het zijn films in opdracht had laten maken door de Ufa. Friedrich Muckermann, Im Kamp! 
z.visc"ell zwei Epochw: Lebe/lserim'fnmsetJ (Mainz, T973), blz. 282. 
53. H. Hermans (T945), blz. 198-199· 

HOOFDSTUK 9: KRITISCHE OPVATTINGEN OVER FILM EN GELUID 

l. Bep Otten, 'De sprekende film', in: Nova, september 1929, blz. 535-536. 
2. Metdank aan dr.J.B. Berns van het P J. Meertcns Instituut, Amsterdam, en aan dr. A. Moerdijk, 
hoofdredacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, Leiden. 
3. Dit is kenmerkend voor de meeste innovaties. Pinch and Bijker (1987) spreken in rut verband 
van 'interpretative f1exibility'. 
4. L. Willink, 'Toepassingen der sprekende film', in: Het Vader/alld, 5 november 1929. 
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5. Volgens Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, Iie druk, is 'klankfilm' een 
germanisme. Vgl. het Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel VII-I, kolom 3388. 
6. 'De Loetafoon', in: NWC, 18 januari 1929. De directeur van MGM in Nederland, Frits Strengholt, 
spreekt van 'geluidfiJm' (sic) in Het Volk, 15 januari 1929. 
7. 'Radio-rede van Loet C. Barnstijn over de geluidsfilm', in: NWC, 19 april 1929. Zie ook 
hoofdstuk 3. 
8. De Huishoudelijke Commissie voor de Filmkeuring besluit op 4 september 1929: 'Op de 
[keurings]kaarten voor de "sound"kopieën staat met stempelopdruk "geluidsfilm".' (Notulen 
idem, arch.iefccF). [n de notulen van de Commissie wordt 'geluidsfilm' pas in de loop van 1930 
de vaste term. 
9. Close-Up, De Nieuwe Eeuw, 1 januari 1931. 
10. 'Geluidsfilm in Nederland', in: Algemeen Handelsblad, 16 december 1933. 
I I. Bijvoorbeeld in de notulen van de Huishoudelijke Commissie Filmkeuring, 22 mei 1929 
(archief CCF). 

12. De Telegra'!!. 22 november 1927. Haarlems Dagblad, 24 november 1927. 
13· Haagsche Courant, 5 mei 1928. 
14. Piet Kloppers, 'Rolprent', in: Algemeen Handelsblad, 19januari 1930. Idem, 'Mechanische en 
levende muziek', in: Halldelsbelangen, 8 januari 1930. 
15. 'Een moeilijkheid voor de Nederlandse geluidsfilm', in: NWC, 23 en 30 oktober 1931. Zestig 
jaar later werd over de verstaanbaarheid van Nederlandse speelfilms nog steeds geklaagd. Zie Ot 
Louw, 'Kvstadrgnreetvn', in: SkrienJollrnaal, nr. 5 (1992), blz. 7. 
16. Ansje van Beusekom, 'Bioscoopamusement als oorzaak van het succes van de Nedetlandsche 
Filmliga', in: Kunstlicht, jg. 11 nr. 2-3 (1990), blz. 9-12. 
17. Menno ter Braak benadrukte in 1927 in een theoretische verhandeling de esthetische ver
schillen tussen film en muziek, maar sloot een samengaan van beide kunsten niet helemaal uit. 
'De zin van rhytme en vorm in de film', in: Internationale Revue ilO,jg. I nr. 12 (1927), blz. 454-459. 
18. Filmliga, december 1927 (reprint blz. 111). Ruttrnann was bij de voorstelling aanwezig. 
19. Constant van Wessem, 'Onze vijfde matinée', in: Filmliga, februari 1928 (reprint blz. 145). 
20. Luc WiIlink, 'Toepassingen der sprekende film', in: Het Vaderland, 5 november 1929. Zie ook 
'De muziek van musicerende films', in: Haagsche Post, 9 november 1929. 
21. Menno ter Braak, 'Filmreflexen', in: NRC, 31 mei 1930. 
22. Max Tak, 'Plus ça change .. .', in: Nova, oktober 1930, blz. 585-586. 
23. Ook filmcriticus Leo Jordaan, een muziekliefhebber die zelf graag musiceerde, wist niet hoe 
hij de relatie tussen film en muziek moest duiden. Zie zijn bespreking van PIIILlPS RADIO in De 
Groene Amsterdammer, 3 oktober 1931. 
24. Weis and Belton eds. (1985), blz. 75-82. Low (1971), blz. 206-214.lcart (1988), blz. 1]2-207. 
Christie (1982). 
25. B. van Lier h.ield een pleidooi voor muziekloze filmvoorstellingen in de Filmliga, november 
1929 (reprint blz. 465-466). 
26. De standpunten van Eisenstein, Poedowkin, Ruttrnann, Clair en anderen over de geluidsfilm 
werden in het seizoen 1928-1929 afgedrukt in Filmliga. 
27. De reacties op de eerste demonstraties van de geluidsfilmtechniek in 1927 en 1928 zijn 
uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2. 
28. Het Volk, 12, 16 en 27 december 1929. 
29· L.J. Jordaan, 'De film spreekt', in: De Groelle Amsterdammer, 2 augustus 1930. 
30. Close-up, 'Nederlandse sprekende films?', in: De Nieuwe Eeuw, 20 november 1930. 
31. Amsterdamse kranten als De Telegraaf en Algemeen Handelsblad werden gechanteerd door 
Tuschinski en andere Amsterdamse bioscoopexploitanten die dreigden met een advertentieboy
cot bij negatieve kritiek. De NRC kon als Rotterdamse krant deze chantage enige tijd weerstaan. 
Aldus dr. L.A.M. Lichtveld, die tot 1934 als muziekredacteur aan De Telegraafwas verbonden, in 
een vraaggesprek met K. Dibbets op 16 maart 1992 te Hilversum. 
32. Egbert Barten, 'Pers en commercie', in: Skriell, nr. 163 (1988), blz. 52-55. Zie ook het 
commentaar op dit artikel in Skrien, nr. 165 (1989), blz. 5. Een vergelijkbaar conflict heeft zich 
in Engeland voorgedaan. Daar werden de Daily Express en Sutlday Times door de bioscoopexploi
tanten geboycot omdat de filrnrecensent, George Atkinson, te scherp oordeelde. Ook de Engelse 
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uitgeven gaven geen krimp. 'De Rolprent', in: Algemeen Handelsblad, 5 juni 1930. 
33. Rob Kroes, 'The reception of American films in the Netherlands: the interwar yean', in: 
Ameriean Sudies International, vol. 28 nr. 2 (1990), blz. 37-51. 
34. Menno ter Braak, 'A.E. Dupont, Atlantic', in: Filmliga,januari 1930 (reprint blz. 507). 'Het 
moment is gekomen dat de sprekende film [ ... ] zich aandient als een probleem, als een eente 
orakel, dat indruk maakt en nu verklaard zal moeten worden.' Deze positieve benadering werd 
Ter Braak niet in dank afgenomen: zie de reacties van JefLast (reprint blz. 551-552) en Charles 
Boost (reprint blz. 568-569). 
35. Menno ter Braak, 'Filmreflexen', in: NRC, 31 mei 1930. 
36. Menno ter Braak, 'Filmreflexen', in: NRC, 13 juni 1931. Ter Braak verbond hieraan de 
conclusie dat de avant-garde overbodig was geworden. 
37. L.J. Jordaan, De Groene Amsterdammer, 16 april 1932. 
38. L.J.Jordaan, 'Zes jaar te wapen!', in. Filmliga, oktober 1933, blz. 213. Jordaan had hetzelfde 
al eerder betoogd in zijn artikel'L'avant-garde meurt .. .', in: De Groene Amsterdammer, 25juli 193 I. 

39. Ook N.J. Brederoo schrijft: 'De introductie van de geluidsfilm in 1929 in Nederland zou een 
einde maken aan de experimenten van de avant-gardisten [ .. .J.' Idem, 'De filmliga in het jaar 
1929', in: A. Jespen (red.), Bericht uit 1929 Cs-Gravenhage: PIT Museum, 1989), blz. 46. 
40. Dit wordt ook opgemerkt in de serie 'Monografieën voor de filmkunst'. Zie M. ter Braak, 
De absolutefilm (1931), blz. 39, en E. de Roos, Fra/lSchefilmkllnst (1931), blz. 3. 
41. Chr. de Graa/f, 'De Uitkijk', in: Algemeen Handelsblad, 24 januari 1931. 
42. Menno ter Braak, 'Filmreflexen', in: NRC, J 3 juni 1931. Hij vervolgde: 'Het wachten is nu 
op de nieuwe avant-garde [ ... ]. De nieuwe avant-garde zal niet behoeven te vechten voor de 
montage of voor het beeldvlak; zij zal, in het algemeen, niet behoeven te vechten voor de film 
als vormgeving; zij zal hebben te bewijzen dat de persoonlijkheid van de kunstenaar zich weet te 
handhaven en zelfS weet te verrassen wanneer alle technische vondsten gebruikelijke trucs zijn 
geworden.' 
43. L.J.Jordaan, 'Van trilbeeld tot talkie', in: De Groene Amsterdammer, 29juni, 27 juli, JO en '7 
augustus 1929. Idem, 'Zes jaar te wapen', in: Filmliga, augustus, september en oktober 1933. 
44. L.J. Jordaan, 'Een verwaarloosd cultuurbelang', in: De Groene Amsterdammer, 12 juli 1930. 
Idem, 'Archivaria' , in: De Groene Amsterdammer, 3 januari 1931. 
45. Een aantal filmcritici begon in dejaren dertig wel meer oog te krijgen voor de opbouw van 
het verhaal. 
46. Het Volk, 3 september 1931. 
47. Menno ter Braak, 'A.E. Dupont, Atlantic', in: Filmliga,januari T930 (reprint blz. 507). 
48. Rudolf Amheim, 'A new Laocoön: artistic composites and the talking film', in: idem, Film 
as art (London: Faber, T983), blz. 164-189. Arnheim probeert het verzuim alsnog goed te maken 
door de onverenigbaarheid van beeld en geluid voorop te stellen en de geluidsfilm opnieuw af 
te wijzen. 
49. Waarom Ter Braak zich van de filmkritiek heeft afgewend, is niet duidelijk, maar het heeft 
weinig of niets met de geluidsfilm te maken gehad. Hij was veeleer teleurgesteld over het geringe 
niveau van de filmkritiek in Nederland. Hoeveel aantrekkelijker moet het voor hem niet zijn 
geweest om te polemiseren met literator Anton van Duinkerken dan met filmrecensentJanus van 
Domburg. Anden dan in het literaire debat ging het zijns inziens in de filmkritiek nergens over. 
Zie Menno ter Braak in Filmliga, april 1932. 
50. André Bazin, 'L' évolution du langage cinématographique', in: idem, Qu' est-ce que Ie cinéma? 
Vol. I (paris: Cen. 1958), blz. 131-148. Voor een analyse van Bazins opvattingen met betrekking 
tot de invoering van de geluidsfilm, zie Nancy E. Wood, Text and spectatorship in the period ofthe 
transition to sound (niet-gepubliceerde dissertatie, Cantemury: University of Kent, 1983), blz. 11-49. 
51 . Lou Lichtveld, 'Mariene Dietrich', in: De Groene Amsterdammer, 23 mei 1931. Hij was niet 
minder onder de indruk van Pola Negri's stem; zie De Groene Amsterdammer, 8 augustus 1931. 
52. Voor een biografisch overzicht zie Tony van Verre, Tony van Verre ontmoet A lbert Helman 
(Bussum: Gooise Uitgeverij, 1980). 
53. Hans Anten, Van realisme naar zakelijkheid: proza-opvattingen tussen 1916 en 1932 (Utrecht: 
Reflex, 1982), blz. 98. 
54. Lou Lichtveld heeft uit de periode van de Filmliga geen stukken meer. De partituur van REGEN 

375 



blijkt echter te zijn bewaard door de harpiste mevr. R.. Mengelberg-Draber. 
55. Evert van Uitert, 'Beeldende kunst en muziek: de muziek van het schilderij', in: C. Blotkamp 
e.a., Kunstenaren der idee: symbolistische tendenzen in Nederland, ca. 1880-1930 ('s-Gravenhage: SDU, 

1978), blz. 67. 
56. Lichtveld, De geluidsfilm, blz. 77. 
57. In Nederland was Menno ter Braak hem hierin al voorgegaan. Het verschil met Lichtveld is 
echter dat Ter Braak, hoewel hij de mogelijkheid van een samengaan van muziek en film niet 
uitsloot, er niet positief op in wenste te gaan, terwijl Lichtveld zich er juist op toelegde om die 
mogelijkheid nader uit te werken. Menno ter Braak, 'De zin van rhytme en vorm in de film', in: 
Internationale Revue ilO, jg. 1 nr. 12 (1927), blz. 454-459 (later opgenomen in Cinema militans). 
58. Lou Lichtveld, 'Mechanische bioscoopmuziek' , in: De Groene Amsterdammer, 7 december 
1929· 
59. Modernistische tijdschriften als De Stijl: maandblad voor de moderne beeldende vakken en 
Internationale Revue ilO publiceerden tussen in de jaren rwintig regelmatig over mechanische 
muziek. Zie Van Uitert (noot 55), blz. 74. 
60. Lichtveld, De geluidsfilm, blz. 37-38. 
61. Ibidem, blz. 38. 
62. Ibidem, blz. 54. 
63. Lou Lichtveld, 'Waarom filmmuziek?', in: Filmliga, november 1928, blz. 306. 
64. Hier weerklinkt de echo van Constant van Wessem, 'De film met of zonder muziek?', in: 
Filmliga, oktober 1927 (reprint blz. 65-66). Van Wessem, hoofdredacteur van De Vrije Bladen, is 
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