
De introductie van de geluidsfilm 



Mededelingen 

• a.s. dinsdag tentamen: 

 11.00-13.00 uur Uithof, Gamma  

• lees aanwijzingen op BB: soort vragen 

dat je kunt verwachten, voorbereiding 

etc. + regels voor ziekmelding (geen 

bewijs = geen herkansing!) 

•  vergeet niet de aanvullende literatuur 

 

 



geluid voor de geluidsfilm 

 

• muziek (piano, 
orkest, Wurlitzer 
orgels) 

 

• geluidseffecten  

 

• explicatie (tot circa 
1915) 

 



Experimenten  

met beeld & geluid in V.S. 
 

   

  

 

 

 

 

1894/5: eerste experimentele geluidsfilm 

Edison’s Vitagraph + fonograaf 

 (film & wasrollen) 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=XwLtJ2CzOEg 
 

(nb: originele geluidsopname is verloren gegaan) 
 

 
    

http://www.youtube.com/watch?v=XwLtJ2CzOEg


1913: Edison Kinetophone 

verbeterd grammofoonsysteem 



 

Lee de Forest   

o.a. uitvinder radiobuis 

 

optisch geluid = 

geluidsspoor op filmstrook  

 

 

• 1919: patent 

• 1923: eerste presentatie 
voor pers 

• opnames van vaudeville 
acts, speeches.... 

De Forest Phono Film 



 

 

  

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=9Mhpw7gb1fE 

 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=24x0YA_

V8a4 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9Mhpw7gb1fE
http://www.youtube.com/watch?v=24x0YA_V8a4
http://www.youtube.com/watch?v=24x0YA_V8a4


Western Electric 

 Western Electric: dochteronderneming van AT&T 
(American Telephone & Telegraph) 

 research & development + productie van 
telefoontoestellen  

  

 Experimenten: geluid op plaat + geluid op film (dus 
beide systemen) 

 Doel: kwaliteitsverbetering lange afstandsgesprekken 

 

 doorbraak in 1922: electro-magnetisch geluid op 
plaat (sound-on-disc)  



Western Electric  

sound-on-disc system 

 Commerciële potentie van dit nieuw 
electronisch geluidsopname en -weergave 
systeem  

 

• electronische geluidsopname/weergave ( 
verbetering telefonie en platenspeler, radio) 

 

• geluidsfilm  op zoek naar partner in de 
filmindustrie 

 



V.S. film industrie circa 1925: 

 belangrijkste spelers 

 
Big Three (majors) 

• Paramount/Publix  

• Loew/MGM 

• First National 

 

 

 

 

 

 

Little Five (minors) 

• Universal 

• Fox 

• Film Booking Office ( 

RKO) 

• Producers Distribution 

Corporation (1924-

1928) 

• Warner Bros 

 

 
NB daarnaast: United Artists & kleine onafhankelijke producenten 
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productie 

distributie 

vertoning 
(bioscoop) 

 

 
Verticale integratie/expansie 

 

  alle activiteiten in 

de keten worden 

ondergebracht in 

één bedrijf 

 maximale controle 

over de markt  + 

maximale toegang tot de 

consument 



bioscoopketen 

Horizontale integratie/expansie 

concentratie binnen dezelfde sector 
 schaalvoordeel, minder concurrentie, sterke onderhandelingspositie 

 

bioscoop bioscoop bioscoop bioscoop bioscoop bioscoop bioscoop 

kleine onafhankelijke bedrijven 



Ontstaan van grote  

Hollywood studio’s 

 

horizontale + verticale integratie  

door fusies en overnames 
 

 

 oligopolie 

controle van de markt door klein aantal bedrijven 
             (studio’s) 

 
Concurrenten maar ook nauwe samenwerking: kartel 

 
  
  



 

 Hollywood kartel circa 1925 

 
Big Three 

• Paramount/Publix  

• Loew/MGM 

• First National 

 

 
volledig verticaal  

geïntegreerd 

 

 

Little Five 

• Universal 

• Fox* 

• Film Booking Office ( 
RKO*) 

• Producers Distribution 
Corporation (1924-1928) 

• Warner Bros* 

 
geen/weinig bioscopen 

 

* toekomstige majors 

 

 



 

Warner Brothers  

kleine filmproducent  (minor) 

 

Met steun van Wall Street (Goldman Sachs): 

 

• economische expansie: betere 
productiefaciliteiten, internationaal 
distributienetwerk, eigen bioscoopketen 

• technologische innovatie: samenwerking met 
AT&T/Western Electric op terrein van 
geluidsfilm 

  



Waarom investering in 

geluidstechnologie? 
• korte geluidsfilms met optredens van bekende 

variété-artiesten/operasterren 

 

• opname van muziek voor begeleiding van zwijgende 
films 

 

  goedkoop alternatief voor live optredens en muziek. 
Maw: geen alternatief voor lange zwijgende speelfilm 

 

NB:  verdere mechanisering van amusementsaanbod 
 &  standaardisering vd bioscoopervaring 

  Dibbets: zwijgende film is halffabrikaat! 



1926: Vitaphone Corporation 

 Opgericht door Warner Bros. 

  

 Exclusiviteitscontracten voor lange termijn: 

 

• tussen Vitaphone & Western Electric voor 
levering van geluidsapparatuur  

 

• met artiesten en orkesten voor Vitaphone 
films (om de concurrentie voor te zijn) 



Gus Visser and his Singing Duck 

 

(Fox Movietone, circa 1925)  

 

http://www.youtube.com/watch?v=OHd8Hrcj04c 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OHd8Hrcj04c


 

Vitaphone 

Sound-on-disc 



Première Vitaphone  

Warner Theater  

New York 

oktober 1926 



Van innovatie naar 

implementatie   

Einde exclusief contract Warners/AT&T 

 

 alle Hollywood studio’s mogen nu 
Western Electric sound-on-disc systeem 
gebruiken 

 

 Warner werkt naar eigen inzicht door 
aan ontwikkeling van de geluidsfilm 
(o.a. liedjes in zwijgende films) 

 

Doorbraak: The Jazz Singer, okt. 1927 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Jazz Singer – 6 oktober 1927  



 

Diffusie geluidsfilm V.S.  

(1928-1929) 
 

• Sound-on-film systeem (optisch geluid) wordt 
dominante formaat 

 

• Western Electric standaard voor grote studio’s, m.u.v.  
RKO (gebruikt Photophone van RCA/General 
Electric) 

 

• Eind 1929: bijna alle bioscopen  in VS voorzien van 
apparatuur; einde productie zwijgende films 



Big Five (Majors) 

1930 

 

• Paramount  

• MGM 

• Warner bros. 

• 20th Century Fox  nieuw in top   

• RKO    dankzij   

     investeringen in  

     geluidstechnologie 

 



Veranderingen op het witte doek 

• Aantal sterren van zwijgende film kunnen 

overgang naar de talkies niet maken 

 

• Hollywood op zoek naar nieuwe acteurs en 

inspiratiebronnen 

– Broadway musical/revues  

– radio-comedy 

– variété-theater (Marx Brothers; in NL: Heintje & 

Louis Davids!) 



Top Hat (1935) 

http://www.youtube.com/watch?v=n3RSlUkw9U0 Dancing Cheek to Cheek 

http://www.youtube.com/watch?v=n3RSlUkw9U0


Geluidsfilm in Europa 

• Vanaf 1928-29: begin verspreiding geluidsfilm (Hollywood films); 
gaat langzamer dan in VS 

 

• ontwikkeling Europese geluidssystemen (Tobis, Klangfilm) o.a. 
door grote electronica concerns maar ook kleine lokale systemen 
(Loetafoon/Philips) 

 

• 1930: Europa exclusieve domein van Tobis-Klangfilm (kartel)  
versnelde overschakeling van bioscopen op geluidsfilm 

 

 

Karel Dibbets, Sprekende films: De komst van de geluidsfilm in  

Nederland, 1928-1933 (1993). Download via link BB. 

 

 

 

 



Probleem: taalbarrières 

• desintegratie van de internationale 
filmmarkt  

 

• verbetering marktpositie nationale 
filmindustrieën 

 

 

 ongunstig voor Hollywood en Ufa  

 

 



 

Tijdelijke oplossingen  

voor taalprobleem 

   

• zang- enmuziekfilms  

 

• decentralisatie (Hollywood studio’s in Europa)  

 

• simultaanversies (zelfde scenario/decors etc, 

meerdere talen verfilmd) 



Definitieve oplossing 

 

• nasynchronisatie  (grote taalgebieden 

en gebieden met sterke nationalistische 

cultuurpolitiek) 

 

• ondertiteling  

 (vooral kleine taalgebieden) 

 



Introductie geluidsfilm Nederland 
  

 1929: eerste geluidsopnamen van toespraken en 
optredens van bekende artiesten 

 

  “vraagstuk van de Hollandsche film”  

 

 

 vanaf 1931: bioscoopjournaals in Nederlands 
(Polygoon)  

     
http://www.openbeelden.nl/media/42786/Heer_Hamburger_spreekt_over_geluid
sjournaal.nl 

 

 http://www.openbeelden.nl/media/42809/Speech_van_dhr_van_Staveren.nl 

 

 NB: let op discourse over Nederlandse taal & cultuur 

 

  

http://www.openbeelden.nl/media/42786/Heer_Hamburger_spreekt_over_geluidsjournaal.nl
http://www.openbeelden.nl/media/42786/Heer_Hamburger_spreekt_over_geluidsjournaal.nl
http://www.openbeelden.nl/media/42809/Speech_van_dhr_van_Staveren.nl


Polygoon 

Journaal 

 
Archief: 
 

http://www.beeldengeluid.

nl/collecties/polygoon 
 

 

 

 

http://www.beeldengeluid.nl/collecties/polygoon
http://www.beeldengeluid.nl/collecties/polygoon


 

 Eerst lange (speel)films met geluid: 

 

 1932: Terra Nova (niet in de bioscoop) 

 1934: Willem van Oranje – flop 

 1934: De Jantjes – enorm succes  Jordaan films met Heintje 
en Louis Davids 

 1934: Bleke Bet 

  

opbloei van nationale filmindustrie, gestimuleerd door: 

 - komst van Duitse exilés (technische expertise) 

 - inzet van Loet Cohen Barnstein (belangrijkste distributeur en 
producent) 

 

 Filmstudio’s: 

 1933 Cinetone, Duivendrecht 

 1935 Filmstad, Wassenaar 

 

Bloeiperiode (1934-1939) 



Clara Pafort-Overduin 

 

Hollandse films met een Hollands 

hart. Nationale identiteit en de 

Jordaanfilms 1934-1936.  
 

Proefschrift Universiteit Utrecht, 

2012 

 
 

download: 

http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1024-

200958/UUindex.htmlUtrecht 

 

http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1024-200958/UUindex.htmlUtrecht
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1024-200958/UUindex.htmlUtrecht
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1024-200958/UUindex.htmlUtrecht
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1024-200958/UUindex.htmlUtrecht
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1024-200958/UUindex.htmlUtrecht
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1024-200958/UUindex.htmlUtrecht
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1024-200958/UUindex.htmlUtrecht


Geluidsfilm in Utrecht  

(31 januari 1929) 



De eigenaren van de Utrechtse bioscopen 

wensen hun klanten goede feestdagen 

(1932) 

 

  

Uit de collectie van het Nederlands Instituut 

voor 

 Beeld en Geluid 
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