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Inleiding 

1. Het verhaal achter de collectie. Een carrière en een perspectief. 

Sinds 1957 bezit het Filmmuseum de Desmet-collectie, de nalatenschap van 
bioscoopeigenaar en filmdistributeur Jean Desmet (1875-1956). De collectie bestaat uit bijna 
negenhonderd overwegend buitenlandse films en daarnaast uit een bedrijfsarchief en 
duizenden affiches, foto's, programma's, brochures en strooibiljetten. In Europa bestaat 
geen collectie die zo rijk is aan informatie over filmdistributie en bioscoopexploitatie in de 
jaren tien. Bovendien bevat de filmcollectie materiaal dat niet zozeer tot de canon van de 
film behoort, maar juist een doorsnee geeft van het commerciële aanbod. De films zijn 
voornamelijk afkomstig uit Frankrijk, de Verenigde Staten, Italië, Duitsland en Denemarken 
en in mindere mate uit Groot-Brittannië, Rusland, Zweden, Oostenrijk, Nederland en 
België. Het betreft zowel korte als lange films in alle destijds gangbare genres als drama, 
komedie, variétéfilm, reisfilm, wetenschappelijke film, actualiteitenfilm en bioscoopjour
naal. Veel films zijn niet meer in het land van oorsprong aanwezig. 

Dit onderzoek concentreert zich op het verhaal achter de Desmet-films, namelijk Jean 
Desmets bioscoopexploitatie en filmdistributie, vanaf het moment dat hij met een 
reisbioscoop begon in 1907 tot het moment dat hij met filmaankopen stopte rond 1916. De 
filmcollectie is tenslotte de weerslag van Desmets filmverhuur en zijn filmvertoning in zijn 
reisbioscoop en vaste bioscopen. Door de aanwezigheid van Desmets bedrijfsarchief, zijn 
reclamecollectie en zijn films is het mogelijk dit verhaal nauwkeurig te reconstrueren. De 
studie is vergelijkbaar met die over een uitgever of een kunsthandelaar. Het gaat hier echter 
niet om een louter biografisch onderzoek.1 Al komt esthetiek niet op eerste plaats, het is wel 
esthetische fascinatie voor de films geweest die de nieuwsgierigheid naar het verhaal achter 
die films prikkelde. 

Op basis van de collectie wordt Desmets carrière op de kermis en vervolgens in de 
bioscoopexploitatie en de filmdistributie gevolgd. Via de geschiedenis van Desmets carrière 
ontstaat een beeld van zijn karakter en zijn drijfveren, maar worden ook de veranderingen 
in de filmwereld duidelijk. In tien jaar tijd maakt die filmwereld radicale veranderingen 
door, waarvan Desmet niet alleen getuige was, maar waarvoor hij ook medeverant
woordelijk was. Door gebrek aan binnenlandse productie was Desmet als filmdistributeur 
een schakel tussen filmproductie in het buitenland en filmvertoning in Nederland. Desmet 
was actief in een periode, waarin de culturele infrastructuur van de film vorm kreeg en 
nieuwe sectoren als filmverhuur en vaste bioscopen ontstonden. Op beide gebieden was 
Desmet een pionier. Zodoende combineert dit onderzoek Desmets carrière met Desmets 
perspectief: een bedrijfsgeschiedenis en een geschiedenis van filmcultuur. Het verhaal van 
Desmet bevindt zich voornamelijk op microhistorisch niveau, maar biedt tevens openingen 
naar een macrogeschiedenis. 

Bijvoorbeeld J.F. Heijbroek, E.L. Wouthuysen, Kunst, kennis en commercie. De kunsthandelaar \.H. de Bois 1878-1946 
(Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1993). 
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Jean Desmet, biopionier en ondernemer. 
Binnen de Nederlandse filmgeschiedenis is Jean Desmet reeds lang een bekende figuur. 
Wel veranderde het beeld van hem in de loop der decennia. Charles Boost kenschetste 
hem in 1961 als 'biopionier' en 'de Tuschinski onder de kermisexploitanten'.2 Boosts 
visie op Desmet reflecteerde de toenmalige romantische en anekdotische visie op de 
vroege jaren van de film, gericht op enkele grote namen. Desmet was zo'n naam. Volgens 
Boost werd Desmet gekenmerkt door 'de verbeten zuinigheid van iemand die de 
armoede heeft gekend en de royaliteit van iemand die alles over heeft over de "show".'3 

Frank van der Maden typeerde hem vijfentwintig jaar later als een exponent van een 
generatie: 'Na de periode van de Levende Fotografie (Christiaan Slieker) en de jaren van 
de filmshow (Alberts Frères) kwam de film na 1908 - dat wil zeggen: in de jaren waarin 
de overgang van reisbioscoop naar vast filmtheater en de opkomst van een aparte sector 
voor filmdistributie hun beslag kregen - steeds meer in handen van ondernemers die 
zich uitsluitend lieten leiden door geldelijk gewin. [..] Morele en artistieke criteria 
verdwenen naar de achtergrond en speelden bij de bedrijfsvoering een ondergeschikte 
rol. Een uitgesproken vertegenwoordiger van deze nieuwe lichting filmexploitanten was 
Jean Desmet.'4 Van der Maden laat Desmet niet langer op zichzelf staan, maar plaatst 
hem binnen de ontwikkeling van de Nederlandse filmcultuur, in het bijzonder tegen de 
achtergrond van de opkomst van filmdistributeurs en vaste bioscopen. Hij geeft aan dat 
Desmet een exponent is van de opbouw van een culturele infrastructuur, die van de 
filmcultuur. 

Dit onderzoek zal de bovenstaande problematiek verder uitdiepen. Daarbij wordt 
Desmet niet alleen als getuige van veranderingen in de geschiedenis opgeroepen, als 
iemand die op de golven van de geschiedenis meedrijft, maar ook als een initiatiefrijk en 
inventief ondernemer, die op een geheel eigen manier van deze geschiedenis gebruik 
maakt en deze naar zijn hand zet. Het is interessant bij Desmet dat hij niet alleen een 
pars pro toto is voor de opkomst van vaste bioscopen en filmdistributeurs. Hij is 
exemplarisch voor een aantal structurele veranderingen binnen die cultuur van vaste 
bioscopen en filmdistributie. Voor de filmdistributie waren dat de introductie van 
filmverhuur, de opkomst van lange films, de introductie van het 
monopoolverhuursysteem, organisatie en verschuivingen in het aanbod. Voor de 
bioscoopexploitatie betreft dit differentiatie, lokalisering, hiërarchie, selectie en 
schaalvergroting. Die veranderingen vinden niet alleen in Nederland plaats, maar ook in 
de rest van Europa. Ze worden door andere Europese landen in gang gezet. Vandaar dat 
het noodzakelijk is om Desmet af te zetten tegen deze veranderingen in Europees 
perspectief. 

' Charles Boost, Biopioniers (Amsterdam: Nederlands Filmmuseum, 1961), p. 13. 

J Boost (1961), p. 15. 

* Frank van der Maden. 'De komst van de film', in: Karel Dibbets/Frank van der Maden (red.). Geschiedenis van de 
Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (Houten: Het Wereldvenster, 1986), p. 46. Zie van dezelfde auteur ook: 'Film per 
meter. De opkomst van de filmhandel en betekenis van de Desmet-collectie', in: Interessant voor volwassenen, leerzaam 
voorkinderen. Aspecten van de vroege film. Cinematheek Journaal (NFM)6, november 1985, p. 9-23, ook verschenen als: 
'De opkomst van de filmhandel in Nederland.' in: Spieghel historiael, jrg. 20, 11, november 1985, p. 484-491; Emmy de 
Groot/Frank van der Maden, 'De schatkamers van Desmet', in: Skrien 148, zomer 1986, p. 30-34. 
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Nieuwe ontwikkelingen in de filmgeschiedenis. 
De filmwetenschap, in het bijzonder de filmgeschiedenis, maakte vanaf de jaren zeventig 
een geweldige ontwikkeling door. De vroege film was het terrein waarop die 
ontwikkelingen bij uitstek hebben plaatsgevonden. De films van vóór de Eerste 
Wereldoorlog waren altijd afgedaan als primitief, voorlopers van de latere Hollywood-film 
of de Europese avant-gardefilm.5 Deze teleologische opvatting werd losgelaten. De vroege 
film werd voortaan op zijn eigen merites beoordeeld. Een voorwaarde daarbij was het 
bekijken van zoveel mogelijk materiaal uit die periode. Men kon niet langer tevreden zijn 
met de paar titels die vanuit het modernistische model steeds naar voren waren gehaald en 
bijgevolg ook bij de filmarchieven voorrang hadden gehad. Congressen als dat van Brighton 
[1978) en filmfestivals als de Giornate del Cinema Muto te Pordenone (sinds 1982) hebben 
hier een belangrijke rol in gespeeld. Eenzelfde bewustwordingsproces is ook bij de 
filmarchieven opgetreden. Het Filmmuseum heeft daarbij een voortrekkersrol gespeeld 
vanwege de schat aan niet-canonisch filmmateriaal (en een gebrek aan canonische titels!). 
Eén van de kroonjuwelen binnen die schat is de Desmet-collectie. 

De opkomst in de jaren zeventig van een sociaal- en economisch-historische benadering 
van geschiedenis en van de kunsten beïnvloedde ook de filmgeschiedschrijving. Een film 
wordt sindsdien niet langer als geïsoleerd object opgevat, maar geplaatst binnen de context 
van productie, distributie, vertoning en receptie, samen aangeduid met de term 
'filmcultuur'. Nationale cinema staat niet langer gelijk aan nationale productie.6 Daardoor 
zijn ook de vertoonde buitenlandse films onderdeel van het onderzoeksterrein geworden. 
De Amerikaanse filmhistoricus Richard Abel heeft in zijn recente studie The Red Rooster 
Scare aangetoond, dat er een periode geweest is dat in de Verenigde Staten de Franse film 
dominant was/ Hij reageert daarmee op de nog steeds heersende opvatting dat de 
ontwikkeling van de vroege Amerikaanse film er een van nationale productie was. 'But 
what if one challenges this tendency, with its attendant amnesia, a tendency that all too 
blindly reappropriates the "Americanizing" process of those prewar years, and rethinks the 
period's significance as a unique moment (never since repeated) when "foreign films" were 
both more numerous and more popular than those of domestic manufacture?'8 Die situatie 
kunnen we ons nu nauwelijks meer voorstellen, doordat de Amerikaanse film sinds het 
einde van de Eerste Wereldoorlog in de Westerse wereld de boventoon voert, althans in het 
commerciële aanbod. In Desmets tijd speelt zich de omslag in de Nederlandse vertoning af 
van een dominantie van Europese, met name Franse, filmproducties naar een kwantitatieve 
overheersing door de Amerikaanse cinema, terwijl volgens de Nederlandse pers uit die tijd 
kwalitatief de Duitse film domineerde. 

Met name in de Verenigde Staten wierpen onderzoekers als Robert Allen en Charles 

s De teleologie van de Hollywoodfilm vindt men nog enigszins terug bij Barry Salts studie Film Style and Technology: 
History and Analysis (London: Starword, 1983). 

* Thomas Elsaesser, 'De vroege filmgeschiedenis: tijd voor case studies of voor een geheel andere aanpak?', in: laarboek 
Mediageschiedenis 8 (1997), p. 33-50; William Uricchio, 'Filmgeschiedenis in het fin de siècle', in: Jaarboek 
Mediageschiedenis 8 (1997), p. 9-32. 

' Richard Abel, The Red Rooster Scare. Making Cinema American. 1900-1910 (Berkeley etc.: University of California Press, 
1999)-

* Abel (1999), p. xi. 
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Musser zich vanaf midden jaren zeventig op de analyse van het vroege bioscooppubliek, 
vertoningspraktijken en het productieproces. Lokale filmgeschiedenis kwam sterk in de 
belangstelling te staan. Ook hiervoor ging men terug naar de bron, waarbij behalve in de 
meest voor de hand liggende bronnen als vakbladen en archieven van grote 
filmmaatschappijen ook gekeken werd in minder gebruikelijke bronnen als brandweer- en 
politiearchieven, bouwarchieven en belastingpapieren.9 De meest populaire bron voor de 
beginjaren van de filmhistoriografie, het geheugen van historici, verloor veel van zijn status. 
Voorzover het niet terzijde werd geschoven, werd het kritischer onder de loep genomen 
door het te confronteren met geschreven bronnen of door verschillende meningen met 
elkaar te confronteren. Deze terugkeer naar en fixatie op 'primaire bronnen' en deze meer 
kritische benadering van bronnenmateriaal zijn fundamentele kenmerken van de 'nieuwe' 
revisionistische filmgeschiedschrijving.10 Filmgeschiedenis bedrijven werd van 
filmjournalistiek een wetenschappelijke discipline. 

Een van de kwesties die ter discussie kwam, was 'auteurschap'. Of regisseurs werkelijk de 
'signatuur' van de film leverden, liep voor de periode van de vroege film per land, 
productiemaatschappij en periode uiteen. Sommigen waren, overigens net als later in 
Hollywood, meer 'ensceneurs', verfilmers van scenario's van anderen, en moesten zich 
plooien naar de stijl van de studio of productiemaatschappij. Het had weinig zin om de 
voordien populaire 'auteurgerichte' benadering van film aan te houden. Dat heeft sommige 
filmhistorici en programmeurs niet ervan weerhouden om door aandachtig naar het werk 
van een regisseur te kijken nieuwe auteurs binnen de vroege film te ontdekken als Yevgenii 
Bauer, Franz Hofer en Léonce Perret.11 In de Desmet-collectie bleken van de twee 
laatstgenoemden unieke en opmerkelijke films te zitten. 

Filmdistributie als stiefzusje. 
In het verleden is weinig geschreven over filmdistributie in Nederland. Daarom werd voor 
het onderzoek naar Desmet met name naar buitenlandse literatuur gekeken. Was Desmets 
ontwikkeling als filmverhuurder in Nederland vergelijkbaar met de ontwikkeling van 
filmdistributie in andere landen? De literatuur over vroege filmdistributie is een fractie van 
wat er de afgelopen jaren is verschenen over vroege filmproductie en -receptie. Kristin 
Thompson erkent in haar boek Exporting Entertainment. America in the World Film Market 
(1985) dat er een grote leemte is in kennis over filmdistributie. 'Film history has 
concentrated on the production of films (studios, financiers, film-makers) at the expense of 
exhibition and distribution.'12 Vertoningsgeschiedenis staat sinds de jaren tachtig in de 
belangstelling maar distributie heeft nog weinig aandacht gehad. 'It too, I believe, can reveal 
a great deal: it bears on how film companies made their money and controlled their markets 

' Uricchio (1997). 

'° Michel Homme!, 'Filmgeschiedschrijving', in: Peter Bosma (red.), filmkunde. Een inleiding (Heerlen: Open Universiteit, 
1991), p. 119-164. 

" Voor Bauer en Hofer zie onder meer: Yuri Tsivian, 'Two Stylists of the Teens: Franz Hofer and Jevgenii Bauer', in: Thomas 
Elsaesser/Michael Wedel (eds.), A Second Life: German cinema's first decades (Amsterdam: Amsterdam University Press, 
1996), p. 264-276. Voor Perret zie onder meer: Richard Abel, The Ciné Goes to Town. French cinema 1896-1914 (Berkeley 
etc.: University of California Press, 1994), p. 339-342, 351-354, 368-370, 380-388, 395-396, 417-424. 

' Kristin Thompson, Exporting Entertainment. America in the World Film Market (London: BFI, 1985), p. x. 
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and can also suggest what types of film various parts of the world's population could see.'13 

Thompson sluit zich aan bij de tegenwoordig in brede kring erkende opvatting dat het idee 
van nationale cinema breed moet worden opgevat. De distributie van bijvoorbeeld de 
Amerikaanse film is van essentieel belang geweest voor de ontwikkeling van de 
Amerikaanse filmindustrie, maar ook voor het beeld van de Amerikaanse film, met name 
van de zg. klassieke Hollvwood-film, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten, en zowel 
bij de liefhebbers en imitators ervan als bij degenen die er zich tegen hebben verzet. 

De filmhistorici van de afgelopen vijftien jaar zijn het er over eens, dat distributie binnen de 
institutionele geschiedenis met los kan worden bekeken van de andere instituties binnen de 
filmcultuur. Wat de jaren tien betreft geldt dat met name voor de vertoning. De 
verschillende instituties beïnvloeden elkaar en wisselen elkaar af als bepalende factor 
binnen de filmcultuur. In Jean Desmets distributieperiode neemt de filmhandel de macht 
over van de vertoners wat betreft programmering en profilering. Na Desmets jaren als 
filmhandelaar moeten de Nederlandse filmverhuurders veel van hun macht afstaan aan de 
grote Amerikaanse en Duitse productiemaatschappijen.14 

Distributie dient geplaatst te worden binnen een breder kader dan dat van de 
filmdistributeur alleen. Vóór dit beroep ontstond vond er al filmdistributie plaats, 
bijvoorbeeld door vertoners. Het ontstaan van distributie als bedrijfstak, de institutionalise
ring ervan, is onlosmakelijk verbonden met de veranderingen binnen de filmwereld. Deze 
zoektocht moest daarom verbreed worden om de ontwikkelingen binnen de distributie te 
kunnen traceren en analyseren. 

Tot aan de jaren zeventig werd distributie in de literatuur meestal gekoppeld aan 
productie. Het accent bij deze studies lag daarbij steeds op de filmproductie. Daarna werd 
distributie meer verbonden met vertoning vanwege de groeiende aandacht voor 
filmvertoning, bioscoopcultuur en filmreceptie. Meestal bleef het echter een stiefzusje 
tussen de andere instituties. Uitzonderingen zijn de teksten van Janet Staiger en Kristin 
Thompson. Deze auteurs hebben binnen hun publicaties distributie een voorname plaats 
laten innemen en weten deze in een goede verhouding af te zetten tegen productie en verto
ning. 

Het voordeel van een evenwichtige contextuele benadering is dat esthetische modellen 
(auteurstheorie, opvattingen over smaak en stijl) voor de ontwikkeling van de filmwereld 
doorgeprikt kunnen worden. Lange tijd heeft, met name in landen als Frankrijk en de 
Verenigde Staten, het esthetisch model gediend om ontwikkelingen binnen de filmcultuur 
te verklaren. Dat was een begrijpelijke ontwikkeling, omdat één van de vroegste wijzen van 
film als wetenschappelijk studieobject die van het bestuderen van film als kunstvorm was. 
Deze visie was een erfenis van de modernistische omgang met het medium. Hij diende als 
een belangrijke vorm van legitimering van het medium én van het wetenschappelijk 
onderzoek. Het nadeel was dat culturele, technologische en in mindere mate sociale 
ontwikkelingen op de achtergrond bleven. De schakels tussen productie en receptie, 
vertoning en distributie, werden voor het gemak overgeslagen. Het economisch model als 
allesverklarend model behoeft echter evenzeer correctie als het esthetisch model. De 

" Thompson (1985), p. xi. 

" Thompson (1985); lanet Staiger, 'Combination and Litigation: Structures of US Film Distribution, 1896-1917', in: Cinema 
Journal, vol. 23, 2, winter 1983, p. 41-71. 
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nadruk op empirisch bronnenonderzoek dient te worden gerelativeerd, nu men binnen de 
wetenschap de ideologie achter de geschreven bronnen accepteert en de 'harde feiten' relati
veert. Binnen de huidige receptiegeschiedenis bestaat daardoor, misschien ook bij gebrek 
aan primair bronnenmateriaal (bezoekersaantallen, recettes, interviews met bezoekers), een 
voorliefde voor culturele en sociale modellen. Het Desmet-archief biedt echter een 
overvloed aan veelzijdige en gedetailleerde informatie, zodat allesverklarende modellen 
minder relevant zijn of zelfs schadelijk. Het materiaal stelt namelijk ook zijn eigen eisen. 

Waar alle auteurs op het gebied van institutionele geschiedenis het over eens zijn, is dat 
de periode 1907-1916 - de tijd dat Jean Desmet actief was als vertoner en distributeur - een 
omslagperiode binnen de filmgeschiedenis is geweest. Het is de tijd van de overgang van de 
oude pionierswereld naar de gevestigde filmwereld, met Hollywood en Babelsberg als sym
bolen daarvan. Binnen alle instituties (productie, distributie, vertoning en receptie) is deze 
overgang duidelijk te merken. De veranderingen vinden niet binnen iedere sector even snel 
plaats en er zijn daarnaast ook nationale en lokale verschillen.15 Tegelijkertijd moet een al te 
teleologische benadering van de filmwereld van de jaren tien worden vermeden. De nadruk 
op structurele verandering of transgressie moet er niet toe leiden dat de films en de 
daarbijbehorende filmcultuur van die periode alleen maar worden beschouwd als eerste 
stappen op weg naar een betere wereld of als laatste stuiptrekkingen van de negentiende 
eeuw. Zowel de films als de filmcultuur waarin ze zijn gemaakt en vertoond, bezitten eigen 
waarde. De Desmet-collectie biedt een unieke gelegenheid om de genoemde 
overgangsperiode in de filmwereld te doorgronden en deze periode haar plaats binnen de 
filmgeschiedenis te geven. 

Filmdistributie in de Verenigde Staten: Janet Staiger. 
In het algemeen is er meer onderzoek gedaan naar vroege filmdistributie in de Verenigde 
Staten dan daarbuiten. Dat had ongetwijfeld te maken met de daar vanaf de jaren 
zeventig sterk gegroeide interesse in de context van film en in de vroege film. 

In aansluiting op Desmets ontwikkeling, valt op dat al in de jaren tachtig in de Verenigde 
Staten werd erkend dat de film een breukvlak kent bij de overgang van korte naar lange 
film. In haar artikel 'Combination and Litigation: Structures of US Film Distribution, 1896-
1917' maakte Janet Staiger duidelijk dat de opkomst van de lange film van doorslaggevende 
betekenis is geweest voor het einde van de eerste Amerikaanse verticaal geïntegreerde 
filmmaatschappij, de Motion Picture Patents Company (MPPC).16 Rond 1910, het jaar dat 
Desmet met zijn filmdistributie begon, bestreden in de Verenigde Staten de 
filmmaatschappijen die aaneengesloten waren bij de trust van de MPPC hun tegenstanders, 
die de Independents werden genoemd. De MPPC was de eerste grote organisatiestructuur 
binnen de filmwereld van productie- en distributiemaatschappijen onder de hoede van de 
eerste 'filmmogul': Thomas Alva Edison. Gezocht werd naar een standaardisering en 

s Abel (1994); Robert C. Allen, Vaudeville and film, 1895-1915: a study in media interaction (New York: Amo, 1980); idem, 
The Movies in Vaudeville: Historical Context of the Movies as Popular Entertainment', in: Balio (1985), p. 57-82; Robert 
Anderson, 'The Motion Picture Patents Company: A Revaluation', in: Tino Balio, The American Film Industry (Madison: 
University of Wisconsin Press, 1985), p. 133-152; Eileen Bowser, The Transformation of Cinema, 1907-1915. History of the 
American Cinema, vol. 2 (Berkeley etc: University of California Press, 1994); Miriam Hansen, Babel S Babylon. Specta-
torship in American Silent Film, (Cambridge, Mass../London: Harvard University Press, 1991); Russell Merritt, 'Nickelodeon 
Theaters, 1905-1914: Building an Audience for the Movies', in: Balio (1985), p. 83-102; Staiger (1983); Thompson (1985); Yuri 
Tsivian, Early Cinema in Russia and its Cultural Reception, (London/New York: Routledge, 1994); William Uricchio/Roberta 
Pearson, Reframing Culture. The Case of the Vitagraph Quality Films ( Princeton: Princeton University Press, 1993). 

6 Staiger (1983). Zie ook: Anderson (1985); Bowser (1994), p. 21-36, 73-85, 217-233. 
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institutionalisering van de filmhandel en van het filmprogramma om de tot dan toe 
onvoorspelbare en heen en weer schietende markt te kunnen beheersen en normaliseren. 
Staiger geeft aan dat de MPPC hierdoor positieve kanten had en niet, zoals eerder werd 
geschreven, de 'slechterik' binnen de filmwereld was. De tegenstanders streden eigenlijk 
met dezelfde middelen en imiteerden de nieuwe methodes van de MPPC. 

De MPPC was één van de eerste Amerikaanse productieorganisaties die, om de tussen
handel te vermijden, een eigen distributiemaatschappij begon, de General Film Company, 
en zo aan verticale integratie werkte. De General Film Company kocht een groot deel van 
het aanbod van de toen gebruikelijke lokale filmbeurzen op en leverde aantrekkelijke 
voorwaarden aan distributeurs en bioscoopeigenaars. De MPPC en de General Film 
Company introduceerden in de Verenigde Staten filmverhuur en terugzenden van films, 
vaste prijzen voor distributeurs en exploitanten, classificatie van bioscopen naar omvang en 
zitplaatsen, vaststelling van looptijd, en standaardisering van kwaliteit en lengte van de 
filmkopie met de korte film als norm. 

De productiemaatschappijen van de MPPC profileerden zich sterk in Europa vanaf ca. 
1909. Europa werd een belangrijk afzetgebied. Rond 1913 kon Vitagraph, een van de bij de 
MPPC aangesloten productiemaatschappijen, twee keer zoveel films in Europa en Rusland 
distribueren als in de Verenigde Staten. Verschillende redenen zorgden er echter voor dat 
de oude trust langzamerhand plaatsmaakte voor de Independents, waaruit de nieuwe grote 
Hollywood-studio's, de 'majors', zouden groeien. De MPPC, geconcentreerd op de 
gestandaardiseerde programmacultuur van de korte film, werd door de opkomst van de 
lange film, de 'feature film' (ca. 1912), ingehaald en overbodig gemaakt. De import van 
Europese lange speelfilms in de jaren 1911-1914 speelde daarbij een belangrijke rol. 
Traditioneel is steeds volgehouden dat de Independents de MPPC versloegen, doordat ze 
sneller overgingen tot het produceren van lange speelfilms dan de MPPC-firma's en 
daardoor in het voordeel waren. Toch geeft Staiger aan, dat de firma ook van binnenuit 
werd uitgehold doordat productiemaatschapijen die bij de MPPC waren aangesloten, zelf 
lange speelfilms begonnen te produceren. Ontevreden over de filmdistributie door General 
Film - die de distributie van lange films een tijdlang traineerde - richtten ze eigen 
distributiemaatschappijen op. Degene die daar het actiefst in was, Vitagraph, overleefde de 
overgang van korte naar lange film dan ook het beste.17 Kortom, de ondergang van de MPPC 
was meer een geschiedenis van competitie tussen voor- en tegenstanders van de lange film 
dan een tussen de trust en de Independents. 

Vanwege het belang dat gehecht wordt aan de overgang naar de lange film en de 
consequenties daarvan voor filmproductie én filmdistributie, is Staigers onderzoek van 
belang voor Desmets verhaal. Toch zijn er bezwaren bij het projecteren van Staigers 
analyse op Nederland. De situatie in de Verenigde Staten verschilde in de jaren tien van 
die in Nederland. De Nederlandse filmvertoners en filmhandelaren waren door gebrek 
aan nationale filmproductie en buitenlandse verkoopkantoren relatief veel machtiger 
dan hun Amerikaanse collega's. Desmet was geen distributeur in dienst van een 
productiemaatschappij, maar een onafhankelijk filmverhuurder. Hij had ook weinig te 
maken met de strijd tussen de MPPC en de Independents. Van beiden zou hij films 

* Daarnaast begon George Eastman, destijds de grootste producent van onbelichte film en tot dan toe de exclusieve 
leverancier van de MPPC, in 1911 ook aan niet-MPPC firma's onbelichte film te leveren. De Europese afzet van de MPPC liep 
midden jaren tien fors terug vanwege de Eerste Wereldoorlog, terwijl de Independents juist in dezelfde periode de 
wereldmarkt veroverden. Ook juridische en financiële redenen maakten een einde aan de MPPC. De trust leunde te sterk 
op interne financiering. Ten slotte werd de MPPC in het kader van anti-trustwetten in 1912 aangeklaagd, al duurde het tot 
1915 voor er uitspraak kwam. 
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afnemen en verhuren. Daarnaast mist bij Staigers analyse de invloed van de 
buitenlandse markt en dan met name die van de eerste verticaal geïntegreerde 
filmaatschappij, zelfs nog voor de MPPC: de Franse 'multinational' Pathé Frères. Het 
bleek zinniger Desmet te vergelijken met de Europese filmdistributie uit die tijd. 

Filmdistributie in Europa: Kristin Thompson. 
De verschillen tussen Europese en Amerikaanse filmdistributie kwamen - zij het op 
beperkte schaal - naar voren in Kristin Thompsons Exporting Entertainment. Daarin 
vergeleek ze onder meer de Britse situatie met de Amerikaanse: 'In the USA standing orders 
and exclusive contracts tied theatres to whichever film service - licensed or independent -
they chose. This meant that each producer sold about the same number of prints of each 
film.'18 In de vakpers, vooral in het buitenland, werd de Amerikaanse situatie getypeerd als 
een 'gesloten markt'. De markt was letterlijk 'gesloten', want door blokkades hield de MPPC 
niet alleen de films van de Independents maar ook de import van Europese film zoveel 
mogelijk tegen. In Engeland daarentegen heerste een 'open-markt'-systeem. 'Producers sold 
their films to renters, who in turn distributed them to as many theatres as they could. Since 
there was seldom an exclusive contract with any theatre for a film, that film might be 
rented to a number of theatres in the same district.'19 Verhuurders en vertoners vochten om 
populaire titels en lang bleven de films bovendien niet in een bioscoop draaien. 'But with 
the open system, nearly twice as many titles came into the market as were needed and there 
were many renters catering to the theatres. An exhibitor who could not rent the desired film 
immediately from one renter could either turn to another renter who was willing to buy 
more prints of the same film or could simply rent a different title.'20 Zolang korte films het 
aanbod bepaalden en filmsterren nog nauwelijks een rol speelden, konden verhuurders hun 
producten moeilijk differentiëren. Een korte film kon gemakkelijk vervangen worden door 
een andere. In Duitsland deed zich een situatie voor die vergelijkbaar was met Engeland. 
Thompson: 'An open-market situation existed, as in Britain, but with less centralisation. 
Film companies had representatives in Berlin, but typically the agent would travel to show 
the films to local renters. These bought the prints outright and rented them to the 
theatres.'21 

Thompsons beeld van de Britse en Duitse filmindustrie bood duidelijk overeenkomsten wat 
betreft het vrije-markt-systeem en vertegenwoordigers met Desmets filmwereld, maar liet 
door zijn beknoptheid nog veel vragen open. 

Thompson geeft wel goed aan wat er in de tweede helft van de jaren tien in de filmwereld 
veranderde, welke rol de Eerste Wereldoorlog hier in speelde en welke effecten dat onder 
meer voor de Europese filmhandel opleverde. Soms komt ook Nederland in dat verhaal 
terug. Rondom de Eerste Wereldoorlog vond de Amerikaanse overname van de filmmarkt 
plaats, niet alleen door het inzakken van de Europese productie en distributie vanwege de 
oorlog, maar ook door nieuwe distributiepraktijken - waar Desmet mee te maken zou 

" Thompson (1985), p. 29. 

" Thompson (1985), p. 29. 

*° Thompson (1985), p. 29-30. 

" Thompson (1985), p. 36. 
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krijgen - als 'blockbooking'. Bioscooptheaters contracteerden zich soms voor één of twee 
jaar vooruit, voor films die niet waren voorbezichtigd of nog niet eens waren gemaakt.'22 De 
eerste Amerikaanse filmmaatschappij die in de zomer van 1915 hierop overging was 
Essanav. Deze maatschappij verplichtte vertoners iedere week drie rollen film af te nemen 
om de populaire Chaplin-films te kunnen brengen, die Essanav op dat moment 
produceerde. De consequenties van deze koppelverkoop waren voor een land als Engeland 
desastreus, aldus Thompson: 'Britain went from being one of the most flexible, open 
markets in the world to one of the most rigid, closed ones. The system perpetuated the 
American firms' advantage since it kept the theatres tied to their larger outputs, eliminating 
open plavdates into which other countries' films might slip.'23 De Amerikanen begonnen 
eigen agenturen in verschillende niet-Europese landen te openen, terwijl voorheen alles via 
agenten in Londen verkocht werd. Zo degradeerde Londen tot het Europese in plaats van 
het internationale centrum voor de handel in Amerikaanse film. Thompson beschouwt de 
oude situatie als een onderontwikkelde staat van de filmindustrie en verklaart de snelle en 
succesvolle expansie door de nieuwe methodes. Via de overname van de Australische, 
Aziatische en Zuid-Amerikaanse markt verzwakten de Amerikanen de Europese filmin
dustrie. 

Thompson benadrukt echter dat tijdens de oorlog Duitsland de filmproductie in eigen 
land stimuleerde door importbeperkingen: 'Germany, which had been such a good 
customer for American films before the war, took advantage of the elimination of French, 
Italian and British imports to build up its own industry.'24 In het voorjaar van 1916 werd 
alle import van buitenlandse films op die van de Deense filmmaatschappij Nordisk na 
verboden. Duitsland bezat ook in neutrale landen als Nederland en Zwitserland een 
belangrijke afzetmarkt: 'Germany also exercised a considerable control over the neutral and 
occupied markets surrounding it. As of 1916, Holland was reportedly using more films from 
France, Italy, Germany and Denmark than from the USA.'25 Pas vanaf 1918 keerde het tij: 
'The Belgian, Dutch and Swiss markets had been largely controlled by German films during 
the war; the Dutch and Swiss had begun to switch over only in 1918.'2G Vanaf de komst van 
de film in 1895 duurde het meer dan twintig jaar voordat de Amerikaanse dominantie op de 
Nederlandse schermen een gegeven was. Daarna werd die dominantie echter een situatie 
die op de bezettingstijd na nooit meer veranderd is. 

Corinna Muller. 
Thompson gaf aanzetten voor onderzoek naar filmdistributie in Europa, maar een 
uitgebreidere en nader gedifferentieerde visie bleef jarenlang uit. Het bleef moeilijk om 
Desmets geschiedenis te relateren aan internationale structurele veranderingen. Het tij 
veranderde, toen in 1994 Corinna Müllers studie Frühe deutsche Kinematographie. Formale, 
wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen 1907-1912 uitkwam, een publicatie van haar 

" Thompson (1985), p. 83. 

" Thompson (1985), p. 83. 

" Thompson (1985), p. 8*,. 

" Thompson (1985), p. 84. 

" Thompson (1985), p. 130. 
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dissertatie uit 1992.27 Opvallend daarbij is Müllers these voor een alternatieve periodisering 
van de filmgeschiedenis: niet zozeer de bij Amerikaanse filmhistorici populaire stilistische 
overgang van 'cinema of attractions' naar 'cinema of narrative integration', maar de meer 
prozaïsche en sociaal-economisch gestuurde overgang van de korte naar de lange film.28 

Tien jaar na Staiger werd de opkomst van filmdistributie en de doorslaggevende rol die de 
doorbraak van de lange film speelde, ook voor Duitsland geanalyseerd. Was bij Staiger de 
komst van de lange film nog slechts één van de belangrijke motoren voor verandering in de 
filmwereld, bij Muller werd het de belangrijkste drijfveer. De lange film betekende voor 
Staiger vooral een technologische kwestie, weliswaar met economische gevolgen. Voor 
Muller is het op de eerste plaats een economisch gegeven, dat sociale en culturele 
consequenties had. In een interview met haar, drie jaar na het uitkomen van haar boek, 
reageerde ze daar als volgt op: 'Es ging mir im letzten Teil noch darum, zu klaren, warum es 
eigentlich so gewesen ist, dass man mit grösserer Lange eine höhere Wertigkeit gefunden 
hat. Derm so ad hoc zu begreifen ist das ja nicht. Es ist doch nicht unbedingt so, dass ein 
langer Film unbedingt besser sein muss als ein kurzer. [..] Ich habe versucht, 
herauszufinden, warum das so war und bin schliesslich zu dem Schluss gekommen, dass 
es bestimmte Wertvorstellungen, vor allem im Bildungsbürgertum, gegeben haben muss, 
die darauf reduzierbar waren, dass die Dauer allein schon einer Kunst eigen ist. Friedrich 
Nietzsche sagte schon: "Der erste Stufe zur Heiligkeit ist fünf Stunden sitzen." Es war ja 
auch so dass Theaterstücke möglichst drei Stunden dauern sollten.'29 

Muller toont aan, dat in Duitsland al in een vroeg stadium bioscoopketens ontstonden -
in ca. 1907 is sprake van een bioscoop-'boom' - en industriële concentratie plaatsvond. Men 

" Corinna Muller, Frühe deutsche Kinematographie. Formale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen 1907-1912 
(Stuttgart, Weimar: J.B. Metzier, 199/,). Een eerste aanzet tot Müllers onderzoek naar filmlengte verscheen in 1990 als 
'Emergence of the German feature film between 1910 and 1911', in: Paolo Cherchi Usai, Lorenzo Codelli (eds.), Before Caliga-
ri. German Cinema, 1895-1920/Prima di Caligari. Cinema tedesco, 1895-1920 (Pordenone: Edizioni Biblioteca 
dell'lmmagme, 1990), p. 94-113. In hetzelfde jaar als Frühe deutsche Kinematographie verschenen in Duitsland twee 
andere studies over het Duitse filmbedrijf waarbij distributie een belangrijke rol speelde: Peter Lahn, 'Afgrunden und die 
deutsche Filmindustrie. Zur Entstehung desMonopolfilms', in: Manfred Behn(ed.), Schwarzer Traum und weisseSklavin. 
Deutsch-danische Filmbeziehungen 1910-1930 (München: edition text » kritik, 1994), p. 15-21; Evelyne Hampicke, 'Vom 
Aufbau eines vertikalen Konzems. Zu David Olivers Geschaften in der deutschen Filmbranche', in: Schwarzer Traum und 
weisse Sklavin (1994), p. 22-29. 

" 'Cinema of attractions' is een begrip ontwikkeld door de Amerikaanse filmhistoricus Tom Gunning in dialoog met zijn 
collega Charles Musser. Het dient als aanduiding van de eerste jaren van de cinema, waarin een nadruk op 'display' 
(kleur, sensatie, trucage) belangrijker is dan narratieve structuren. Als zodanig is het een geliefd thema, dat regelmatig 
gehanteerd wordt in studies door (Amerikaanse) filmhistorici, zoals Richard Abel in zijn studie van vroege Franse film The 
Ciné Coes to Town. Tom Gunning, 'The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde', in: Wide 
Angle 8, 3/4, 1986, p. 63-70, herdrukt in: Thomas Elsaesser, Adam Barker (eds.), Early Cinema: space -frame — 
narrative (London: BFI, 1990), p. 56-62. Gunning en Musser bediscussiëren welke jaren men exact hiermee bedoelt, maar 
in het algemeen verstaat men hieronder de jaren 1895-1904/07. De discussie tussen Gunning en Musser over 
periodisering van de 'cinema of attractions' liep hoog op tijdens een congres te Parijs in november 1997. Zie hiervoor: 
Charles Musser, 'Pour une approche du cinéma des premiers temps: Le cinema d'attractions et la narrativité, in: Michèle 
Lagny et. Al. (ed.), Les vingt premières années du cinéma francais (Paris: Presse de la Sorbonne Nouvelle, 1993), p. 147-
176, en Tom Gunning, 'Attractions, truquages et photogénie: l'explosion du présent dans les films a truc francais 
produits entre 1896 et 1907, in: Michèle Lagny et. al. (eds.). Les vingt premières années du cinéma francais (Paris: Presse 
de la Sorbonne Nouvelle, 1993), p. 177-194. Muller werkte haar commentaar op Gunning uit in haar latere publicatie 
'Filmform und Filmgeschichte', in: Corinna Müller/Harro Segeberg, Die Modellierung des Kinoprogramms zwischen 
Kurzfilm und Langfilm 1905/06-1918 (München: Fink, 1998), p. 43-76. Ze vindt zijn theorie historisch beperkt en vaag: 
'Daher kann es nutzen, filmhistorische Phasen (zusatzlich) prosaisch-explizit durch bestimmte dominante Filmlangen zu 
bezeichnen und auf dieser Basis auch darstellungs- und erzahltechnische Veranderungen zu analysieren.' (p. 55) 

" Interview met Corinna Muller, 21 november 1997. 
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concurreerde elkaar echter kapot door steeds verder onder de prijs te gaan, steeds sneller 
van programma's te wisselen (soms zelfs drie keer per week) en films tweedehands te 
verhandelen. Deze devaluatie zorgde voor een neerwaartse spiraal die een crisis veroorzaak
te in 1907-1909. De uitweg bleek de lange speelfilm. Er ontstond behoefte aan een gespecia
liseerde bedrijfstak, die tweewekelijks nieuw aanbod kon garanderen. De organisatie van de 
distributie schoot uit de grond en men stapte over van verkoop naar verhuur. Pas met de 
komst van deze distributeurs kwam de verhuur van losse films op gang in Duitsland en 
naderde de periode van de autonome korte film zijn einde. 

Om de huur en verhuur van losse films aantrekkelijk te maken, bedacht men een 
alleenrechtsvsteem voor distributeurs, waarbij een beperkt gebied - een land of provincie -
en een beperkte tijd - één of enkele jaren - afgesproken werd. De distributeur kon zijn 
exclusiviteitrecht gedeeltelijk doorverkopen aan een bioscoopeigenaar. Die kreeg daarvoor 
het alleenrecht voor een afgebakend terrein - meestal zijn eigen stad - en voor een bepaalde 
vertoondatum, bijvoorbeeld die van de eerste vertoning. Zo werd de filmpremière geboren. 
De opwaartse prijzenspiraal gaf de producent weer de gelegenheid met steeds grotere 
budgetten te werken. De 'alleenrecht'- of 'monopool'-films werden al snel populair vanwege 
hun exclusieve imago, versterkt door de publiciteit er omheen en door het benadrukken en 
mythologiseren van hoofdrolspelers. Het sterrensysteem zette door. Namen werden 
svmbolen. Dit systeem rechtvaardigde verhoogde entreeprijzen. Het vroeg om luxueuzere 
entourages. Bioscopen werden gemodelleerd naar grote theaters en operagebouwen. Film 
ging concurreren met de gevestigde cultuur en probeerde zich te legitimeren door zich wat 
het verbeelden van verhalen betreft aan te passen aan de traditionele dramatische struc
turen, door filmcensuur te tolereren en toe te passen, door te pronken met prestigieuze 
theaters en chique personeel en door een positie in de kwaliteitskranten te veroveren. 

Deze ontwikkeling van lange films, monopoolfilms, vroege filmsterren en legitimering 
ontbreekt bij Thompson, zodat haar verhaal enige nuancering behoeft. Zij richt zich op 
de expansie van de Amerikaanse films, Maar de Amerikanen gingen later over tot lange 
speelfilms en de hiermee samenhangende veranderingen als alleenrechtsystemen en de 
introductie van filmsterren. Wel wijst zij voor Engeland op de opkomst van de 
tweedehands handel, met name voor films die naar het Verre Oosten werden gezonden. 
Londen, dat het centrum was voor de internationale handel in Amerikaanse films, werd 
ook het centrum voor de doorverkoop van tweedehands films. 

Muller baseert zich onder meer op auteurs als Peter Bachlin die ontwikkelingen binnen 
de filmwereld hoofdzakelijk vanuit economische motieven verklaart. Dat wil niet zeggen 
dat zij het volledig met hem eens is. Muller zet zich met name tegen Bachlin af vanwege 
zijn weinig gefundeerde en reductionistische benadering van de vroege film.30 

Frankrijk. 
De ontwikkelingen van de Britse en Duitse filmmarkt zoals die worden geschetst door 
Thompson en Muller en de structurele veranderingen die daarbinnen optreden, zijn in het 
onderzoek geprojecteerd op de Nederlandse situatie aan de hand van het verhaal van 
Desmet. Natuurlijk wordt ook gekeken naar invloeden uit Frankrijk, maar daar ligt de 
situatie toch beduidend anders dan in landen als Nederland, Duitsland en Engeland. Door 
de geringe filmproductie in eigen land richtte men zich in de drie laatstgenoemde landen 
vooral op de filmhandel en filmvertoning. Andersom remde de import uit het buitenland de 

" Peter Bachiin, Ekonomiese geschiedenis van de film (Nijmegen: SUN, 1977; oorspronkelijk verschenen als Der Film als 
Ware, Basel 1945). 
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nationale productie af. 
Vanaf 1993 verschenen van de hand van Thierry Lefebvre, Laurent Mannoni, Richard 

Abel en Jean-Jacques Meusy enkele belangwekkende studies over het Franse filmbedrijf, al 
bleef filmdistributie steeds bijzaak.31 In die literatuur wordt duidelijk dat Frankrijk een 
beduidend aantal bioscopen kende en tot aan het begin van de jaren tien de grootste 
filmproducent van Europa was. Het Franse bedrijf Pathé domineerde tot ca. 1910 niet alleen 
de internationale filmhandel en filmvertoning, maar was in Frankrijk ook de grootste 
bioscoopexploitant. 

Een dergelijke verticale integratie kende men in landen als Nederland en Duitsland veel 
minder. In Nederland bestond een veel gedifferentieerder bioscoopaanbod. In Duitsland 
werd het aanzien sterk bepaald door de bioscoopketen van de firma Union. Wel maakten tot 
aan het begin van de jaren tien de films van Pathé de dienst uit op de Duitse en 
Nederlandse bioscoopschermen. Daarna werd het aanbod steeds gedifferentieerder, hoewel 
het aandeel van Franse films groot bleef, naast dat van Pathé ook dat van firma's als 
Gaumont en Eclair. Met de opkomst van de lange film zouden echter Duitse en Deense 
films meer en meer de Duitse en Nederlandse vertoning gaan bepalen. In Frankrijk 
daarentegen kregen buitenlandse films, met name de Amerikaanse, moeilijk voet aan de 
grond. 

Toch betekent dit niet dat Frankrijk zich niet met de internationale filmhandel bezighield. 
Zoals in hoofdstuk III zal blijken, speelde de Franse filmhandel en nog sterker dependances 
in België - in de vorm van distributieafdelingen van productiemaatschappijen, agenturen en 
tussenhandel - voor Nederland en voor Desmet een belangrijke rol. Dat gebeurde als 
bemiddelaar in de verkoop van films van Franse productiemaatschappijen en als 
grootverdeler voor Frankrijk, België en Nederland van films uit landen als Italië. Daarom 
moet voor Desmets geschiedenis ook naar ontwikkelingen in België en Frankrijk worden 
gekeken. 

2. Opzet en methode. 

Perspectief en carrière. 
Het onderzoek wil aan de hand van de carrière van Jean Desmet een beeld schetsen van de 
ontwikkeling van filmdistributie in Nederland in de jaren 1907-1916, met de Desmet-
collectie als voornaamste onderzoeksbron. Centraal staat Desmets loopbaan in de 
filmwereld. Deze bedrijfsgeschiedenis wordt uitgewerkt en geaccentueerd, zodat Desmets 
microgeschiedenis het mogelijk maakt een blik te werpen op de grotere verbanden op 
macroniveau. Op dat niveau treffen we zowel Nederland aan wat betreft Desmets afzet, 
concurrentie en de bioscoopcultuur als Europa, met name Duitsland en België, wat betreft 
de aanvoer. Gezien de dominantie van de uit het buitenland geïmporteerde film in 
Nederland is ruimschoots rekening gehouden met de plaatsen waar die films vandaan 
kwamen en hoe ze werden verhandeld. 

Desmet is als bioscoopexploitant niet te scheiden van Desmet als filmverhuurder. 
Bioscoopexploitatie is een essentieel onderdeel van het verhaal geworden. Productie en 

J' Thierry Lefebvre, Laurent Mannoni, 'Annuaire du commerce et de l'industrie cinématographiques (France - 1913)', in: 
1895, oktober 1993, p. 11-65; Thierry Lefebvre, 'Essai d'analyse du marché cmématographique francais durant l'année 1913', 
in: 1895, oktober 1993, p. 205-216; Abel (199;,); idem, 'Survivre a un "nouvel ordre mondial"', in: Jacques Kermabon (red.), 
Pathé -Premier empire du cinéma (Paris: Centre Pompidou, 1994); )ean-|acques Meusy, Paris-Palaces ou Ie temps des 
cinémas 1894-1918 (Paris: CNRS Editions/AFRHC, 1995). 
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receptie zijn echter op de achtergrond gehouden. Over filmproductie in de vroege periode is 
al regelmatig gepubliceerd. Ook al ontbreken studies over een aantal filmmaatschappijen 
van de vroege film, toch is er genoeg literatuur aanwezig om op terug te vallen. In dit 
onderzoek is weinig aandacht geschonken aan filmreceptie. Daarover verscheen in 1998 
wel Ansje van Beusekoms proefschrift Film als kunst, dat de filmreceptie in Nederland als 
centraal probleem heeft en ook Desmets periode omvat.32 In dit onderzoek gaat het om het 
perspectief van de verhuurder. Daarbinnen zijn reacties van productiemaatschappijen of 
internationale distributeurs als aanbieders en bioscoopexploitanten als afnemers 
belangrijker. Het begrip receptie is dus geconcentreerd op reacties van bioscoop
ondernemers. Deze zijn ruim voorradig in het Desmet-archief. 

In samenhang met de aandacht voor bioscoopcultuur is de programmering binnen dit 
onderzoek een belangrijk aspect geworden. In Nederland heerste, zelfs tot na de Eerste 
Wereldoorlog, een bepaalde programmacultuur in de bioscopen. Tijdens Desmets dis
tributieperiode vond de overgang plaats van een programma, bestaande uit allerlei korte 
films, naar een programma, waar één lange of langere film alle aandacht kreeg. Dat 
gebeurde zowel in de vooraankondigingen in de pers als via reclame. De 'hoofdfilms' 
domineerden steeds meer en verdrongen door hun groeiende lengte de korte films in het 
programma. In plaats van een gelijkwaardig verdeeld aanbod ontstond een hiërarchie. Die 
ontwikkeling in de programmering is van wezenlijk belang geweest voor de distributie, die 
niet langer met standaardaanbiedingen kon komen, maar zich moest gaan profileren om 
lange films te kunnen verhuren. Hierbij is gelet op inzichten bij bijvoorbeeld Muller over 
het belang van programmeringsmethoden in de variétécultuur voor de ontwikkeling van de 
Duitse filmcultuur.33 

Uit Desmets woorden en daden en uit reacties van anderen komt de persoon Jean Desmet 
naar voren. Het is weliswaar niet de bedoeling geweest om een biografie van Desmet te 
schrijven, maar men krijgt inzicht over het hoe en waarom van bepaalde beslissingen en 
veranderingen. Bovendien gaan karaktertrekken opvallen als Desmets belangrijke 
beslissingen op een rij worden gezet. 

De periodisering van dit proefschrift werd bepaald door het centraal stellen van Desmet 
en de geschiedenis van zijn filmcarrière. Het begin van de onderzoeksperiode was niet 
moeilijk te kiezen. In 1907 begon Desmet na het uitbaten van diverse kermisattracties met 
een reisbioscoop, The Imperial Bio, en trad zo de filmwereld binnen. Het einde van de 
periode was veel lastiger te bepalen. Toen Desmet voor een nieuw bestaan koos als 
vastgoedeigenaar, ging hij nog jarenlang door met filmverhuur en bioscoopexploitatie. 
Uiteindelijk is de grens toch bij 1916 getrokken, omdat Desmet vanaf dat jaar een nieuwe 
carrière begon. 

Dit onderzoek zoekt aansluiting bij ideeën uit de kunstsociologie. Daarin is het belang van 
distributie - waaronder ook vertoning wordt gerekend - onderkend, evenals de noodzaak 
deze in te bedden in een groter geheel. Zo schrijft Ton Bevers: 'Wie bijvoorbeeld zijn 
aandacht wil richten op de distributieschakel, ontkomt er niet aan om ook te letten op de 
andere schakels van de keten. Een distributeur zal er namelijk naar streven om het proces 
van produktie, distributie en afname zo goed mogelijk te beheersen. Daardoor is hij immers 

* Ansje van Beusekom, Film als kunst. Reacties op een nieuw medium in Nederland, 1895-19^ (Amsterdam: Vrije 
Universiteit, 1998). 

" Zie voor het belang van het variété voor filmcultuur in de Verenigde Staten: Allen (1980) en Allen (1985. 
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verzekerd van continuïteit.'34 In de kimstsociologie wordt niet zozeer gekeken naar de 
kunstwerken op zich, maar naar 'de vormen en dynamiek van wisselwerking tussen de 
betrokken partijen - kunstenaars, bemiddelaars en publiek - bij de produktie, distributie en 
receptie van kunst.'35 Ook in dit onderzoek zal deze wisselwerking centraal staan. De 
'kunstwerken' - de films - zullen echter een grotere rol spelen dan in de kimstsociologie 
gangbaar is. Waren op actualiteitenfilms na de meeste films in het tijdperk van de korte 
film uitwisselbaar, met de komst van de lange film veranderde dat. Een aantal prominente 
lange speelfilms van Desmet zijn daarom in het verhaal speciaal belicht. Het onderzoek is 
daardoor een (film-)historisch verhaal met sociologische aspecten in plaats van andersom. 

Staiger schreef haar tekst hoofdzakelijk op basis van vakbladen als The Motion Picture 
World en juridische teksten. Thompson baseerde haar studie vooral op vakbladen als 
Bioscope en op de Trade Informations Bulletins en Daily Consular and Trade Reports van 
het Amerikaanse Department of Commerce. Muller ontleende haar gegevens ook 
voornamelijk aan de vakpers, zoals Der Kinematograph, en in mindere mate aan 
archiefmateriaal als het Messter-Archiv te Koblenz.36 Het verhaal van Desmet en zijn 
filmwereld is in de eerste plaats gebaseerd op een bedrijfsarchief. In feite wordt een beeld 
van de geschiedenis opgeroepen door hoofdzakelijk naar het archief van één 
filmdistributeur te kijken. Dat is geen gebruikelijke methode. Vergelijkbare studies over 
bijvoorbeeld kunsthandelaars beperken zich meestal tot een bedrijfsgeschiedenis, zonder 
vandaar uit het hele veld in kaart te brengen. Deze methode levert ontegenzeggelijk een 
gekleurd beeld op, maar, zoals zal blijken, niet minder gekleurd dan een reconstructie 
gemaakt op basis van de vakpers. In die zin reageert deze studie niet alleen inhoudelijk op 
Staiger, Thompson en Muller, maar wordt in dit onderzoek ook bekeken welke 
andersoortige bronnen en methoden voor het schrijven van een geschiedenis van 
filmdistributie voorhanden zijn. Onderzocht is wat het oplevert als de Desmet-collectie als 
bron voor de filmgeschiedenis wordt gehanteerd. 

Binnen de filmhistorische literatuur bestaan nauwelijks vergelijkbare voorbeelden van 
deze aanpak, namelijk een combinatie van een institutionele geschiedenis (die van 
filmhandel en bioscopen), een bedrijfsgeschiedenis (Desmets filmbedrijf) en de 
geschiedenis van een collectie films (de Desmet-films). Charles Musser verbindt in zijn 
studie over de Amerikaanse reisbioscoopexploitant Lyman Howe, High Class Moving 
Pictures (1991), een bedrijfsgeschiedenis met een institutionele geschiedenis. Films zelf 
spelen echter een ondergeschikte rol. Richard Abel combineert in zijn boek over vroege 
Franse film The Ciné Goes To Town (1994) institutionele geschiedenis met de 
geschiedenis van de Franse film, maar hier ontbreekt de bedrijfsgeschiedenis.37 Abel 

" Ton Bevers, 'Kunst, geschiedenis en sociologie', in: Marlite Halbertstna, Kitty Zijlmans, Gezichtspunten: een inleiding in 
de methoden van kunstgeschiedenis (Nijmegen: SUN, 1993), p. 251. 

" Bevers (1993), p. 254. 

" Vergelijkbaar met Thompsons studie is lan jarvie's Hollywood Overseas Campaign. The North Atlantic Movie Trade, 1920-
1950 (Cambridge: Cambridge University Press, 1992). jarvie gebruikt nog meer dan Thompson informatie van de overheid 
voor zijn onderzoek naar hoe en waarom de Amerikaanse filmindustrie in Canada en Croot-Brittanniè' het won van de 
lokale krachten. Door zijn focus op de Anglosaxische wereld m ist hij echter de tegenkrachten die tegelijkertijd in Duitsland 
en in het verlengde daarvan in Nederland speelden. Zijn verwijt aan Thompson van Eurocentrisme klopt dus niet. 

" Charles Musser/Carol Nelson, High Class Moving Pictures. Lyman H. Howe and the Forgotten Era of travelling exhibition 
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heeft voor zijn magnum opus een groot aantal films geconsulteerd, waaronder diverse 
uit de Desmet-collectie, en verwerkt in zijn onderzoek als bronnenmateriaal. Terzijde 
moet opgemerkt worden dat bij hem het aandeel institutionele geschiedenis beduidend 
geringer is dan dat van de films zelf. De trits van bedrijfsgeschiedenis, institutionele 
geschiedenis en geschiedenis van een filmcorpus treft men wel aan bij literatuur over 
producenten of filmmakers die gelieerd zijn aan een productiemaatschappij, zoals Tom 
Gunnings studie over D.W. Griffith en Biograph (1991) en Mussers boek over Edwin 
Porter en de Edison Manufacturing Company (1991).38 In deze studies zijn films zelf als 
bronnenmateriaal gebruikt. Voor zover bekend bestaat er echter nog geen 
wetenschappelijke studie over een (onafhankelijke) filmdistributeur, waarbij behalve 
een bedrijfsarchief de overgebleven films van zijn aanbod een essentiële rol spelen. 

On derzoeksvragen. 
De twee hoofdvragen van het onderzoek luiden: 
1. Welke rol speelde Jean Desmet in de ontwikkeling van de Nederlandse filmcultuur 
tussen 1907 en 1916? 
2. In hoeverre is de Desmet-collectie een afspiegeling van Desmets loopbaan in de 
filmwereld en van de ontwikkeling van de filmwereld van de jaren tien in het algemeen? 

De eerste vraag vormt de kern van dit onderzoek. Om deze vraag te beantwoorden, wordt 
Desmet in de context van structurele verandering geplaatst. De vraag die uit de kernvraag 
volgt, luidt dan: welke structurele veranderingen treden er in de jaren 1907-1916 op in de 
Nederlandse - en op de achtergrond in de Europese - filmdistributie en in die van Desmet in 
het bijzonder? De hoofdstukken zijn gedeeltelijk chronologisch, maar worden per periode 
opengeklapt in een thematisch gescheiden behandeling van filmaankoop (buitenlandse 
import), filmafzet (Nederlandse klantenkring), bioscoopexploitatie en concurrentie in de 
filmdistributie. Dat betekent ook dat structurele veranderingen, zoals bijvoorbeeld de komst 
van de lange film. zowel binnen het kader van de aankoop als binnen dat van de afzet 
onder de loep worden genomen. 

In de hoofdstukken keren regelmatig een aantal thema's terug, zoals carrière, perspectief, 
lokalisering, nationale filmcultuur, internationale verschillen, representativiteit, 
machtsrelaties, professionalisering, programmering en profilering. Daarop worden 
conclusies getrokken, terugkijkend op de hele periode. 

De tweede vraag behelst de representativiteit van Desmets collectie in haar huidige vorm. 
Daaruit volgt de vraag wat er is gebeurd met Desmets filmvoorraad nadat deze zijn 
commerciële waarde had verloren en op welke manier het materiaal weer naar buiten is 
gekomen. Het leidt ook tot de vraag of het mogelijk is met een ongewone bron als het 
bedrijfsarchief van Desmet, samen met zijn films en reclamemateriaal, tot een geheel ander 

1880-1920 (Princeton: Princeton University Press, 1991); Abe! (1994). 

"Torn Cunning, D.W. Griffith and the origins of American narrative film: the early years at Biograph (Urbana: University 
of Illinois Press, 1991); Charles Musser, Before the Nickelodeon. Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company 
(Berkeley etc.: University of California Press, 1991). Behalve deze studies zijn er de laatste jaren verschillende publicaties 
over grote filmmaatschappijen van de vroege film verschenen, waarbij het accent meestal op de bedrijfsgeschiedenis ligt. 
Een goed voorbeeld daarvan is de bundel over de filmproductie-, filmdistributie- en bioscoopexploitatiemaatschappij 
Pathé: Pathé premier empire du cinéma (Kermabon 1994), met artikelen van ondermeer Henri Bousquet en Richard Abel. 
Voor dit boek is gebruik gemaakt van het archief van Pathé, al was dit nog nauwelijks ontsloten. 
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verhaal te komen over vroege filmdistributie, bioscoopexploitatie en filmvertoning dan 
wanneer de meer gangbare bronnen zouden zijn gebruikt. Ten slotte wordt van hier uit 
onderzocht in hoeverre het verhaal van Desmet het beeld dat Staiger, Thompson en Muller 
hebben opgeroepen bevestigt, nuanceert of tegenspreekt. 

3. Bronnen. 

Het Desmet-archief als hoofdbron. 
Waaruit bestaat dit bedrijfsarchief? Op de eerste plaats komt de categorie Nieuwe Films. Die 
omvat alle correspondentie van buitenlandse en soms Nederlandse filmleveranciers aan 
Desmet. Weliswaar gaat het hier alleen om de brieven aan en niet van Desmet, maar 
geregeld zitten er kladjes of kopieën van officiële reacties van Desmet bijgevoegd of is op de 
buitenlandse brief door Desmet zelf een reactie met potlood geschreven, zodat zijn 
ondergeschikten de brief konden uitwerken of, als dat voorkwam, het telegram konden 
versturen. 

Wil men echter de officiële brieven van Desmets correspondentie en die van zijn personeel 
aan zijn leveranciers lezen, dan beschikt men over de zg. Copij-Boeken of doorslagboeken. 
De carbonnetjes kunnen soms niet meer worden gelezen doordat ze vervaagd of uitgelekt 
zijn. De doorslagbrieven van Desmet zelf geven een aardige kijk in zijn motieven. Met 
behulp van Nieuwe Films en Copij-Boeken kan men de relatie volgen tussen Desmet en een 
buitenlandse productie- of distributiemaatschappij. Van sommige buitenlandse firma's is 
dit de enige of in ieder geval de meest omvangrijke overgebleven correspondentie ter 
wereld. De Copij-Boeken bevatten ook Desmets post gericht aan zijn afnemers. Gaandeweg 
splitste Desmet deze doorslagboeken in 'Copij-Boeken' waarin zijn brieven aan zijn 
afnemers en Nederlandse leveranciers werden opgenomen, en 'Copij-Boeken Buitenland'. 

Verder zijn er de Klantenboeken, waarin Desmet bijhield welke klant welke films van 
week tot week ontving. Daarin leest men wat er gemiddeld in zo'n Desmet-programma zat, 
welke genres voorkwamen, welke lengtes de programma's hadden en - naarmate de lange 
speelfilms dominant werden - welke lange films als hoofdfilm de programma's 
domineerden. Ook alle prijzen voor programma's of losse films werden daarbij aangegeven, 
zodat kan worden afgeleid wat Desmet gemiddeld berekende, al dan niet uitgesplitst naar 
bijvoorbeeld vaste bioscoop en reisbioscoop of grote stad en provinciestad. 

De correspondentie van Desmets afnemers (bioscoopexploitanten) aan hem is aangeduid 
als Bioscoopklanten. Het lijkt erop dat binnen deze categorie niet zo veel ontbreekt, zodat bij 
trouwe klanten hun relatie met Desmet uitstekend valt te reconstrueren. Het zijn vaak 
schrijnende verhalen over bioscopen die het niet halen, spannende intriges tussen 
bioscoophouders onderling of berichten over het desastreuze effect van het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog op bioscoopexploitanten. Tussen de regels door wordt algemene 
informatie over vertoningspraktijken gegeven, maar ook specifieke informatie over die ene 
bioscoop en de stad van vestiging. Het archief zit vol klaagbrieven, maar Desmet wierf 
probleemloos nieuwe klanten en verhuurde wekelijks zijn programma's. In die zin is dat 
wat men niet tegenkomt van even groot belang als wat men wel tegenkomt. 

Behalve correspondentie met andermans bioscopen bevat het archief uitgesplitst de 
correspondentie met Desmets eigen bioscopen. Daarbij is die van de Amsterdamse bioscoop 
Cinema Palace summier en die van Cinema Parisien, eveneens in Amsterdam, overvloedig. 
Dat laatste wordt niet alleen veroorzaakt omdat Desmet Parisien tot aan zijn dood heeft 
aangehouden. De mappen over Parisien bevatten veel documenten met betrekking tot het 
reilen en zeilen van de bioscoop, over personeel, elektriciteit en belastingen, maar men treft 
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er in de mappen Parisien. Apparatuur ook alle rekeningen en correspondentie van twee 
bedrijven aan, die Desmet apparatuur leverden: Pathé en Ernemann. Niet al deze 
apparatuur was voor Parisien bestemd, maar werd doorgestuurd aan zijn andere bioscopen 
of doorverkocht aan derden. Dit is ook de plaats in het archief van honderden brieven en 
rekeningen over bioscoopjournaals die Desmet tussen 1912 en 1914 van Pathé afnam. 

In het algemeen is Desmets indeling verwarrend omdat hij de ene keer correspondentie op 
naam van de klant of leverancier, de andere keer op bedrijfsnaam of soms zelfs op 
plaatsnaam opborg. Hij wist zelf wel waar hij het kon vinden. Dat een museummedewerker 
of een promotieonderzoeker daar negentig jaar later moeite mee zou hebben, kon hij niet 
vermoeden.39 

De bovenstaande documenten zijn voor dit onderzoek de belangrijkste bronnen, maar 
daarnaast komt men in het archief interessante details tegen. Desmets rijbewijzen 
demonstreren dat hij een van de eerste in Nederland was met een auto. Sommige 
paspoorten geven aan wanneer hij in het buitenland is geweest. Een stapel ansichtkaarten 
uit zijn kermistijd hielp in het zekerstellen van locaties en data van zijn reisbioscoop. Het 
zijn 'faits divers', die inzicht geven in de persoon Desmet, zijn bedrijf of zijn tijd. Daarnaast 
is gekeken naar belasting- en verzekeringspapieren, verhuurstaatjes, aankoopregisters en 
verkooplijsten. In het bijzonder boeit de apart opgeborgen correspondentie met klanten in 
het buitenland (België, Duitsland, Nederlands-Indië en Suriname) en met buitenlandse 
agenturen die met hem wilden samenwerken. Veel van deze initiatieven strandden of 
bleven marginaal, maar geven wel een interessante blik in de internationale filmwereld van 
toen. Al was het nog niet de tijd van de geoliede organisatie van de Amerikaanse 
filmwereld, door de hele wereld hield een groot aantal mensen zich bezig met filmhandel 
en vertoning. 

Aanvullend bronnenmateriaal. 

Films, reclame, pers. 
Behalve Desmets bedrijfsarchief is het merendeel van de bijna negenhonderd overgebleven 
films van Desmet bekeken, met name de films die een belangrijke rol speelden in de 
veranderingen en ontwikkelingen van zijn filmbedrijf en in de filmwereld in het algemeen. 
De meeste daarvan waren al bekend voordat met het onderzoek werd begonnen. Daarbij 
moet gedacht worden aan films als GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI (Ambrosio 1908), DE FIRE 
DJAEVLE (Kinografen 1911), RICHARD WAGNER (Messter 1913), SANGUE BLEU (Celio 1914) en 
ALEXANDRA (Messter 1914).40 D e s m e t s f i lmaff iches v e r w i j z e n d ikwi j l s n a a r f i lms d i e hij ooi t 

J' Het Desmet-archief wordt vanaf deze noot aangeduid met 'DA', gevolgd door het archiefnummer in de categorieën A 
(privemateriaal), B (kermis en reisbioscoop), C (filmhandel) en D (bioscopen). De stukken in de D-categorie hebben 
alleen nog voorlopige nummers. Materiaal over bioscoopexploitatie en fiimhandei van na begin jaren twintig en 
archiefmateriaal met betrekking tot Desmets onroerend goedhandel is niet ontsloten. Dit materiaal bevindt zich 
grotendeels nog in ordners, deels zelfs Desmets originele mappen. Stukken hieruit worden aangeduid met 'zie: ordner nr. 
..'. Er komen dus drie soorten archiefnummers in de noten voor: nieuwe nummers, voorlopige nummers en 
ordnemummers. 

'° Sommige films, die wel voor Desmet of voor zijn tijd belangrijk waren, maar niet (meer) of alleen incompleet in de 
Desmet-collectie beschikbaar waren, zijn elders bekeken. Dit betreft films als DEN HVIDE SLAVEHANDEL SIDSTE OFFER (Nordisk 
1911), L'ENFANT DE PARIS (Gaumont 1913), Quo VADIS? (eines 1913) en CABIRIA (itala 1914). 
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heeft gehad maar die nu niet meer in de Desmet-collectie aanwezig zijn. Dat kan zijn omdat 
hij ze destijds alleen maar had gehuurd en niet gekocht. Het kan ook zijn dat de 
filmkopieën wel waren gekocht, maar nadien zijn doorverkocht, verbrand, versleten of 
verrot. Belangrijke films van Desmet die met meer in de collectie beschikbaar waren, zijn 
voor zover mogelijk elders bekeken. 

De vak- en dagbladpers speelt een rol als bron, ter aanvulling en invulling voor gaten in 
het Desmet-archief en als hulp bij de beantwoording van vragen die niet of niet voldoende 
met behulp van het Desmet-archief konden worden opgelost. Daarbij moet gedacht worden 
aan het kermisvakblad De Komeet, de tijdschriften De Kunst en De Wereld, de lokale pers 
voor Desmets kermisjaren en bioscoopopeningen, de Amsterdamse en Rotterdamse pers 
voor advertenties voor en reacties op Desmets premières en de filmtijdschriften De 
Bioscoop-Courant en De KinematograafVoor informatie over Desmets concurrenten.41 

Lokale archieven. 
In Desmets bedrijfsarchief is zijn kermisperiode slecht gedocumenteerd. Op brieven en 
enveloppen uit die tijd waren plaatsnamen en vertoningdata van zijn reisbioscoop op 
kermissen en in gehuurde zalen te achterhalen. Nader onderzoek in lokale archieven bleek 
echter noodzakelijk, met name in Den Bosch, Rotterdam en Leiden. Uit aanvragen en 
vergunningen bij de gemeentebesturen werd duidelijk hoeveel geld Desmet voor 
standplaatsen over had en wanneer en waarom hij soms vergunningen misliep. Uit lokale 
kranten bleek via besprekingen en advertenties hoe hij zich op de kermis profileerde, hoe 
zijn reisbioscoop eruit heeft gezien, wat de verschillen waren tussen voorstellingen op 
kermissen en in gehuurde zalen en welke films hij vertoonde. Via eerder onderzoek naar de 
rol van Pathé in Nederland en via het kermisvakblad De Komeet was het mogelijk aan te 
geven waar Desmet zijn films mogelijk vandaan heeft gehaald. Harde bewijzen bij wie hij 
welke films aankocht, zijn er echter niet. Wel blijkt wie de markt voor filmverkoop en 
filmverhuur op dat moment bepaalden. Nagelaten privé- en zakelijke stukken, knipsels en 
foto's in het bezit van Desmets kleindochter Ilse Hughan waren, hoe beperkt ook, een steun 
om samen met de documenten in het Desmet-archief en de informatie uit de lokale 
archieven een coherent beeld van Desmets kermisperiode op te roepen. 

Het Desmet-archief bevat veel informatie over Desmets bioscopen. De gemeentearchieven 
van Amsterdam, Rotterdam en Delft zijn bezocht en er is informatie verwerkt van die in 
Vlissingen en Bussum om iets meer te weten te komen over deze bioscopen. Het accent 
binnen het onderzoek ligt weliswaar op distributie, maar exploitatie en vertoning zijn er te 
nauw mee verbonden om er geen aandacht aan te schenken. Desmets bioscopen waren 
voorwaarde scheppend voor het begin van zijn filmverhuur. Behalve de 
gemeentearchieven, verschafte een interview met de schoondochter van Desmets zuster 
Rosine een kleurrijk beeld van een kleine bioscoop in de jaren tien, in dit geval Rosine's 
bioscoop Gezelligheid in Rotterdam. De Amsterdamse Parisien was bij jubilea altijd in de 
belangstelling gebleven, ondanks het afzakken tot seksbioscoop. De aandacht werd versterkt 

" Het Desmet-archief mist de buitenlandse correspondentie voor de periode april-juli 1915. Er bestaat weinig documentatie 
uit Desmets reisbioscoopjaren. Daarnaast zijn er gaten in Desmets aankoopregisters en zijn deze bovendien niet volledig. 
Voor nadere informatie over het bedrijfsarchief wordt met name naar hoofdstuk IV verwezen, waarin aangegeven is 
wanneer Desmet met zijn archief in de vorm van Copij-Boeken en dergelijke begint en welke precieze problemen er met 
de registers zijn. De overgebleven vakpers bevat echter gaten die nog veel groter zijn dan die in het Desmet-archief. Van 
het blad De Bioscoop-Courant, opgericht in 1912, bestaan slechts twee nummers uit 1912, drie uit 1913 en geen enkele uit 
1914. Van De Kinematograaf C1913) is een praktisch complete editie van 1913 voorhanden, maar ook van dit blad mist de 
gehele jaargang van 1914. Het kermisvakblad De Komeet is nog het meest onvolledig overgebleven. Voor Desmets actieve 
filmperiode (1907-1916) bestaat slechts één nummer van 1907, één van 1910 en één van 1912. 
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door het opnieuw installeren van het interieur in één van de filmzalen van het 
Filmmuseum in 1991, dat toen ook een tentoonstelling rondom Parisien organiseerde.42 

Daarnaast was er behoefte om meer te weten over Desmets redenen om in 1909 een 
bioscoop te openen in Rotterdam, nog voor hij op de kermis ophield. Hoe zag die stad er 
toen uit? Dezelfde vraag kan worden gesteld voor Amsterdam. Zowel lokale 
filmgeschiedschrijving in Nederland als in het buitenland, maar ook lokale 
geschiedschrijving in het algemeen, inspireerden om het beeld van de stad waar Desmet 
zich vestigde te onderzoeken en dan met name de sociale stratificatie van straten en 
buurten. Daardoor kan men ook de in Nederland relatief snel opgetreden differentiatie in 
bioscopen en verschillen in programmering en vertoningspraktijken als explicatie en 
begeleidende muziek verklaren.4,1 

Buitenlandse archieven. 
Uit Desmets contacten bleek dat Parijs en Londen interessant waren - Parijs vanwege de 
dominante Franse filmproductie en de doorvoer van Italiaanse film en Londen vanwege de 
handel in Amerikaanse film en de doorvoer daarvan naar de rest van Europa. Bij nader 
inzien waren Brussel en Berlijn nog belangrijker voor Desmet en zijn Nederlandse collega-
verhuurders. Uiteindelijk zijn alle vier de steden bezocht om te onderzoeken wat in de 
diverse filmarchieven aanwezig is dat correspondeert met het Desmet-archief, maar ook om 
te zien hoe de filmhandel daar verliep. Jammer genoeg was over beide onderwerpen ter 
plekke niet veel te vinden. Wel kwam informatie boven tafel over de topografie van de 
filmhandel via buitenlandse vakbladen en via contacten met diverse filmhistorici. 
Adresboeken en plattegronden van Brussel, Berlijn en Londen gaven een aardige indruk 
van de concentratie van de filmhandel en de redenen daarvoor. Spoorboekjes en 
vaarschema's benadrukten hoe intensief het trein- en scheepvaartverkeer tussen Nederland 
en de omringende landen was. 

Het Messter-archief in Koblenz, beperkt van omvang wat Desmets jaren betreft en een 
archief vol 'gaten', leverde niet meer op dan dat Messters medewerkers zich jaren later 
Desmet niet herinnerden als een van de belangrijkste Nederlandse afnemers in de jaren 
tien. De Stiftung Deutsche Kinemathek bood basisinformatie over de vele kleine Duitse 

" Artikelen verschenen daarbij van de hand van Paul Broers en Paul van Yperen. Paul van Yperen, 'Volle tenten! Volle 
zalen! Het opwindende begin van de filmvertoning', in: Ons Amsterdam 10, oktober 1991, p. 226-231, en Paul Broers, 
'Schoenendoos wordt filmpaleis. Bioscoop als nieuw type gebouw', in: Ons Amsterdam 10, oktober 1991, p. 243-247. lie 
ook: Paul Broers, 'Het eerste interieur van de Cinema Parisien', in: Ons Amsterdam 11, november 1990, p. 301-303; idem, 
Het Nederlandse bioscoopgebouw 1912-1922, (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1989; doctoraalscriptie); idem, 
'Bioscoop als nieuw gebouw', in: Ons Amsterdam 10, oktober 1991, p. 243-248. 

" Er is de afgelopen jaren heel wat lokaal onderzoek naar film in Nederland ondernomen, met name op scriptie-niveau, 
wat in enkele gevallen heeft geresulteerd in publicaties, zoals Herman de Wit, 'Van levende Photographieën tot Bio
scoopsalon. Filmvertoning in Utrecht van 1895 tot 1910', in: jaarboek Mediageschiedenis 1, 1989, p. 32-33; R°b de Kam, 
Frans Westra, Eene zeer interessante vertooning. 80 jaar bioscopie in Groningen (Groningen: Xeno 1983). Ook in andere 
landen als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten verschijnen steeds meer publicaties op dit gebied. Zie voor het 
onderwerp 'lokalisering' ook Ciuliana Bruno, Streetwalking on a Ruined Map. Cultural Theory and the City Films of Elvira 
Notari (Princeton: Princeton University Press, 1993), met name p. 35-57, waarin ze ingaat op Napels en ontstaan van 
filmcultuur. George Chauncey, Cay New York. The Making of the Cay Male World, 1890-1940 (London: Flamingo, 1995), 
gaat niet zozeer op filmcultuur in, maar geeft wel een scherpe analyse van de relatie tussen amusementscultuur en 
homoscène in het New York in de eerste helft van deze eeuw. Ook Chauncey gaat uitgebreid in op de lokalisering van het 
stedelijk vermaak. Buiten deze literatuur hebben ook gesprekken met Giorgio Bertellini en Judith Thissen over hun 
promotieonderzoeken naar Italiaanse en joodse immigranten in New York in relatie tot film en bioscoop en Henk Gras' 
onderzoek naar theater in Rotterdam aangespoord lokalisering tot een belangrijk thema binnen dit onderzoek te 
verheffen. 
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filmmaatschappijen die tot aan de komst van de Ufa actief waren. De archieven van Pathé 
en Gaumont boden weinig soelaas. Navraag bij Franse en Amerikaanse filmhistorici naar 
informatie over het Parijse filiaal van Vitagraph, waar Desmet zo veel films vandaan haalde, 
leverde nagenoeg niets op. 

Het bevestigde dat het Desmet-archief met zijn schat aan oorspronkelijke correspondentie, 
rekeningen en de bijbehorende affiches en films, een unieke en belangrijke bron is. 

Bronnen voor de geschiedenis van de collectie. 
Als epiloog na de hoofdstukken over Desmets carrière en diens zicht op de filmwereld is 
bekeken wat er met Desmets collectie is gebeurd voordat die bij het Filmmuseum kwam en 
wat er daarna mee gebeurde. Daarvoor zijn jaarverslagen, inventarissen en correspondentie 
tussen het Filmmuseum en de familie Desmet geraadpleegd. De directeuren Jan de Vaal, 
Frans Maks en Hoos Blotkamp evenals een aantal (ex-) medewerkers werden geïnterviewd. 
Ook met Ilse Hughan, Desmets kleindochter, werden gesprekken gevoerd over haar 
grootvader, haar moeder, de huisbioscoop Cinema Parisien en de films. Tussen de dozen 
van haar familie kwamen allerlei documenten naar boven die nieuw licht wierpen op de 
opslag bij Desmet en zijn financiële situatie door de jaren heen. Met al deze bronnen was 
het mogelijk de geschiedenis van de collectie te schrijven. 

Ook het effect van de collectie op de buitenwereld werd hierin betrokken, waarvoor werd 
gecorrespondeerd en gesprekken werden gevoerd met buitenlandse conservatoren, 
filmhistorici en festivalorganisatoren. Daarnaast werd de Desmet-collectie als collectie 
onderzocht, onder meer door die met andere filmcollecties op het gebied van de vroege film 
te vergelijken en door het begrip collectie te analyseren.44 

Literatuur. 
Behalve met auteurs als Staiger, Muller en Thompson is voor dit onderzoek ook rekening 
gehouden met publicaties over de Eerste Wereldoorlog, aangezien de filmwereld zich dan, 
vanwege de problemen met die internationale distributie, beter organiseert. Ook de over
heid bemoeit zich met de filmwereld, financieel (via nieuwe belastingen) en juridisch (via 
censuur en aanzetten die na de oorlog leidden tot een nationale bioscoopwet). Daarbij is 
niet alleen gekeken naar publicaties over organisatie van het filmbedrijf, maar ook naar 
publicaties over import en export buiten de filmwereld om. Voor een goed begrip van 
Desmets filmwereld is het niet alleen nodig vergelijkingen te trekken met andere landen 
(zoals nu kan gebeuren met Duitsland, aan de hand van Müllers boek), maar ook te kijken 
naar de Nederlandse achtergrond in de bewuste periode, in dit geval: 1907-1921.45 Kennis 
van de geschiedenis van Nederland van de betreffende periode bleek onontbeerlijk en zeer 
verhelderend voor de specifieke situatie van de Nederlandse filmcultuur. Daarbij is met 
name gelet op de Nederlandse infrastructuur (doorvoering van centrale tijd, spoorwegnet) 
en communicatie (telefoon, telegraaf, pers), die voor de ontwikkeling van de filmwereld 
bepalend zijn geweest. Dat geldt ook voor industrialisatie en consumptie, de Nederlandse 
expansiedrang en tegelijkertijd de 'spons'-achtige absorptie van buitenlandse cultuur.46 

" |ohn Eisner, Roger Cardinal (eds.), The Cultures of Collecting (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994); Susan 
M. Pearce (ed.), Interpreting Objections and Collections (London/New York: Routledge 1994). 

"Karel Dibbets, 'Het bioscoopbedrijf tussen twee wereldoorlogen', in: Karel Dibbets, Frank van der Maden (red.), Geschie
denis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 (Houten: Wereldvenster, 1986), p. 229-270. 

"|.C. Boogmanetal., Geschiedenis van het moderne Nederland. Politieke, economische en sociale ontwikkelingen (Hou
ten: De Haan, 1988); Hans Knippenberg/Ben de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergrotingen integratie sinds 
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4. Indeling. 

In hoofdstuk I wordt Desmets entree in de filmwereld behandeld. Na diverse 
kermisattracties begint hij in 1907 met een reisbioscoop. Desmets activiteiten in de jaren 
1909-1914. zijn beste jaren als exploitant en filmverhuurder, worden besproken in vier 
hoofdstukken: II, III, IV en V. In hoofdstuk II staat bioscoopexploitatie, filmvertoning en 
programmering centraal. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op Desmets eerste bioscopen in 
Rotterdam (1909) en Amsterdam (1910) met de opkomst van vaste bioscopen als kader. 
Daarnaast wordt de differentiatie binnen bioscopen behandeld, geïllustreerd door Desmets 
luxetheaters in Amsterdam (1912) en Rotterdam (1913). De hausse in vaste bioscopen 
veroorzaakt een enorme behoefte aan films waardoor nieuwe filmverhuurders als Desmet 
hun intrede deden. 

In hoofdstuk III, IV en V wordt Desmets vooroorlogse filmdistributie behandeld, 
uitgesplitst in een hoofdstuk over Desmets aankopen in het buitenland, tegen de 
achtergrond van het Europese distributienetwerk van begin jaren tien (III), een hoofdstuk 
over Desmets afzet in Nederland (IV) en een over Desmets Nederlandse concurrenten (V). 
In alledrie de hoofdstukken worden structurele veranderingen als de introductie van de 
lange film besproken, maar ook modieuze veranderingen als verschuivingen in het 
filmaanbod. 

De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor Desmets distributie en bioscoopexploitatie 
komen in hoofdstuk VI en VII aan bod. Daarbij ligt in hoofdstuk VI de nadruk op Desmets 
aankoop en klantenkring en in hoofdstuk VII op zijn bioscopen, concurrentie en zijn 
nieuwe bestaan als financier en vastgoedeigenaar. Bij Desmets aankoop is duidelijk een 
cesuur bij het jaar 1916 te plaatsen, zodat het zesde hoofdstuk ophoudt bij dat jaar. Voor 
Desmets bioscoopexploitatie geldt deze afbakening niet zo sterk, zodat deze in het zevende 
hoofdstuk is geplaatst. In dit hoofdstuk vloeit Desmets filmverhuur en bioscoopexploitatie 
na 1916 over in zijn nieuwe carrière, waarmee hij gedeeltelijk nog steeds in de filmwereld 
actief bleef. In hoofdstuk VIII wordt de kern niet langer door Desmet en zijn wereld 
bepaald, maar door zijn films, reclamemateriaal en bedrijfsarchief. Die zullen in 1957 bij 
het Filmmuseum binnenkomen en daar een van de voornaamste collecties van het museum 
worden. Ten slotte volgt een samenvatting en conclusie, waarin op de onderzoeksvragen 
teruggeblikt wordt. 

1800 (Nijmegen: Sun, 1988); E.H. Kossmann, De Lage Landen, 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België 
(Amsterdam/Brussel: Eisevier, 1986); ).C.H. Blom, E. Lamberts (eds.), Geschiedenis van de Nederlanden (Amsterdam: 
Agon, 1993). 
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