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Woord vooraf 

'Het is vechten, tegen de bierkaai. Zelfs al zou ik al die handschriften echt goed kunnen 
lezen, zelfs al had ik aardig wat vaderlandse en Europese geschiedenis paraat, dan nog sta 
ik door een sleutelgat te kijken van een voor het overige potdichte deur en bepaalt dat 
sleutelgat met nonchalante willekeur wat ik wel en niet te zien krijg. Elke brief opnieuw is 
zo'n sleutelgat.' Aldus Nicolaas Matsier in de Volkskrant van 13 september 1995, naar 
aanleiding van de veiling van de brieven-collectie van mr. J.P. Hooykaas. Worstelen 
collega's met een gebrek aan bronnenmateriaal, de hoofdbron van mijn onderzoek - het 
bedrijfsarchief van Jean Desmet - was een muur van papier. De metafoor van het sleutelgat 
is hierbij zeker op zijn plaats, maar eigenlijk is er sprake geweest van vele sleutelgaten. Ik 
keek naar binnen bij Desmet zelf, maar ook bij zijn klanten, leveranciers en concurrenten. 
Honderden verschillende verhalen, die elkaar af en toe tegenspraken en die de complexiteit 
van de (film-)geschiedenis laten zien. In de Pathé-klucht UN COUP D'OEIL PAR ÉTAGE (1904] 
kijkt een concierge op iedere étage door het sleutelgat naar binnen en ontdekt brand op de 
bovenste verdieping. De film is symbolisch voor mijn onderzoek. Brand- en waterschade 
was ook aan Desmets bedrijfsarchief af te lezen. In 1938 brak namelijk brand uit in Desmets 
bioscoop Cinema Parisien op de Nieuwendijk te Amsterdam. Het had weinig gescheeld of 
zowel Desmets films als zijn bedrijfsarchief waren toen verloren gegaan. Dan was van dit 
promotieonderzoek nooit sprake geweest. 

Het Desmet-archief biedt veel meer dan een sleutelgat. Het bedrijfsarchief, Desmets films en 
zijn reclamemateriaal, tesamen de Desmet-collectie geheten, vormen de overblijfselen van 
een carrière in film. Een carrière die slechts tien jaar heeft geduurd. De veranderingen die in 
die tien jaar plaatsvinden, zijn echter enorm. Het archief maakt het mogelijk om een scherp 
en gedetailleerd beeld van Desmets carrière en van de wereld om hem heen - die van de 
vroege film - te scheppen. Rekeningen, verhuurboeken, kasboeken, verkooplijsten, 
douanebrieven en telegrammen geven aan hoe professioneel, maar ook hoe hectisch de 
pioniers van de Nederlandse filmdistributie opereerden. Het zijn met name de brieven van 
filmmaatschappijen, tussenhandelaren en bioscoophouders die het meest de 'deep-focus' 
van die tijd oproepen. De lezer gaat via de correspondentie meeleven met een 
bioscoophouder die zijn bioscoop ziet afglijden en hardnekkig probeert het hoofd boven 
water te houden of met een productiemaatschappij die zijn nieuwste films wil aanprijzen. 
Maar bovenal leef je je in het perspectief van de filmdistributeur in. Wat was voor Jean 
Desmet belangrijk? Wat telde mee, wat niet? Wat veranderde er voor hem in dat korte 
tijdsbestek van een decennium? En wat zijn de aanwijzingen voor die veranderingen? 

De gedrevenheid waarmee ik me met het materiaal heb beziggehouden, had niet alleen 
met mijn voorliefde voor vroege film en mijn bekendheid van de Desmet-collectie te maken. 
Mijn vroegere archeologische interesse en mijn ervaring bij het Filmmuseum in het 
identificeren van films hebben hierbij ook een rol gespeeld. Ik heb dan ook de tot dan toe 
ongeïdentificeerde titels van buitenlandse films die in mijn proefschrift voorkwamen zo 
veel mogelijk geïdentificeerd. Bij een ongeïdentificeerde film hoort maar één originele titel, 
één optie. De Desmet-collectie leent zich voor allerlei verhalen: de geschiedenis van Cinema 
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Parisien, een biografie van Desmet, een stijlgeschiedenis, een geschiedenis van 
representatie. Ik heb gekozen voor een combinatie van een bedrijfsgeschiedenis en een 
filmgeschiedenis. Er liggen dus nog tientallen andere Desmet-verhalen. 

Bij mijn onderzoek heb ik veel hulp gekregen, zowel in Nederland als in het buitenland. 
Hiervoor wil ik een groot aantal mensen met name bedanken. 

Nico Brederoo, mijn scriptiebegeleider, stimuleerde me in mijn doctoraalonderzoek naar 
de Italiaanse film en die van Luchino Visconti in het bijzonder. Hij voedde mijn 
repertoirekennis van de filmgeschiedenis tijdens onvergetelijke viewingdagen in het 
Filmmuseum. Met Nelly Voorhuis organiseerde ik in 1988 een manifestatie over de 
Italiaanse film van vóór 1945, 'Il primo cinema italiano 1905-1945'. Daardoor leerde ik de 
vroege Italiaanse film, de Giomate del Cinema Muto te Pordenone (Italië) en de 
internationale gemeenschap van filmhistorici kennen. Toen maakte ik ook echt kennis met 
de Desmet-collectie en we programmeerden een aantal van de Italiaanse Desmet-films. Met 
Paolo Cherchi Usai zag ik in januari 1989 ongeconserveerde Italiaanse Desmet-films in de 
dependance van het Filmmuseum in Overveen. Het was voor het eerst dat ik nitraatfilms 
zag en de muffe geur van zweetvoeten rook. Die geur wende overigens snel, toen ik een 
maand later zelf archiefmedewerker in Overveen werd en daar vijf jaar lang nitraatfilms kon 
bekijken. Het kijken naar nitraatfilm was en is een bijzondere sensatie. Door buitenlandse 
bezoekers te begeleiden kreeg ik de kans grote delen van de Desmet-collectie te zien. Dit 
smaakte naar meer. 

Mijn dank gaat dus uit naar het Filmmuseum, naar mijn drie achtereenvolgende chefs 
Peter Westervoorde, Mark-Paul Meijer en Paul Klisters, en naar het personeel dat mij toen 
én tijdens mijn promotieonderzoek ter wille was. In het bijzonder wil ik Rommy Albers 
bedanken, die me informatie verstrekte over reisbioscopen in Nederland en filmvertoning 
in Amsterdam en me op verschillende andere manieren heeft geholpen. Verder gaat mijn 
dank uit naar Bastiaan Anink, Jan-Hein Bal, Soeluh van de Berg, Giovanna Fossati, Arja 
Grandia, Marianne Hietbrink, Bregtje Lameris; de medewerkers van de bibliotheek, waar ik 
de laatste jaren menige doos uit de kelder liet halen; de vroegere medewerkers en 
directeuren van het Filmmuseum: Don Bierman, Peter Delpeut, Daan Hertogs, Frank van 
der Maden, Henk de Smidt, Jan de Vaal en Frans Maks. Directeur Hoos Blotkamp bood me 
de gelegenheid dit onderzoek te beginnen. Zij stimuleerde me en gaf me alle hulp om dit 
onderzoek af te maken en te publiceren. 

Na jaren van deelonderzoek, publicaties en lezingen in mijn vrije tijd kon ik meer gaan 
doen met Desmet en zijn films. Het Filmmuseum zocht een promotieonderzoeker voor de 
Desmet-collectie. Ik kwam in contact met mijn latere begeleider, dr. Karel Dibbets, en mijn 
latere promotor, prof.dr. Thomas Elsaesser, beiden werkzaam bij de leerstoelgroep Film- en 
Televisiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Zij hielpen me met een voorstel 
bij de onderzoeksschool Instituut voor Cultuurgeschiedenis, die deel uitmaakte van de 
landelijke onderzoeksschool Huizinga Instituut. Voor dit voorstel werd een tweede 
promotor gezocht. Dit werd prof.dr. Evert van Uitert, mijn docent kunstgeschiedenis uit 
Utrecht, inmiddels hoogleraar bij de Universiteit van Amsterdam. In september 1994 begon 
mijn aanstelling als assistent-in-opleiding (AIO) bij Film- en Televisiewetenschap. 

Elsaesser, van Uitert en Dibbets vulden elkaar goed aan. Thomas Elsaesser zorgde voor 
conceptuele inbreng en algemene ideeën over vroege film, Evert van Uitert voor 
cultuurgeschiedenis, taal en opbouw, en Karel Dibbets voor hetzelfde als de andere twee 
plus nog een heleboel meer. Als specialist in zowel de Nederlandse filmgeschiedenis als de 
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vroege film wist Karel me adequaat langs de fases van inlezen, archiefonderzoek en 
schrijven te leiden. Hij wist me altijd zo te stimuleren dat ik iedere keer weer enthousiast en 
vol nieuwe ideeën aan de slag ging. In lange dialogen, speculerend over hoe en waarom 
Desmet en zijn filmwereld waren ontwikkeld, werd het verhaal van Desmet steeds 
duidelijker. Behalve de drie bovengenoemden bedank ik ook Paul Koopman en Luc Korpel 
van het Instituut voor Cultuurgeschiedenis, Cees Ostendorf van de Faculteit der Letteren, 
en de leerstoelgroep Film- en Televisiewetenschap, in het bijzonder Renée de Graaf, Patricia 
Pisters, het personeel van de bibliotheek en ex-medewerker Jobien Kuiper. Dankzij drie 
Stir-beurzen van het Nederlands instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), 
aangevuld met financiële ondersteuning door de Faculteit der Letteren, kon ik 
onderzoeksreizen naar Berlijn, Frankfurt, Koblenz, Brussel, Parijs en Londen maken. Ex-
student Film- en Televisiewetenschap Mustafa Özen maakte als stagiair bij het 
Filmmuseum een database op basis van Desmets aankoopregisters, waar ik dankbaar 
gebruik van heb gemaakt. 

De twee promovendi-seminars van de leerstoelgroepen Theater-, Film- en 
Televisiewetenschap van de Universiteit van Utrecht en Film- en Televisiewetenschap van 
de Universiteit van Amsterdam zijn een grote stimulans voor me geweest. Hier kon ik mijn 
onderzoek presenteren en ideeën opdoen en uitwisselen, in het bijzonder op het terrein van 
vroege film en film in Nederland, maar ook meer in het algemeen op het vlak van theorie en 
geschiedenis. William Uricchio en Thomas Elsaesser zijn hierbij steeds prikkelende 
discussieleiders geweest, maar ook de andere leden van de seminars ben ik dank 
verschuldigd. Met name Ansje van Beusekom, Annette Förster, Henk Gras, Frank Kessler, 
Bernadette Kester en Judith Thissen hebben me ook buiten de seminars geholpen. Ook het 
volgen van studiedagen en mijn presentatie bij het Huizinga Instituut waren stimulerend. Ik 
moet de Universiteit van Utrecht tevens bedanken voor het gebruik kunnen maken van 
scripties over lokale filmgeschiedenis in Dordrecht, Haarlem, Den Haag en Amsterdam. 
Vervolgens bedank ik de leden van de promotiecomissie. Behalve de twee promotoren 
bestaat die uit prof.dr. Hans Blom, prof.dr. Carel Blotkamp, prof.dr. Nico Brederoo, prof.dr. 
Joep Leerssen en prof.dr. William Uricchio. 

In Nederland hebben Frank Kessler, Bert Stroo, José van Dijk en mijn paranimfen Jenny 
Reynaerts en Ronald Stenvert met het lezen van mijn teksten geholpen. Verder bedank ik 
Jan Bank, Herman de Wit, Bert Hogenkamp en Harm Anthon Smidt. In het bijzonder 
bedank ik Sabine Leak voor inzage in haar materiaal over de Duitse filmwereld en de Eerste 
Wereldoorlog, Rob Du Mée voor zijn materiaal over Nöggerath senior en junior, Bemadine 
van Royen-Fontaine en wijlen Lo Schuring voor hun herinneringen aan 'naar de bioscoop 
gaan' in de jaren tien en Geoffrey Donaldson voor het royaal ter beschikking stellen van zijn 
archief. 

Ten slotte heb ik keer op keer steun ondervonden van Jean Desmets kleindochter Ilse 
Hughan. De openheid en hartelijkheid waarmee zij mij jarenlang heeft ontvangen en 
geholpen heeft mijn onderzoek een stuk gemakkelijker, aangenamer en spannender 
gemaakt. Ilse introduceerde mij bij de leden van de familie Desmet, zoals Nolly van 
Walraven, Desmets kleindochter uit zijn eerste huwelijk, en Ali Huizenaar-de Heus, de 
schoondochter van Desmets zus Rosine en een van de laatste getuigen van de Rotterdamse 
bioscoopwereld van de jaren tien. Ilse liet me ook dozen met archiefmateriaal van haar 
familie doorkijken en we hadden lange gesprekken over haar grootvader, haar moeder en de 
Nederlandse filmwereld. 

ix 



De Desmet-collectie zit vol met buitenlandse films die niet meer in de landen van oorsprong 
aanwezig zijn en die de laatste jaren bij hervertoningen op festivals voor een 
herinterpretatie van de filmgeschiedenis hebben gezorgd. Buitenlandse filmhistorici en 
buitenlandse archieven hielpen me Desmet in een internationaal perspectief te plaatsen. 
Filmhistorici als Paolo Cherchi Usai hebben me al meer dan tien jaar geleden doordrongen 
van de waarde van de Desmet-collectie. Daarnaast bedank ik Richard Abel, met wie ik 
regelmatig discussieerde over mijn aanpak en die samenvattingen van mijn dissertatie las 
en becommentarieerde; André Gaudreault, die me ondersteunde als voorzitter van de 
vereniging Domitor bij mijn onderzoeksaanvraag; Roland Cosandey, voor de vruchtbare 
gesprekken over filmcollecties, versies en filmhistorisch onderzoek; Guido Convents, voor 
zijn informatie over België: Aldo Bernardini en Vittorio Martinelli, voor hun informatie over 
Italië en de Italiaanse film; Tony Fletcher, die me overlaadde met informatie over de Britse 
filmhandel; Michael Wedel, 'my man in Berlin'; Heide Schlüpmann voor het lezen van 
'abstracts' en voorstellen; Martin Loiperdinger voor waardevolle informatie en stimulerende 
dialoog; en de organisatoren van de Giornate del Cinema Muto te Pordenone en Cinema 
Ritrovato te Bologna, de twee festivals die ieder jaar voor nieuwe verrassingen en 
hoogtepunten zorgen, maar die ook twee van de aangenaamste fora voor internationaal 
onderzoek zijn. Verder gaat mijn dank uit naar: Herbert Birett, Mats Bjorkin, Stephen 
Bottomore. Henri Bousquet, Eileen Bowser, Elaine Burrows, Thomas Christensen, Gabriëlle 
Claes, Susan Dalton, Lili Debs-Justet, Corinne Faugeron, Marc Frey, Jeanpaul Goergen, Tom 
Gunning, Evelyne Hampicke, Nicholas Hiley, Peter Kramer, Michèle Lagny, Antonia Lant, 
Thierry Lefebvre, Laurent Mannoni, Luke McKernan, Jean-Jacques Meusy, Wolfgang Miihl-
Benninghaus, Manuela Padoan, Dominique Païni, Rainer Rother, Thierry Roland, Eberard 
Spiess, Janet Staiger, Marianne Thys, Casper Tybjerg, Emmanuelle Toulet, Yuri Tsivian en 
Marc Vernet. 

Twee mensen wil ik apart bedanken, vanwege de uitdagingen die hun boeken waren voor 
mijn onderzoek, maar ook vanwege hun openheid om daar met me over te praten: Kristin 
Thompson en Corinna Muller. 

Tenslotte wil ik nog vier mensen niet vergeten. Ed Kooiman verzorgde de vormgeving en 
druk van dit proefschrift. James Lynn vertaalde de samenvatting. Jenny Revnaerts las niet 
alleen mijn teksten en ik de hare, af en toe 'leefden' we allebei eikaars dissertatie, in 
positieve zin dan. De laatste van de lijst is Paul van Yperen, die mijn tekst grondig 
corrigeerde en die meer dan vijf jaar met mij en 'Desmet' heeft meegeleefd, me aanspoorde 
als ik het even niet meer zag zitten en ideeën aandroeg. 

Amsterdam, maart 2000 
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