UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De taal van de sprekende film
Dibbets, K.
Publication date
1993
Published in
Tijdschrift voor Theaterwetenschap

Link to publication
Citation for published version (APA):
Dibbets, K. (1993). De taal van de sprekende film. Tijdschrift voor Theaterwetenschap, 33,
87-98.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:06 Jan 2023

87

Karel Dibbets

in: Tijdschrift voor Theaterwetenschap, nr. 33
(Amsterdam en Utrecht, 1993), p. 87-98

DE TAAL VAN DE SPREKENDE FILM
In de geschiedenis van de film is de invoering van het geluid aan het eind van
de jaren twintig een ingrijpende en stormachtige gebeurtenis geweest. Dit
proces van technische, economische en esthetische verandering heeft internationaal veel beroering gewekt. De taalbarrière was een van de grootste hindernissen
die de geluidsfilm moest overwinnen: bioscoopbezoekers begrepen niets van de
vreemde talen die in buitenlandse films werden gesproken. Deze culturele factor
dreigde het innovatieproces in de knop te breken. Het heeft geruime tijd geduurd
voordat hiervoor een blijvende oplossing was gevonden. Dit artikel gaat over het
zoekproces dat in Nederland tot die oplossing heeft geleid. Eerst worden de
problemen beschreven die door de taal werden opgeroepen. Vervolgens richt de
aandacht zich op de verschillende remedies die zijn uitgeprobeerd. Ten slotte zal
worden nagegaan hoe men een oplossing heeft geselecteerd uit deze alternatieven
en welke consequenties dit heeft gehad. 1
Het taalprobleem vormde een ernstige bedreiging van het internationale
filmbesteI. Een zwijgende film kon in alle landen van de wereld worden
vertoond, maar een geluidsfilm stootte al spoedig op de taalgrenzen: het
publiek verstond een dialoog alleen als die in de eigen taal werd gesproken. Technieken die deze taalgrenzen konden overwinnen, zoals ondertiteling of dubbing, bestonden aanvankelijk niet. Het zou nog enkele jaren
duren voordat ze op ruime schaal werden toegepast. Hollywood had
daar het meeste last van. De internationale filmwereld, jarenlang gedomineerd door de Amerikanen, viel plotseling uiteen in talloze kleine taal. gebieden. Hollywood werd de gevangene van de Engelse taal; zijn macht
leek gebroken.
Daar kwam nog bij dat de overheersende aanwezigheid van het Engels
in de bioscopen botste met gevoelens van eigenwaarde, die in veel
Europese landen al snel gekwetst waren. De nieuwe techniek werd een
speelbal van nationalistische stemmingmakerij. Italië verbood onmiddellijk alle films die niet in het Italiaans waren. Spanje, Frankrijk en Duitsland, maar ook Tsjechoslowakije en Hongarije volgden al snel met vergelijkbare, protectionistische maatregelen. 'Die Beispiele dieser weltweiten
Protestbewegung sind bezeichnend', schrijft de Poolse historicus Jerzy
Toeplitz. 'Nirgends woUten sich die Zuschauer mit einem Ersatz zufriedengeben, überall verlangten sie originale Sprechfiime [... ].'2
Terwijl de toekomst voor de Amerikanen steeds somberder werd door
deze ontwikkeling, openden zich om dezelfde reden nieuwe perspectieven voor anderen. In veel landen begon men te dromen van een nationale filmindustrie met een exclusief afzetgebied binnen de taalgrenzen,
onbedreigd door de grote concurrenten in het buitenland. Door de
dreigende versnippering van de internationale filmmarkt ontstond een
onzekere, instabiele situatie die tot 1932 zou voortduren. De weerstand
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tegen de Engelse taal is ook in Nederland duidelijk te merken geweest
Tabel 1 laat zien dat de invoer van Amerikaanse hoofdfilms tussen 1929
en 1932 daalde van 62 naar 43 procent van het totaal. Dit was een
gevoelig verlies voor de Amerikaanse filmproducenten. Minstens zo
opvallend is dat het Duitse aandeel tegelijkertijd steeg van 21 naar 44
procent. Duitstalige films genoten de voorkeur van importeurs en exploitanten, omdat zij ervan uitgingen dat het publiek bij gebrek aan Nederlandstalige films liever Duits dan Engels hoorde. Deze voorkeur voor
Duitstalige films heeft weinig te maken met pro-Duitse sympathieën en
al helemaal niets met een anti-Engelse houding die weleens bij intellectuelen viel te bespeuren. Het grote publiek was in dit opzicht heel praktisch ingesteld: wat men niet kon verstaan, daar wilde men ook niet naar
lUIsteren. De Duitse filmindustrie profiteerde daarvan het meeste. Maar
de Amerikanen wisten spoedig in te spelen op deze voorkeur voor het
Duits, die niet alleen in Nederland bestond: ze begonnen hun films in
Tabel 1. Aar/ta/lange films in Nederland gekeurd, 1929-1934, 1939:

land van
herkomst
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1931
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1933

1934b

1939b

335
22
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14
155

6
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16
185
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4
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2
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2

91
52
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4
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9
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1
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0

7
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0
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2
9
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1
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0
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9
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29

3
11
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1
55
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0

1

2
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1

0

4
2

1

geluid

1

11

24 b
13

stom
geluid

34
0

28

7
7

9

7

1
16

9
33

11

slom
geluid

549
24

227
234

86

50
337

12
425

482

Amerika
stom
geluid
Duitsland
stom
geluid
Engeland
stom
geluid
Frankrijk
stom
geluid
Nederland
stom

Overige
5

Totaal
363

0

0

53

0

0

2
29
525

"Jaarverslagen Centrale Commissie voor de Filmkeuring, 1929-1939. Weekoverzichten filmkeuring J 929 (archief CCF).
blnclusief smalfilms.
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Duitse versies uit te brengen. 3 A LADY TO LOVE van Victor Sjöström verscheen hier als 'Die Sehnsucht Jeder Frau', ALL QUIET ON THE WESTERN
FRONi van Lewis Milestone werd vertoond als 'lm Westen Nichts
Neues', Greta Garbo kon men zien in de Duitse versie van ANNA CHRISTIE, enzovoort Ook Engelse films als ATLANTIC van Dupont en MURDER
van Hitchcock kwamen hier in een Duitstalige versie uil. Al met al werd
er in de bioscoop dus nóg meel' Duits gesproken dan uit de importcijfers
valt af te leiden. Het voordeel van de Duitse of Duitstalige geluidsfilm
verdween evenwel in 1933 weer, zoals nog zal blijken.
'Onze taal is in gevaar, luidde de dramatische kop boven een artikel van
de toneelschrijver Henri van Wermeskerken in De Telegraaf van 28
februari 1930. Deze alarmkreet geeft kernachtig weer hoe men in bepaalde kringen dacht over de geluidsfilm. De taal is een heel gevoelig onderwerp en er is nauwelijks een aanleiding nodig om een opgewonden discussie hierover te doen ontbranden. Begin jaren dertig was het debat
ov~r de Nederlandse taal als hedreigde 'cultuurschat' weer hoog opgelaaId. In 1931 zou dit culmineren in de oprichting van een genootschap
dat het tijdschrift Or/ze Taal ging uitgeven. De komst van de geluidsfilm
heeft daar het hare toe bijgedragen. Van Wernleskerken was een van de
verontruste Nederlanders die in 1930 waarschuwden tegen de invloed
van de buitenlandse geluidsfilm, 'die de taal verengelsen of verduitsen
zal. [... l De taal is de ziel van een volk en de ruggegraat van het nationale bewustzijn.' De schrijver vreesde bovenal dat de geluidsfilm de doodsteek voor het toneel zou betekenen, 'de enige gelegenheid waar de
Nederlander nog zijn eigen Nederlands zuiver kan horen. [... l Welnu, dat
gesproken Nederlandse woord dreigt te verstommen, verdrukt te worden door het buitenlandse'.
'Maar de schade is nog groter', aldus een artikel in de NRC van 6
1930. Terwijl het Nederlandse publiek alleen films in het Duits of Engels
te horen klijgt, worden in België uitsluitend Franstalige geluidsfilms
vertoond, ook als die films uit Amerika, Engeland of Duitsland komen.
'Welke schade dat voor de Vlaamse (Nederlandse) cultuur meebrengt,
laat zich denken. Aan het jarenlange ingespannen werk van het Algemeen Nederlands Verbond en andere strijders voor de Groot-Nederlandse gedachte zal er een gevoelige slag door worden toegebracht',
meende de schrijver. 'Als alle Vlaamse schouwburgen en toneelgezelschappen op zekere dag zouden worden verfranst, zou er een storm van
verontwaardiging in Nederland opgaan; nu alle bioscopen in België
zonder enige twijfel hetzelfde lot te wachten staat, moet er met klem op
gewezen worden dat dit precies even gevaarlijk, even beschamend en
even onduldbaar is.' Het was daarom volgens de kl'ant de hoogste tijd
dat de leiders der Groot-Nederlandse beweging' een protest lieten
horen. 4
Het verlangde protest kwam uiteindelijk in november 1930. De Dietsche
Bond, een culturele waakhond die de Nederlanders en hun taal van
vreemde smetten vrij wilde houden, zond een adres aan de minister van
I
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De Bond wees de minister op de
'abnormale' toestand dat het Nederlandse volk slechts geluidsfilms in
vl"eemde talen kreeg voorgeschoteld. 'Het behoort tot een gezond volksleven, dat niet slechts in het gezin, maar overal, in kerk en school, in
schouwburg en inrichting van vermaak, de eigen taal wordt gesproken.'
(De Dietsche Gedachte, jg. 5 nr. 5, 1930.) Volgens de Bond had de geluidsfilm geleid tot een situatie die 'in hoge mate ongewenst en schadelijk
voor de belangen der Nederlandse beschaving' is. 'Wij denken hierbij
aan het gevaar, dat het zelfbewustzijn van ons volk wordt verslapt, als
[... ] de eigen taal wordt uitgesloten; wij denken ook aan het gevaar, dat
de zuiverheid onzer taal bedreigt, als voortdurend Nederlanders [.o.]
deze talen horen spreken.' De Dietsche Bond vroeg de minister stappen
te ondememen om deze toestand ten goede te wijzigen. In welke richting
zal zo meteen ter sprake komen.
Aan welke oplossingen dacht men als er over de taalbarrière werd gesproken? En zijn die remedies ook in Nederland toegepast? In de periode
van 1929 tot 1933 is in verschillende richtingen tegelijk gezocht naar een
oplossing van het taalprobleem. De zes voornaamste en meest kenmerkende alternatieven zullen hier achtereenvolgens worden behandeld.
Daarnaast zijn er ook wel alternatieven geopperd die eerder curieus dan
relevant genoemd mogen worden. Zo is in Nederland voorgesteld om
het Esperanto in te voeren als wereldtaal voor de internationale geluidsfilm, eerst in 1919 (!) en nogmaals in 1930. De gedachte hierachter was
dat het Esperanto als kunstmatige taal de integratie in de wereld vermocht te be- vorderen en daardoor de distributie van geluidsfilms kon
verbeteren. Sindsdien is hierover niets meer vernomen, de lezer mag
raden waarom.
1. De eerste methode om het taalprobleem in Nederland en elders op te
lossen bestond erin, geluidsfilms uit te brengen waarin zo weinig mogelijk werd gesproken. Hollywood was daar een meester in. Het internationale succes van de Amerikaanse geluidsfilm is tot op zekere hoogte te
danken geweest aan de zang- en dansfilms die in genoemde periode in
grote aantallen werden gemaakt, zoals THE BROADW AY MELODY, SHOW
BOAT, FOX FOLLlES, HEARTS IN DIXIE, HOLLYWOOD REVUE, BROADWAY, THE
LOVE PARADE, MARRIED IN HOLLYWOOD, HALLELUJAH - om slechts enkele

produkties uit 1929 te noemen die ook in Nederland zijn vertoond.
Amerikaanse musicals waren niet of nauwelijks afhankelijk van dialogen.
Iedereen in de hele wereld kon ervan genieten zonder om een vertaling
te vragen: de taalkloof werd overbrugd met zang en dans. Ook SOUS LES
TOlTS DE PARlS (1930) en LE MILLlON (1931), de eerste geluidsfilms van de
Franse regisseur René Clair, hadden hun buitenlandse succes grotendeels
aan dit procédé te danken.
2. De tweede methode hield in, geluidsfilms uit te brengen waarin wel
werd gesproken, maar niet in het Engels. Deze methode is in Nederland
op grote schaal gevolgd, zoals de bespreking van tabel 1 heeft laten zien.
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Het Duits begon het Engels uit de bioscoop te verdringen. Dat wilde niet
zeggen dat een Duitse tekst niet meer vertaald hoefde te worden, maar
de taaldrempel leek er minder hoog door.
3. De produktie van Nederlandstalige films zou de meest voor de hand
liggende oplossing zijn geweest. Men heeft dit op drie manieren geprobeerd: door simultaanversies te maken, door nasynchronisatie en door in
Nederland films te produceren in de eigen taal. Wat het laatste alternatief betreft, het heeft tot 1934 geduurd voordat de eerste lange Nederlandse speelfilms met geluid in de bioscoop zouden verschijnen.
4. Simultaanproduktie kon hetzelfde doel langs een andere weg bereiken.
Bij simultaanproduktie wordt één film in verschillende talen tegelijk opgenomen. Het principe is eenvoudig. Iedere scène wordt diverse malen
achter elkaar gefilmd in hetzelfde decor en met dezelfde camera, maar
steeds met andere acteurs die steeds een andere taal moeten spreken. Op
die manier ontstaan films die qua decor, handeling, dialogen en camerawerk identiek zijn, terwijl de personages steeds door andere acteurs worden vertolkt en de dialogen telkèns in een andere taal worden uitgesproken.
Simultaanproduktie werd tussen 1929 en 1932 algemeen gezien als de belangrijkste oplossing van het taalprobleem. ATLANTIC (1929) is de eerste
simultaanproduktie geweest. De film werd te Londen zowel in het
Engels als in het Duits opgenomen door E.A. Dupont; enkele maanden
later volgde nog een Franse versie. Ook de Amerikanen hebben intensief
gebruik gemaakt van dit procédé. Producenten als MGM en Fox haalden
Eur~pese spelers en regisseurs naar Amerika om daar meertalige filmverSIes op te nemen. Paramount daarentegen Het in JoinviHe (Frankrijk)
zes nieuwe geluidsstudio's bouwen en begon daar vanaf maart 1930 in
hoog tempo meertalige films voor de Europese markt te produceren,
soms in vijf of zes talen tegelijk Hieronder bevonden zich ook veel
Duitstalige produkties en die hebben gemakkelijk hun weg naar de
Nederlandse bioscopen weten te vinden.
Er zijn in de genoemde periode ook enkele Nederlandstalige films tot
stand gekomen door simultaanproduktie. HALLO HIER HILVERSUM HOLLAND ~1930) is de Nederlandse versie van een in Engeland opgenomen
revuenim, ELSTREE CALUNG, waaraan zelfs Alfred Hitchcock nog heeft
meegewerkt. De film toont een aaneenschakeling va..l1 artiesten uit
verschillende landen die optreden in een radioshow. Hun optreden
wordt - in de Nederlandse versie - telkens aangekondigd door een
Nederlandse 'omroeper', de conferencier Herman Tholen. Ook andere
buitenlandse filmmaatschappijen hebben geprobeerd het Nederlandse
publiek voor hun sprekende films te winnen door scènes in de landstaal
in te lassen en autochtone sterren te laten optreden. PARAMOUNT OP
PARADE (1930) werd in Joinville gemaakt als een variant op PARAMOUNT
ON PARADE. Een keur van buitenlandse zangers en dansers trad erin op,
telkens ingeleid door het Nederlandse duo Theo Frenkel jr. en Mien
Duymaer van Twist. Louis Davids is een van de artiesten die een lied
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ten gehore brachten. Bijzondere vermelding verdient dat de film gedeeltelijk in Technicolor-kleuren werd opgenomen. Ten slotte verscheen DE
SENSATlE DER TOEKOMST (1931), een van de vele versies die Paramount in
JOinvHle van een Franse film, MAGIE MODERNE, liet maken. De televisie,
toen nog in een experimenteel stadium, bood gelegenheid om weer een
showprogramma (eveneens in Technicolor) te presenteren, maar nu
ingepast in een verhaaltje waarin enkele Nederlandse acteurs, onder wie
Roland Varno en Dolly Bouwmeester, de hoofdrol speelden.
5. Dubbing of nasynchronisatie biedt een andere oplossing van het taalprobleem. Dubbing gebeurt pas als de film klaar is. Het gesproken
woord wordt dan opnieuw opgenomen, maar in een andere taaL Een
acteur moet daarbij de woorden synchroon met de lipbewegingen van de
persoon in beeld uitspreken. Zo worden alle stemmen in de ene taal
vervangen door die in de andere taal. Vervolgens worden de geregistreerdestemmen weer samengevoegd met de overige filmgeluiden. Het
heeft lange tijd geduurd voordat men deze techniek onder de knie had
en ook het belang ervan inzag. De Amerikanen stapten pas in 1932
definitief over van simultaanproduktie naar dubbing. Sinds 1933 is
dubbing een van de meest gebruikte methoden om de taaldrempels in de
wereld te slechten. Toch zijn maar weinig geluidsfilms volgens dit
procédé in de Nederlandse taal bewerkt. Loet Barnstijn heeft in 1932
geprobeerd om dubbing in te voeren, maar zonder veel succes. Hij liet
enkele Duitse films in zijn eigen studio nasynchroniseren, waaronder DER
GEHEIMAGENT (uitgebracht als 'De Onbekende Passagier') en FÜNF VON
DER JAZZBAND ('Vijf van de Jazzband'). Daarna is in Nederland slechts
sporadisch gebruik gemaakt van dubbing. Een uitzondering vormen de
buitenlandse filmjournaals en sommige kinderfilms. Die w~rden al
spoedig voorzien van een Nederlandse stem en dat is sindsdien zo gebleven.
6. Ondertiteling heeft in dit land uiteindelijk het meeste succes gehad. Bij
ondertiteling wordt de vertaling van de gesproken tekst in geschreven
vorm op het beeld geprojecteerd. Deze methode komt al in september
1929 voor in Nederland. Er is sindsdien geëxperimenteerd met uiteenlopende technieken. De geschiedenis hiervan is bekend en kan kort
worden samengevat. 5 Aanvankelijk brachten filmlaboratoria als Haghe
Film en Polygoon ondertitels op de film aan door middel van een
optische kopieertechniek Daarbij moeten alle ondertitels eerst worden
opgenomen op een aparte film. Vervolgens wordt het negatief van deze
film samen met het (speciaal hiervoor aangemaakte) beeldnegatief
afgedrukt op één positieffilm. Het resultaat hiervan is zelden bevredigend: de letters blijven in de lichte partijen van het beeld vaak onleesbaar. Bovendien gaat de kwaliteit van het geluid achteruit doordat het
optische geluidspoor te lijden heeft van het dupliceren. 'Dupe-titels' zijn
niettemin tot eind 1932 in gebrUik gebleven. Toen kreeg Haghe Film de
beschikking over een nieuwe techniek, een uitvinding van de Noor Leif
Eriksen, die het optisch kopiëren overbodig maakte. Van alle titels
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worden eerst kleine dichés gemaakt die vervolgens in de emulsielaag
van de film worden geperst. De letters drukken de vooraf weekgemaakte
emulsie opzij en zo ontstaat een heldere, leesbare tekst. Haghe Film
begon in 1933 met vier van deze machines; aan het eind van het
stonden er al acht. De techniek van Eriksen werd spoedig weer verbeterd
door die van Hruska. Deze Hongaar liet de filmemulsie niet langs
mechanische weg opzij persen, maar met chemische stoffen wegetsen.
HetpfOcédé van Hruska is in Nederland in 1937 in gebruik genomen.
Vijftig jaar later werden geluidsfilms nog steeds op deze manier ondertiteld.
Ondertiteling is de voornaamste methode voor filmvertaling in Nederland geworden. Achteraf valt dit feit eenvoudig te constateren, maar toen
de geluidsfilm zijn intrede deed, lag deze keuze allerminst voorde hand.
De voorkeur ging namelijk uit naar procédés voor het maken van Nederlandstalige films. In feite was er niemand die ondertiteling als een goede
oplossing aanbeva1. 6 Dit roepf de vraag op waarom men uiteindelijk
toch voor het minst gewenste alternatief heeft gekozen.
Terwijl de protesten tegen de vreemde talen in de bioscoop toenamen,
werd de roep om geluidsfilms in het Nederlands steeds luider. In 1930 is
er een publieke discussie ontstaan over de vraag hoe men dit probleem
kon oplossen? In de NRC van 13 september 1930 verscheen een artikel
waarin werd gepleit voor de produktie van Nederlandse simultaanversies. 'Zolang we geen eigen filmkunst hebben die zich naast die van het
buitenland mag laten zien, moeten we de els blijven stellen, dat er in
onze bioscopen tenminste Nederlandse edities van buitenlandse spreekfilms worden vertoond', aldus de krant. 'We kunnen eisen dat de buitenlandse filmmaatschappijen hun geluidsfilms ook in onze taal produceren,
zoals ze ook edities in elf andere Europese talen vervaardigen:
Op het buitenland hoefde men hier echter niet te rekenen: 'Geen buitenlandse filmproducent zal rekening houden met de taal gesproken tussen
DoHart en Schelde. Holland zal moeten zorgen voor zijn eigen films of
zal geen Hollands-sprekende film hebben.' Deze ijzeren wet had De Bioscoopcourant al tien jaar eerder, in 1919, geformuleerd en ze was nog
steeds van kracht. Er is in deze periode slechts een handvol simultaanversies in het Nederlands gemaakt.
De filmcriticus Luc WHlink stelde dat er maar één e.:::hte remedie was: de
produktie van geluidsfilms in eigen land stimuleren. Volgens hem
maakten buitenlandse films in Nederland uitgebreid propaganda voor de
cultuur van hun land, terwijl de Nederlanders daar niets tegenover
zetten, noch in de eigen bioscopen noch in de buitenlandse. 'Wij zijn
eenvoudig overgeleverd' schreef Willink in het Haagscll Maandblad van
augustus 1930. 'Heeft Nederland dan niets te zeggen aan de wereld? Is
er niet iets in onze cultuur, dat kan worden uitgedragen aan de natiën
[... ]?'
Het was deze bezorgdheid voor taal en cultuur die de Dietsche Bond
I
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ertoe bracht om de pleidooien voor Nederlandstalige films te ondersteunen en de reeds geciteerde brief aan de minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen te sturen. De Dietsche Bond vond dat de
overheid subsidies moest geven voor de produktie van Nederlandse
geluidsfilms. Het geld hiervoor kon de minister verkrijgen door ene bijzondere heffing ten laste van de voorstellingen van geluidfilms in
vreemde talen.' Dit idee verdween, met de brief van de Bond, in een
diepe la van het ministerie om er nooit meer uit te komen.
Geen van beide mogelijkheden, simultaanproduktie in het buitenland
noch filmproduktie in eigen land, werd door deskundigen haalbaar geacht. Het taalgebied was veel te klein voor zulke dure technieken:
I

'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.'
Dit schreef het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie op 21 november
1930 in antwoord op diegenen die door 'overprikkelde nationaliteitsbevliegingen' de realiteit uit het oog dreigden te verliezen. Het vakblad
zag ook geen goede kansen voor een produktie van geluidsfilms in eigen
land:

'Onze Nederlandse kapitaalmannen hebben nooit iets vvillen doen voor
een stevige fundatie van een eigen filmindustrie, wél zijn ze er ,direct bij
geweest om de Küchenmeisterpatenten te financieren. Er is voor ons
land slechts hoop op zo nu en dan een Nederlandse geluidsfilm.'
Het blad waarschuwde dat zonder' enige miljoenen als subsidie' er niets
terecht zou komen van plannen als die van de Dietsche Bond. Het was
genoegzaam bekend dat de overheid een dergelijke steun niet wilde
geven aan het filmbedrijf.
Toch zijn de Nederlandse speelfilms met geluid er uiteindelijk gekomen
in 1934. De daarna ingetreden bloei van de Nederlandse filmproduktie is
voornamelijk het werk geweest van immigranten en vluchtelingen die - 0
ironie - geen woord Nederlands spraken, maar des te beter de taal van
de film beheersten. Onder deze produkties bevinden zich verscheidene
simultaanversies. Enkele voorbeelden kunnen volstaan. DE JANTJES (1934)
werd tegelijkertijd in het Nederlands en in het Duits opgenomen, maar
de laatste versie is nooit uitgebracht. Van DE MAN ZONDER HART (1937)
bestaat ook een Franse versie, L'HOMME SANS CCEUR, en van DRIE WENSCHEN (1937) een Italiaanse, ! TRE DESIDERI.
Waarom is nasynchronisatie geen levensvatbaar alternatief gebleken voor
ondertiteling? Dat dubbing te duur zou zijn geweest voor een klein
taalgebied als Nederland, lijkt een plausibele verklaring. De extra kosten
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van het nasynchroniseren kunnen in dit kleine land moeilijk worden
terugverdiend, afgezien van kassuccessen. Toch overtuigt dit economische argument niet helemaal. De Tsjechen, Hongaren en Roemenen zijn
niet groter in aantal en bovendien minder welvarend, maar toch is
dubbing in hun land ingevoerd. Doorslaggevend is waarschijnlijk geweest dat deze landen al in 1929 en 1930 de vertoning van geluidsfilms
in vreemde talen hebben tegengewerkt of verboden. Dit heeft ertoe
geleid dat de filmindustrie zich daar grotere inspanningen heeft moeten
getroosten om de films in de landstaal aan te bieden. De regeringen van
Tsjechoslowakije en Hongarije beschermden en subsidieerden de nationale filmindustrie. Dit leidde niet alleen tot een fikse uitbreiding van de
film produktie, maar ook tot een opmerkelijke stijging van het bioscoopbezoek in beide landen. Toen deze traditIe zich eenmaal had gevestigd,
was hierin moeilijk verandering te brengen. De Nederlandse regering
heeft echter nooit de grenzen willen sluiten voor films in een andere taal;
daar had ook niemand om gevraagd.
Voor een sluitende verklaring is het nuttig ook in een andere richting te
zoeken. Met nasynchronisatie zijn in 1932 in Nederland enkele proeven
genomen. Deze methode werd door het publiek met achterdocht tegemoet getreden. Nederlandse toeschouwers moeten verbaasd hebben
gereageerd toen zij buitenlandse filmacteurs Nederlands hoorden spreken. Zij waren in de afgelopen drie jaren gewend geraa..kt aan de klank
van vreemde talen in de bioscoop. Nagesynchroniseerde stemmen klonken in hun oren nauwelijks meer geloofwaardig: er klopte iets niet
tussen wat zij hoorden en wat zij zagen, en dat deed afbreuk aan de
schijn van waarheid die een film gewoonlijk uitstraalde. 8 De commentaren op de eerste, in het Nederlands nagesynchroniseerde films waren
navenant:
'Onze artiesten die voor de film spreken moeten nog een en ander leren,
natnelijk zich inleven in de ronen waarvoor zij moeten spreken. Er werd
b.v . hier in sommige gevallen veel te deftig, te toneelmatig gesproken
waardoor aan de spirit van de film wel iets verloren ging.'
Deze mening verkondigde het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie op
12 augustus 1932 naar aanleiding van FÜNF VON DER JAZZBAND, de
tweede door Loet Barnstijn nagesynchroniseerde film. Barnstijn hield er
meteen mee op. Nieuwe pogingen in 1936 werden wéér met gekreun
ontvangen. 9 In andere landen zijn dergelijke negatieve reacties eveneens
waargenomen aan het begin van de jaren dertig, toen dubbing nog iets
nieuws en merkwaardigs was. De weerstand hiertegen verdween in die
landen echter geleidelijk naarmate het publiek meer aan dubbing gewend raakte. In Nederland is die primaire verbazing altijd blijven
bestaan.
Wat is er gebeurd met de voorkeur voor Duitstalige films, waarover aan
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het begin is gesproken? Het zou in de lijn der verwachting hebben
gelegen als ook na 1932 een groot aantal in het Duits nagesynchroniseerde versies in Nederland zou zijn uitgebracht, voorzien van ondertitels. Dat was echter niet het geval. 'De Duitstalige films zijn grotendeels
verdrongen door Engelstalige, meestal Amerikaanse films. Daarvoor zijn
verschillende oorzaken aan te wijzen.
In de eerste plaats is Hollywood in 1932 gestopt met de produktie van
simultaanversies, het kostbare alternatief voor dubbing. Het vertalen
werd voortaan overgelaten aan de distributeurs ter plaatse, die de keuze
hadden uit nasynchroniseren of ondertitelen. Dat brengt ons bij de
tweede oorzaak, de afkeer van dubbing: het Nederlandse publiek was
inmiddels gewend geraakt aan de klank van vreemde talen, of dit nu
Engels of Duits was. In de derde plaats heeft de overheid de vreemde
talen in de bioscoop niet om cultuurpolitieke redenen tegengewerkt. Wie
per se de Nederlandse taal wilde horen, kon thuis de radio aanzetten. In
de vierde plaats kwam Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht. De
Duitse filmproduktie raakte in het slop en de Duitse filmexport kreeg
daarenboven te kampen met buitenlands verzet tegen de import van
nazifilms. Hollywood moet hebben begrepen dat het onder deze omstandigheden beter was zich in Nederland niet te veel met het Duitse taalgebied te identificeren. Het' een en ander heeft ertoe geleid dat vanaf
1933 het aandeel van de Duitstalige film in Nederland snel terugliep tot
een niveau dat al voor de komst van de geluidsfilm was bereikt, zoals
Tabel 1 laat zien. Tegelijkertijd herkreeg de Amerikaanse film weer het
aandeel dat deze al in de periode van de zwijgende film had gehad.
Daarmee waren de oude verhoudingen in het filmbestel weer l}ersteld.
De oplossing van het taalprobleem heeft hiertoe de weg vrijgemaakt.
Ondertiteling is in Nederland ten slotte het voornaamste middel geworden om de taalmuur te slechten. Niemand zag ondertiteling als een ideale methode, eerder als een noodzakelijk kwaad. Voordat deze oplossing
definitief kon worden geselecteerd, zijn verschillende alternatieven uitgeprobeerd. Dit is gebeurd in een zoekproces van trial and error dat vier
jaar heeft geduurd, van 1929 tot 1932. Die jaren vormen een onzekere
periode in de geschiedenis van de film, niet alleen in Nederland, maar
internationaal. Desintegratie van de filmmarkt dreigde indien de taalgrenzen onoverkomelijk zouden blijken te zijn. In Nederland is ten slotte
voor ondertitelen gekozen, andere landen kozen voor nasynchronisatie.
Het Nederlandse filmpubliek heeft zich aangepast aan de eisen die het
ondertitelen aan de kijker stelt, en sindsdien is deze manier van filmkijken verankerd in de nationale fiImcultuur. De televisie heeft deze traditie
voortgezet. Kinderen die nog niet kunnen lezen, zijn hiervan de dupe
geworden. lo
De vrees dat de klank van vreemde talen in de bioscoop een ondermijning van de moedertaal en van de nationale cultuur zou betekenen, lijkt
achteraf ongegrond te zijn geweest. Eerder kan men zich het tegendeel
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afvragen: hebben vreemde talen in de bioscoop en ook op de televisie
niet gezorgd voor een verhoogd bewustzijn van culturele identiteit?
Ondertiteling is een constant signaal voor de toeschouwer dat er een
kloof bestaat tussen het land van produktie en de plaats van ontvangst.
Dit signaal ontbreekt bij nasynchronisatie. Nasynchronisatie vergemakkelijkt het acculturatieproces dat gepaard gaat met de internationale verspreiding van films. De cultuur spreekt immers niet alleen uit de taal,
maar ook uit het beeld. Er bestaat daarom reden om aan te nemen dat
de culturele identiteit nauwelijks zal worden beschermd door het weren
van vreemde talen uit de bioscoop of van de buis. De produktie van
films en televisieprogramma's in de eigen taal lijkt een beter middel om
dit doel te bereiken.
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