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I. La Comète beige 
Jean Desmets reisbioscoop 
The Imperial Bio (1907-1910) 

De korte periode van Desmet als reizend bioscoopexploitant is een belangrijke fase in zijn 
ontwikkeling. Ze vormt de verbindende schakel tussen zijn loopbaan op de kermis en zijn 
latere carrière als exploitant van vaste bioscopen en filmdistributeur. Daarover gaat dit 
hoofdstuk. Alvorens in te gaan op Desmets reisbioscoop is het goed om even een stap terug 
te doen en het kader aan te geven waarbinnen hij zich ontwikkelde. Hoe zag het filmland
schap emit, toen Desmet daar in de zomer van 1907 binnenstapte? Wie domineerden het 
landschap? En waar kwam Desmet zelf vandaan? Via de geschiedenis van Desmets 
reisbioscoop wordt duidelijk hoe het filmaanbod in die tijd eruitzag en wie de 
filmdistributie in Nederland bepaalde voordat Desmet daarmee aanving. 

1. Desmets debuut in de Nederlandse filmcultuur. 

Op een dag stond hij in Friesland en naast hem stond een meneer Slikker. "Weet je 
wat jij moet doen?" vroeg Slikker. "Je moet er een bio van maken." Mijn vader bromde. 
Geen mens in Nederland wist wat een bio precies was. Maar het was een nieuw idee, 
en vader was een man die ideeën alleen echt een goed idee vond als zij nieuw waren. 
Hij ging naar België en Frankrijk en keek wat de cinema was. Een paar maanden later 
stond hij met THE IMPERIAL BIO op de kermis.' 

Over de beginjaren van Desmets carrière in de Nederlandse filmwereld is reeds veel 
geschreven door journalisten en filmhistorici. Bij nader onderzoek blijkt niet al die informa
tie betrouwbaar te zijn. Een mythe, die herhaaldelijk opduikt, is die van de wijze waarop 
Desmet zijn entree in de filmwereld maakte.2 De anekdote kan herleid worden op een inter
view uit 1958 met Desmets dochter Jeanne Hughan-Desmet. 

T n o n F lpc r r i p t i n 1 0 0 7 m p t 7 Ü n r p i c h i n c r n n n h p n n n u rac h i i h f l T t ó f d d n i p t r lp p p r c t p A l k o r t 

na de eerste presentat ie van de films van de gebroeders Lumière op 12 maart 1896 in 

Certh van Zanten, 'Vader bewaarde alles...', in: De Telegraaf, 24 mei 1958. 

' In het interview in De Telegraaf (zie vorige noot) staan allerlei onjuistheden, die echter komende uit de mond van 
Desmets dochter en al dan niet correct weergegeven door de desbetreffende journalist via Boosts publicatie tot nu toe zijn 
blijven circuleren. Boost (1961), p. 13. Zie ook: Van Yperen (1991), p. 228. Boost noemt ook het jaar 1906 als het jaar waarin 
Desmet met filmvoorstellingen gestart zou zijn, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. 
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Amsterdam verschenen de eerste reisbioscopen in Nederland. Deze werden al snel een 
belangrijke attractie op de kermis. In het jaar dat Desmet zijn Imperial Bio startte, beleefde 
de reisbioscoop een hoogconjunctuur. Prestigieuze reisbioscoopexploitanten als de Alberts 
Frères en Alex Benner maakten enorme winsten. Op de kermissen in de steden was een 
eerste generatie van reisbioscoopexploitanten, waaronder mensen als Christiaan Slieker (de 
meneer 'Slikker' uit het citaat), verdrongen door een nieuwe generatie die bereid was forse 
investeringen te doen. De tenten werden groter, de luxe en het comfort namen toe. Films 
werden met opwindspoelen geprojecteerd, zodat zij niet na afloop (net zoals bij de Lumière-
films) uit een mand geraapt hoefden te worden. In plaats van het gevaarlijke kalklicht met 
zijn open gasvlam werkte men met electrisch licht. 'De kermis van onzen tijd, is die welke 
met stoom en electriciteit gedreven wordt. Dat bewijzen naast de carrousels de prachtige 
bioscooptheaters en nougatkramen [...]. Ook in het kermisbedrijf is de toekomst aan de 
groote kapitalen', merkte het Rotterdamsch Nieuwsblad op bij de kermis van zomer 1907.4 

Slieker miste al deze verbeteringen en prijsde zichzelf daardoor uit de markt. Ook kon hij 
niet meer opbieden tegen de enorme bedragen die zijn naaste concurrenten voor standplaat
sen boden. Na 1902 kon hij alleen nog in kleinere plaatsen emplooi vinden. In 1907 hield 
hij definitief met zijn reisbioscoop op.5 De anekdote dat Slieker Desmet zou hebben inge
fluisterd een reisbioscoop te beginnen, lijkt dan ook niet aannemelijk.6 

In 1907, meer dan tien jaar na de Lumière-vertomngen, wist elke Nederlander wat 'de 
bioscope', 'biograaf of 'cinematograaf betekende. Die stond inmiddels al jarenlang op de 
kermis. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was film vanaf eind vorige eeuw in variété-
theaters te zien. Al vanaf 1903 werden het hele jaar door behalve in de zomer volledige film
voorstellingen gegeven in de Wintertuin van het Tivoli-complex te Rotterdam. Tegelijk met 
de hoogconjunctuur van de reisbioscopen verschenen de eerste vaste bioscopen. Op 7 
september 1907 opende in Amsterdam de eerste voor dit doel gebouwde vaste bioscoop, het 
Bioscope-Theater aan de Reguliersbreestraat van Franz Anton Nöggerath. 

! Zie voor deze generatiewisseling: Van der Maden (1986), p. 26-38. 

* Rotterdamsch Nieuwsblad, maandag 19 augustus 1907, Derde Blad. 

s Harm Nijboer/Asing Walthaus, Ceorge Christiaan Slieker (1861-1945). De eerste bioscoopondernemer in Nederland. 

(Leeuwarden: Perio, 1995). Adriaan Briels, De komst van de Levende Fotografie op de kermis (Assen: Van Corcum E Comp., 

1973). Dit laatstgenoemde boekje handelt overwegend over de ontwikkeling van Sliekers canïère. 

6 In de jaren vijftig was Slieker erkend als de eerste filmpionier in Nederland, die al in juli 1896 met een reisbioscoop op de 

Leeuwarder kermis stond. Nijboer/Walthaus (1995), p. 33-34. Toen Louis Lumière in 1935 in Nederland werd gefêteerd, ter 

gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de film, werd onderzoek verricht naar de oorsprong van filmcultuur in 

Nederland en werd Slieker 'ontdekt'. In 1950 verscheen een artikel van Sliekers zoon in het amateurfilmvakblad Het 

Weerwerk, dat als basis diende voor een anekdotische passage over Slieker in het eerste hoofdstuk van Simon van Collems 

Uit de oude doos. A. Slieker, 'De iste films in Nederland', in: Het Weerwerk, jrg. 7, 11, november 1950, p. 201-203; Simon van 

Collem, Uit de oude doos (Amsterdam: De Bezige Bij, 1959), pp. 7-8. Ook bij Boost werd Slieker als eerste pionier bespro

ken. Boost (1961), p. 7-9. Zie ook: Deac Rossell, 'A Chronology of Cinema 1889-1896'. Themanummer Film History'2, 1995, p. 

157. Rossell geeft aan dat Slieker met de Kinematograph van H.0. Foersterling £ Co. werkte, onder de naam van 'Edison's 

Ideaal'. 
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Desmets besluit een reisbioscoop te beginnen was misschien voor hem een nieuwe 
ingeving, erg snel was hij er in ieder geval niet bij. Dat hij speciaal naar België en Frankrijk 
zou zijn getrokken om de reisbioscoopcultuur te onderzoeken, lijkt eveneens onwaarschijn
lijk. Tussen de eeuwwisseling en 1905 stond hij met zijn Rad van Avontuur al frequent in 
België op de kermissen. Daar waren reisbioscopen vaste attracties. Daarnaast reisde Desmet 
vanaf ca. 1900 de Nederlandse kermissen af, waar de reisbioscopen eveneens uiterst 
populair waren. 

In de zomer van 1907 introduceerde Jean Desmet The Imperial Bio Grand Cinematograph. 
Desmet, die tot dan toe met een Rad van Avontuur en later met een Canadian Toboggan, een 
reusachtige glijbaan, de kermissen afgereisd was, besefte dat reisbioscopen lucratieve onder
nemingen waren. Hij realiseerde zich ook dat vanwege de moordende concurrentie de 
bioscoop groot en luxueus aangepakt moest worden en dat een gevarieerde filmprogramme-
ring cruciaal was. Desmet liet om die reden de tent van zijn tobogan [Engels: toboggan] 
ombouwen. Typerend voor het vrije verkeer in Europa van vóór de Eerste Wereldoorlog liet 
hij de uitvoering van die 're-styling- uitvoeren bij het Duitse bedrijf van Gustav Bayerthal 
naar een ontwerp van de Belg Albert de Sonneville. Behalve een elektrisch verlichte kassa 
met een hemel erboven, in- en uithangportieren, negentig mohair pluche stoelbekledingen 
met monogrammen (bedoeld voor de eersterangs stoelen), mohairwollen pluche wandbekle-
ding en toneelgordijnen, bestelde Desmet bij Bayerthal ook een 'wit projectiedoek met 
omlijsting en zwart onderdoek'.7 Bayerthal kwam zelf naar Nederland om te zorgen dat alles 
gereed was voor de juli-kermis in Leiden van dat jaar. Waarschijnlijk hield Desmet in juli 
1907 in Leiden zijn eerste filmvoorstelling. Daarover verscheen echter niets in de lokale 
pers. 

De Nederlandse kennis aan het begin van deze eeuw. 
In de zomer van 1907 was het volop kermis. Van mei tot september was er in nagenoeg 
iedere Nederlandse stad wel een kermis aan de gang, behalve dan in Amsterdam. Het 
Amsterdamse gemeentebestuur had de kermis in 1876 afgeschaft vanwege de excessen en 
de anarchie waarmee de kermis gepaard ging. Ook Rotterdam zou om dezelfde redenen in 
1908 zijn laatste officiële kermis beleven. Desmets broer Ferd inand stond met zijn danstent 
op die laatste kermis.9 Leiden zou in 1911 A m s t e r d a m en Rotterdam volgen. Kermissen 

' DA, B20 Dossier betreffende 'The Imperial Bioscope'. 1907-1911', correspondentie van Gustav Bayerthal met lean Desmet, 
april 1907-april 1911. Op 23 april 1907 schijnen Desmet en Bayerthal een contract te hebben ondertekend met betrekking tot 
deze levering. Dit contract is niet in het Desmet-archief aanwezig. Via de opschriften van Bayerthals post valt een flink 
deel van Desmets route met zijn reisbioscoop te reconstrueren. Door verlate leveringen en Desmets uitstel van betaling 
sleepte de correspondentie tot 1911 zich voort. In april 1911 werd Desmet door de Arrondissementsrechtbank van Rotterdam 
gevonnist om het resterende bedrag te betalen. 

* De Amsterdamse (najaars-)kermis bestreek nagenoeg het hele centrum, met concentraties op onder meer het Rem-
brandtplein, dat toen nog de Botermarkt heette. Marja Keyser, Komt dat Zier)! De Amsterdamse kermis in de negentiende 
eeuw (Amsterdam/Rotterdam: B.M. Israël/Ad. Donker, 1976). Nadien bleef alleen de veel kleinere voorjaarskermis bestaan 
in Amstedam, maar in kranten als het Algemeen Handelsblad en Nieuws van de Dag is niets verschenen over filmvoor
stellingen op deze voorjaarskermis. 

' Een foto van Ferdinand Desmets danstent op de laatste Rotterdamse kermis is afgebeeld in: Steef Vooren, Van Doon tot 
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waren voor veel mensen een uitlaatklep, net als het carnaval in het zuiden. Forse bedragen 
werden er tijdens de kermis doorgejaagd. De cafés maakten in de kermisweken gigantische 
omzetten en politieberichten meldden in de kranten geregeld van het opbrengen van 
stomdronken mannen en vrouwen. Kermissen waren aanleiding voor overspel en ruzies. 
Geweld werd daarbij niet geschuwd. 
Veel gemeentebesturen hadden een ambivalente houding tegenover de kermissen. Aan de 

ene kant werden ze opgevat als een bedreiging van de openbare orde. Aan de andere kant 
brachten ze geld in het laatje. Standplaatsen voor gewilde en omvangrijke attracties als 
stoomcarrousels en reisbioscopen werden bij opbod verpacht. De pachtgelden logen er niet 
om. Zo ontving de gemeente Deventer in 1907 1000 gulden pachtgeld voor de reisbioscoop 
van Alex Benner en zelfs 2500 gulden voor de stoomcarrousel van H. Wolfs. In het Haarlem 
was het nog extremer. In 1907 bood bioscoopexploitant Willem Lohoff 1620 gulden voor 
een bioscooptent op de Grote Markt en zijn mededingers Alberts Frères 2257 gulden. Voor 
een stoomcarrousel werd door J. Tewe zelfs 4505 gulden geboden." Als men zich bedenkt 
dat de gemiddelde entree op de kermis voor een reisbioscoop enkele dubbeltjes was, kan uit 
deze bedragen afgeleid worden wat voor omzetten op de kermissen gemaakt konden worden 
en wat de over het algemeen mindervermogenden hier blijkbaar toch spendeerden. Gemeen
tes profiteerden gretig van deze moordende concurrentie. Rijke reisbioscoopexploitanten als 
Benner en de gebroeders Mullens boden zelf pachting van standplaatsen voor meerdere 
jaren aan om zo een plek te garanderen op populaire kermissen. Door gemeentebesturen 
werden dergelijke aanbiedingen meestal genegeerd, blijkbaar omdat verpachting per jaar 
lucratiever was. Pachting voor een aantal jaren betekende voor de exploitant zekerheid en 
rust en hief de noodzaak van concurrentie wat betreft standplaatsen op. Maar vanwege de 
onzekerheid of wel voldoende winst gemaakt kon worden op een kermis was men behoed
zaam. Niet iedere kermis was een gegarandeerd succes en niet iedere attractie deed het ieder 
jaar even goed. 

Of de reden de commerciële overwegingen van gemeentebesturen was of de vraag van de 
bevolking was, begin deze eeuw heerste een behoefte aan kermis. Dat blijkt ook uit de vele 
extra kermissen buiten de officiële kermis om. In de meeste Nederlandse provinciesteden, 
zoals Groningen, Leiden en Amersfoort, was er eens per jaar een kermis, meestal in de 
zomer. Die duurde meestal een week of tien dagen. Sommige steden vierden enkele keren 
per jaar kermis. Kermissen kenden destijds een andere opzet dan nu. Het waren niet alleen 
terreinen van attracties als draaimolens, schiettenten, luchtschommels en oliebollenkramen, 
maar ook van hippodromes (waar men kon paardjerijden), menagerieën (met slangen en 

Duin. Rotterdam de revue gepasseerd, Rotterdam/Utrecht: LuxorTheater/Kluwer, 1990, p. 19. 

" Drankproblemen waren de voornaamste reden van de afschaffing van de Leidse kermis. Symbolisch vertoonde men 
tijdens de kermisweek in de vaste bioscoop van de stad, het Bioscope-theater, het Franse drama Slachtoffers van de Alco
hol (LES VICTIMES DE L'ALCOOL, Pathé 1911). Leidsch Dagblad, zaterdag 22 juli 1911. 

Gemeentearchief Deventer, inschrijvings Somma Kermis 1907, 5 juni 1907. Haagsche Courant, maandag 13 mei 1907. Ter 
vergelijking, 1000 gulden in 1907 was zo'n 18.000 gulden in 1997. 
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andere enge beesten), gedresseerde katten, wonderkoeien, reuzinnen van 400 pond, 
worstelaars, goochelaars, panorama's, fotografietenten en reisbioscopen. 

De kermis vormde ook een aanleiding om eens stevig uit te pakken met toneel en variété. 
Zowel in de plaatselijke schouwburgen, toneelhuizen en bijzaaltjes van cafés als in speciaal 
ingerichte tenten op het kennisterrein werden drama's van Heijermans en Franse blijspelen 
opgevoerd door gerenommeerde toneelgezelschappen uit Amsterdam en Rotterdam of 
gewoon uit de eigen regio. Even populair waren de zogenaamde specialiteitenprogramma's 
en revues van impresariaten en variétégezelschappen als Vleugels, Frits van Haarlem en 
Henri Ter Hall. Zo was bijvoorbeeld op de meikermis te Groningen van 1908 mogelijk in 
één week tijd Vleugels' specialiteitengezelschap te zien in de Harmonie, met onder meer de 
conferencier Dumas; het Rotterdamsch Tooneelgezelschap van Van Eysden met Mien 
Duymaer Van Twist, Else Mauhs en Frits Bouwmeester in 'Cavalerie-Attaque' in de S-
chouwburg; de Nederlandsche Toneelvereeniging in een tent op de Grote Markt met 'De 
Meid' van Heijermans en met 'Het Beloofde Land', een persiflage van Frederik Van Eeden op 
zijn eigen Walden; het gezelschap van Stoel en Spree in hun tent op de Grote Markt met 
Richard Voss' 'Schuldig' en 'De reis naar Samoa'; het Noord-Nederlandsch Toneelgezelschap 
in De Beurs met 'De Big van het 168ste'; een variété- en specialiteitenvoorstelling in het 
Concerthuis met aansluitend de revue 'Groningen bij dag en nacht'; de revue 'Groningen op 
zijn kop' in Café Piel; en ten slotte diverse café-chantants in cafés als De Bodega en Café De 
Jong. Dagelijks rapporteerden de kranten over de toneel- en variétévoorstellingen en (in 
mindere mate) over de toestand op het kennisterrein. 

Op de kermissen in andere steden als Amersfoort of Leiden was de omvang van het toneel 
en het variété bij de kermis geringer. Desondanks ging door heel Nederland bij besprekingen 
van de kermis in de pers de meeste aandacht uit naar toneel en variété. De kermis zelf werd 
niet altijd besproken, omdat ze nu eenmaal in de ogen van bepaalde kranten als onbe
langrijk beschouwd werd. Hoe kleiner de gemeente hoe meer aandacht in de lokale pers aan 
de kermis werd geschonken. Bovendien valt op dat met name over die kermisattracties werd 
geschreven, waarvoor de exploitanten in de krant adverteerden. Wie niet adverteerde, werd 
gemakkelijk doodgezwegen. Daarom valt het niet mee om Desmets activiteiten als reisbi
oscoopexploitant te reconstmeren. Hij adverteerde namelijk niet automatisch in iedere 
plaats waar hij stond en evenmin in ieder lokaal dagblad dat de stad, dorp of regio rijk was. 
Blijkbaar vond hij in sommige gevallen andere vormen van bekendmaking, zoals strooi
biljetten en affiches, afdoende. 

Reisbioscoopcultuur: Alberts Frères en Alex Benner. 
Wie waren de collega's van Desmet en in welke traditie trad hij? Minder zuinig en actiever 

" Nieuwsblad van het Noorden, Tweede Blad, 8 en 12 mei 1908. Provinciale Groninger Courant, 8 mei 1908. 

" Ondanks correspondentie in Desmets archief valt er in de lokale pers niets terug te vinden van zijn aanwezigheid op 
bijvoorbeeld de kermis in Leiden in juli 1907. In andere gevallen worden wel de attracties tobogan of reisbioscoop 
genoemd, maar zonder Desmets naam of die van zijn attracties te noemen. Desmets aanvraag voor een standplaats op de 
julikermis van 1907 te Leiden en de reactie daarop van Burgemeester en Wethouders kunnen niet meer ingezien worden, 
omdat een groot deel van de gemeentelijke archiefstukken van Leiden door brand in 1929 vernietigd zijn. 
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in het promoten van hun product waren de gebroeders Mullens, die zowel zichzelf als hun 
attractie deftig 'Alberts Frères' noemden, naar hun vader Albert Mullens. Rond 1907 
bezaten zij de rijkste en meest imposante reisbioscoop. Hun tent had een strakke classicisti
sche bioscoopgevel, die meer op een Griekse tempel leek dan op een kermistent. De omvang 
van hun tent was tussen 1905 en 1907 gegroeid van 240 vierkante meter naar 544 vierkante 
meter (de tent van Slieker was bijvoorbeeld slechts 128 vierkante meter). De lengte van hun 
voorstellingen was in dezelfde periode gegroeid van twee naar drie uur. Bioscoop, filmpro
gramma en explicatie (door Willy Mullens zelf) waren erop gericht zo beschaafd mogelijk 
over te komen. Lering en vermaak stonden hoog in het vaandel van de gebroeders Mullens. 
Het hele gezin moest naar de voorstelling kunnen kijken. Platte humor was taboe. 

De gebroeders Mullens vestigden niet alleen vanwege de entourage een reputatie, maar 
ook vanwege hun gevarieerde programma, waaronder vroege geluidsfilms (de zg. 'sprekende 
film') en ingekleurde films. Op het dak en de voorgevel van hun tent hing electrische 
verlichting met de letters: 'Alberts Frères Sprekende Bioscope'. De sprekende film was een 
combinatie van films met grammofoonplaten. Meestal ging het om opera-aria's of populaire 
liederen, gezongen door Franse artiesten als Gauthier en Dranem, of om korte voordrachten 
door Franse theatersterren als Sarah Bernhardt en Coquelin. De gebroeders Mullens produ
ceerden ook zelf korte komische speelfilms en filmden actualiteiten. In hun mobiele 
donkere kamer konden ze zelf films ontwikkelen. Geregeld filmden ze het uitlopen van de 
plaatselijke kerk in de stad waar de kermis stond en vertoonden de opnamen een dag later of 
soms dezelfde avond nog in hun eigen zaal. 

De twee broers Mullens, kort vóór de eeuwwisseling al actief onder namen als Alber's 
Electro Sprekende Bioscope en The Alberts Cineograph, zorgden in de periode 1905-1908 
voor een belangrijke statusverwerving van het medium film en van het fenomeen bioscoop 
in België en Nederland. Begin deze eeuw waren ze dominant aanwezig op de Nederlandse 
en Belgische kermissen in bijna alle grote en middelgrote steden. In de jaren 1906-1908 
gaven ze ieder jaar buiten het kermisseizoen een openluchtvoorstelling op de Grote Markt in 
Groningen. In steden als Den Haag, Maastricht en Nijmegen waren ze tussen ca. 1900 en 
1910 bijna ieder jaar van de partij. Ze behaalden enorme winsten. Zo meldde men in 

* Geoffrey Donaldson, 'De eerste Nederlandse speelfilms en de gebroeders Mullens', in: Skrien 28, 1972, p. 3-14. Van der 

Maden (1986), p. 33-38. Cuido Convents, 'Motion picture exhibitors on Belgian fairgrounds', in: Film History, vol. 6, 1994, 

p. 247-248. Mogelijk noemden de broers Mullens hun attractie 'Alberts Frères' naar de Franse produktiemaatschappij 

'Pathé Frères', de grammofoon- en filmmaatschappij van Charles en Emile Pathé. Vanaf nu wordt in de tekst onderscheid 

gemaakt tussen het bedrijf, aangeduid als 'Alberts Frères', en de gebroeders Mullens zelf. 

's Cuido Convents, 'De komst en de vestiging van de kinematografie te Leuven 1895-1918', in: Area Lovaniensis artes atque 

historiae reserans documenta. jaarboek 1979 (Leuven: Vrienden Stedelijke Musea, 1979) p. 296-303. Nijboer/ Walthaus 

(1995), p. 18-19. 

* Ulla Rietveld, Hoe het natte doek Maastricht veroverde (paper Universiteit van Utrecht, Utrecht 1994); De Kam, Westra 

(1983). De Alberts Frères waren van 1903 tot en met 1905 en van 1907 tot en met 1910 ieder jaar in Maastricht aanwezig. 

Frank van der Maden, Mobiele filmexploitatie in Nederland 1895-1913, voor zover het mogelijk is deze te beschrijven en te 

analyseren aan de hand van de ontwikkeling in Nijmegen (doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen, 1981). In 

Nijmegen waren de Alberts Frères te zien in de jaren 1899, 1901, 1903, 1904, 1905 (twee keer) en 1908. Notulen BSW Den 

Bosch, 1901-1910. In 1902, 1909 en 1910 stonden ze in Den Bosch op de kermis, tussen 1905 en 1908 waren ze daar iedere 
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Haarlem in 1906: 'Alberts Frères, die hier op de kermis voorstellingen gaven met een 
bioscoop, hebben gedurende de kermisweek de kleinigheid van ƒ16000,- ontvangen. 
Daarvoor gaat af ƒ6000,- voor vervoer van tent, wagens, enz. uit België, personeel, voeding 
en andere uitgaven, blijft dus over een winstje van ƒ10000,-.' 

Willy en Albert Mullens waren gewiekste zakenlieden. Ze omzeilden de concurrentie door 
buiten het kermisseizoen standplaatsen te bemachtigen en door bij gemeentes tijdens hun 
verblijf het exclusieve recht op het geven van filmvoorstellingen te verkrijgen. Met zoge
naamde gala-voorstellingen lokte men de bourgeoisie van de stad naar de bioscoop. De 
betere stand was bereid om de flink verhoogde entreeprijzen te betalen in ruil voor de 
afwezigheid van de armlastigste toeschouwers. Ook andere reisbioscoopexploitanten 
organiseerden deze gala- of elite-voorstellingen. 

Juist in de periode dat de gebroeders Mullens veel in België verkeerden, kwam een tweede 
reisbioscoopexploitant sterk opzetten. Alex Benner was afkomstig uit een echte kermisfami
lie. Hij was de jongste zoon van de kermisexploitant Karel Benner, die rond de 
eeuwwisseling ook al met een bioscoop rondreisde. Alex Benner begon in 1901 met een zg. 
Palais Lumineux of Kristallen Lichtpaleis, waarin met gekleurd elektrisch licht een optisch 
spektakel gecreëerd werd. Later bouwde hij dit Palais Lumineux om tot bioscoop. Vanaf 
ca. 1904 was hij overal in Nederland met zijn reisbioscoop zichtbaar en was duidelijk 
nummer twee na Alberts Frères. Zelfs in Desmets uitvalsbasis Den Bosch wist Benner in 
1906. 1907, 1908 en 1911 de standplaats op de kermis weg te kapen.2 Desmets netwerk van 
relaties kon daar niets tegen uitrichten. Benner was ook buiten het kermisseizoen regelmatig 
in zalen te zien. Hij was populair vanwege zijn uitgebreide en recente programma, maar 
ook, net als de gebroeders Mullens, vanwege zijn geluidsfilms. Zijn bioscoop heette dan ook 
een tijdlang 'Benner's Sprekende Bioscope "Noblesse'". Benners tent was anno 1907 een 

winter in zalen te zien als het Concertgebouw en Sociëteit Casino. In Den Haag stonden ze rond de jaarwisseling van 

1904/1905 en vervolgens in 1905 tot en met 1909 ieder jaar in de winter het gebouw van de Kunstkring. Ze openden in Den 

Haag in 1909 hun eerste vaste bioscoop, de Residentie-Bioscope, lange tijd het enige theater waar koningin Wilhelmina 

naarde film ging. 

" Nieuwe Haarlemsche Courant, maandag 20 augustus 1906, Stadsnieuws. 

" Convents (1979), p. 302, en idem (1994), p. 245-246. 

8 H. van Oers, 'De Familie Benner', in: Zwieren en Zwaaien, Kerstnummer 1987, p. 30. 

" Alberts Frères 'bezetten' de overige twee jaren (1909 en 1910) de Bossche kermis. 

* Benner wist het voor elkaar te krijgen om zeer regelmatig in dezelfde plaatsen terug te keren. Zo was hij in Nijmegen 

tussen 1904 en 1911 acht keer te zien en in Utrecht tussen 1905 en 1909 zeven keer. In Tilburg stond hij bijna jaar na jaar op 

de kermis in de periode 1904-1910 en hetzelfde geldt voor Gouda (1905-1910) en Hoom (1904-1911). Frank van der Maden 

(1981), p. 223-226, 229. Herman de Wit, Film in Utrecht van 1895 tot 1915 (Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht 1986). Paul 

Spapens, De geschiedenis van de film op de Tilburgsche kermis (Tilburg: Gemeente Tilburg, 1994), p. 12-18. Loeky van 

Oorschot/ Esther Rutten, Film in Gouda. Kennismaking met een nieuw medium (Universiteit van Utrecht, Utrecht, 1994). 

Hillegien Rijken, Filmgeschiedenis van Hoom. Beschrijving van de ontwikkeling die de filmvertoning in Hoom doormaakte 

in de periode 1897-1917 (Universiteit van Utrecht, Utrecht 1995). Stadsarchief Den Bosch, notulen BSW, 1901-1910. 
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stuk kleiner dan die van Alberts Frères, namelijk 27 meter front en 10 meter diepte. 
De gebroeders Mullens en Benner waren weliswaar geduchte concurrenten van Desmet, 

maar ze moeten elkaar toen al goed gekend hebben. Bij het overlijden van Desmets vrouw 
kreeg Desmet te horen dat er twee kransen gestuurd zouden worden met daarop de namen 
van kermisexploitanten, die in die jaren keer op keer in de pers opduiken, waaronder 
Willem Stuvé, H. Wolfs, J. Kunkels, Gerard Richter en Alex Benner. Ook de gebroeders 
Mullens stuurden een telegram naar Desmet in verband met het overlijden van zijn vrouw. 
Bovendien vertoonde hij films van Alberts Frères in zijn reisbioscoop, maar hierover later 

23 

meer. 

2. Lutte pur la vie. Jean Desmet op de kermis. 

Jean Conrad Ferdinand Theodore Desmet werd op 26 augustus 1875 geboren in Ixelles, nu 
een wijk in Brussel, in de Rue du Bourgmestre 73. Hij was de oudste zoon van een arm en 
kinderrijk gezin. Zijn vader, Maréchal Desmet, de zoon van een koopman uit Renaix (Ronse) 
in België, had zich in Den Bosch gevestigd. Zijn moeder, Petronella Hertogs, was een vrouw 
van eenvoudige komaf uit Oss. Maréchal was twee jaar huzaar in het Nederlandse leger 
geweest, maar stapte daaruit toen hij in 1874 trouwde. Slechts korte tijd verbleef de 
familie in Ixelles, want in 1877 werd de tweede zoon, Ferdinand, in Den Bosch 
ingeschreven. De Desmets zaten daarna net over de Belgische grens in Leopoldsburg, waar 
in 1879 de oudste dochter Rosine werd geboren. Daarna vestigden ze zich definitief in Den 
Bosch in de Dorpsstraat, waar de overige kinderen Ursula (1881), Henriëtte (1883), Mathijs 
(1886), Theo (1888) en Frederik (1890) werden geboren.26 Maréchal Desmet probeerde via 
zijn familie in Gent een handel in Vlaams laken op te zetten, maar dit mislukte. In 1893 
stierf hij, werkloos en berooid. 

Toen hun moeder een jaar later eveneens overleed, gingen de kinderen Desmet een 

" Gemeentearchief Wageningen, Nieuw-Archief der Gemeente Wageningen, inv.nr. 407, Ingekomen stukken van 

Burgemeester en Wethouders, 1907, brief van Alex Benner aan BEW van Wageningen, 22 maart 1907. 

" DA, B2 'Ingekomen brieven van |, de Laat, 1902-1907', brief De Laat aan lean Desmet, 25 september 1907. Archief Ilse 

Hughan, telegram Alberts Frères aan |ean Desmet, 19 september 1907. 

" Bevolkingsregister Hotel Communal, Ixelles, België. 

" Archief Ilse Hughan, paspoortbrief Maréchal Desmet van het Departement van Oorlog, 2e Regiment Huzaren, Den Bosch, 

6 november 1874. Idem, trouwakte Maréchal Desmet en Petronella Hertogs, Den Bosch, 25 november 1874. 'Twaalf en een 

half jaar Directeur van de Chicago-bioscoop. Een gesprek met den heer M. Desmet', in: Emdhovensch Dagblad, vrijdag 13 

december 1930, Vierde Blad. 

16 Ursula stierf in 1898, ook Frederik is waarschijnlijk vroeg gestorven. 

" Archief Ilse Hughan, aantekeningen jeanne Hughan-Desmet. 
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tijdlang het weeshuis in, behalve de oudste zoon Jean. De laatstgenoemde kreeg de taak 
toebedeeld om voor zijn broers en zussen te gaan zorgen. Die taak bepaalde jarenlang zijn 
carrière. Hij zou hen helpen een eigen bestaan op te bouwen, hetzij op de kermis hetzij met 
cafés en bioscopen. Jean trouwde in 1896 met Catharina Dahrs, een vrouw uit Nijmegen van 
een van oorsprong Duitse familie, en stichtte een eigen gezin. Hij verhuisde een aantal ke
ren binnen Den Bosch, maar bleef in deze stad wonen. 

Den Bosch was aan het eind van de vorige eeuw een stad waarin de bevolking zo snel toe 
was genomen dat de woonomstandigheden danig verslechterd waren. De oude vestingstad 
was opgeklommen van 13.000 inwoners in 1814 naar 30.000 inwoners in 1899. 'Nog in 1899 
bestond een vijfde van de Bossche woningvoorraad uit eenkamerwoningen. In het overgrote 
deel daarvan woonden twee of meer personen. Bovendien maakten tweekamerwoningen 
nog een derde deel van het woningbestand uit.' Tot en met de jaren tachtig van de 
negentiende eeuw was de drinkwatervoorziening slecht. Het water uit de stadspompen was 
veelal vervuild, doordat de grond verontreinigd was met faecale stoffen.' De hele 
negentiende eeuw door kon de omgeving van Den Bosch en tot en met de jaren tachtig ook 
de stad zelf nog regelmatig onderlopen bij hoge waterstand van de rivieren. De stad werd 
dan ook regelmatig geteisterd door epidemieën van cholera en pokken. 'Dit alles droeg ertoe 
bij dat 's-Hertogenbosch een van de ongezondste steden van Nederland was.' Door een 
gebrek aan bouwgrond waren de huren hoog. Ze bedroegen 75 cent tot 1 gulden per week 
voor een arbeiderswoning, terwijl het gemiddelde arbeidsloon niet boven de 5 gulden per 
week uitkwam. Profiteurs bouwden minderwaardige woningen, vaak zonder riolering of 
waterleiding. 'Alleen de huisjesmelkers voeren wel bij de snelle groei van de bevolking.' 
Door de slechte voeding, meestal alleen aardappelen, meelpap en de goedkoopste soort 
roggebrood, waren veel mensen permanent ondervoed. Toch ging het grootste deel van het 

!! In het archief van het R.K. Weeshuis in Den Bosch komen alleen de namen van Henriëtte, Mathijs en Theo Desmet voor. 

Mogelijk dat Ferdinand en Rosine ook al op eigen benen stonden en lean dus niet meer voor hen hoefde te zorgen. 

Stadsarchief Den Bosch, inv.nr. 78, 709, archief R.K. Weeshuis. Henriëtte, Mathijs en Theo werden op 21 juli 1894 

ingeschreven. Ze maakten het blijkbaar erg bont, want Mathijs en Theo werden in 1900 en Henriëtte in 1902 'weggejaagd'. 

" Archief Ilse Hughan, trouwakte Jean Desmet en Catharina Dahrs. Stadsarchief Den Bosch, bevolkingsregister. 

'° Desmets ouders woonden bij hun terugkeer uit België in de Dorpsstraat. Bij zijn trouwen vestigde Desmet zich in de 

Marktstraat. Later woonde hij in de St. Eloystraat en de )an Heinstraat. 

" José de Kruif, 'Zoveelen missen het onontbeerlijke... Zorg en samenleving.', in: A. Vos ed., 's-Hertogenbosch. De 

geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (Zwolle/'s-Hertogenbosch: Waanders/Stadsarchief 's-Hertogenbosch, 

1997), p. 199. 

" Ad van Drunen et. al., 'In de kluisters van het water. Een geografische beschrijving', in: De Vos (1997), p. 173. 

" Van Drunen et al. (1997), p. 170. 

" De Kruif (1997), p. 201. 
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loon daaraan op, zodat men nauwelijks geld voor huur en kleren had. Niet voor niets 
hadden mensen allerlei bijbaantjes als thuisarbeid en handeltjes. 'Veel kleine straathandel
tjes dienden in de negentiende eeuw echter als dekmantel voor wat in feite neerkwam op 
bedelactiviteiten.' Twee keer per jaar gaven ook de armlastigsten hun geld grif uit, bij het 
carnaval in februari en op de kermis in september. Huisraad, kleren en zelfs hun eigen 
huizen werden als onderpand beleend bij de Bank van Lening, om aan geld voor kermis en 
carnaval te geraken. 

Desmets moeder had uit nood na haar mans overlijden de kermissen afgereisd met een 
kraam met porcelein en aardewerk. Ze werd daarin geassisteerd door Jean. Na haar 
overlijden ging Desmet noodgedwongen ook op de kermis werken. In tegenstelling tot Alex 
Benner kwam hij niet van een kermisfamilie die generatie op generatie hier zijn brood
winning vandaan haalde. Het werd een familiebedrijfje. Toen Jean Desmet begon rond te 
trekken over de kermissen, reisde niet alleen zijn gezin, maar ook andere familieleden met 
hem mee. Zijn zwager Jan Dekkers en diens vrouw waren bijvoorbeeld zijn vaste assis
tenten. Desmets kinderen Catharina (1898) en Maréchal (1899) werden, toen ze groot genoeg 
waren, naar kostscholen in België gestuurd, in Huijbergen en Essen, en reisden daarna 
alleen nog in de vakanties mee. Desmets oudste broer Ferdinand werd ook een kermisreizi-
ger en had een danssalon als attractie. Hij trouwde in 1897 met Maria Herregodts, een telg 
van een Roermondse familie van kermisexploitanten, en vestigde zich dat jaar in Roermond, 
waar hij tot 1910 bleef wonen. Zijn broer Mathijs woonde tussen 1901 en 1906 bij hem in en 
werd bakkersknecht. Later zou hij ook een tijdlang met een danstent rondtrekken. Hun 
oudste zuster Rosine exploiteerde een café annex danssalon in de Zandstraat, in de 'warme 
buurt' van Rotterdam. 

Desmets echtgenote overleed jong, toen ze in september 1907 op de kermis in Leiden ston
den. Ze was net dertig jaar oud. Rond dezelfde tijd zou Jean Desmet op de Haarlemse ker-

'5 De Krui/(1997), p. 205. 

* Een eerste kind, lean Joseph, werd op 18 maart 1897 geboren, maar overleed al enkele maanden later, op 10 juni. 
Stadsarchief Den Bosch, bevolkingsregister. Dochter Catharina verbleef van april 1905 tot december 1911 in het Pensionaat 
Mariënberg te Essen, zoals blijkt uit twee brieven van Desmet uit de moeder overste van het pensionaat. DA, C881 
Copijboek 2', 5 en 21 januari 1912. 

" Gemeentearchief Roermond, Bevolkingsregister. Mathijs Desmet zei hier later zelf over: ... al heb ik ook nog een kort 
tijdje mij geluk in 't bakkersbedrijf mogen beproeven. Maar om het vak grondig te leeren, mocht ik als vijftienjarige 
jongen achter den bakkerswagen 't brood in den straten rondbrengen en daar gaf ik al spoedig de brui van. Mijn broer 
|an [)ean] nam me bij zich en toen begon het leven van reizen en trekken van de ene plaats naar de andere.' Eindhovensch 
Dagblad, 18 december 1930, Vierde Blad. Mathijs Desmet suggereert hier dat hij jean Desmet geassisteerd zou hebben. Ik 
heb hier geen bewijzen voor. Het is alleen bekend dat Mathijs met de danssalon rondreisde en rond 1910 in Venlo woonde. 

!" Stadsarchief Den Bosch, bevolkingsregister. Volgens dit register zou Catharina op 5 april 1917 (in plaats van 1907) naar 
Essen vertrokken zijn, wat gezien de toenmalige Duitse bezetting in België vreemd lijkt. Onder andere in een brief aan een 
neef schreef Desmet dat zijn kinderen vanwege de oorlog bij hem inwoonden. Nolly van Walraven, kleindochter van 
Catharina Desmet-Dahrs, beaamde dit. DA, A2 'Correspondentie betreffende Desmet en zijn familieleden, 1900-1937', 
telegram van lean Desmet aan Heinrich Dahrs, april 1917. Zie ook de bijgevoegde familiestamboom, bijlage 1. 
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mis Rika (Hendrika) Klabou leren kennen, de dochter van een caféhouder aan de Grote 
Houtstraat. Zeker twee jaar lang werkte ze achter de kassa van Desmets reisbioscoop. In 
1912 trouwden ze en kregen een dochter, Jeanne. 

Rad van Avontuur. 
Na de periode waarin hij zijn moeder assisteerde - tot 1894 - manifesteerde Jcan Desmet 
zich op de kermis met draaiorgels. Vermoedelijk werd deze attractie in 1897 aangevuld met 
een Rad van Avontuur. De oudst gedateerde advertentie voor deze attractie stamt uit 1901. 
Desmet stond toen met zijn 'Groot Wonderrad van Avontuur' op de kermis in Den Bosch, 
zijn woonplaats. Hij reisde rond met een tent van 15 bij 4 meter. Als alle kaartjes verkocht 
waren, mocht het publiek met pijltjes op het Rad gooien om zo de winnende nummers te 
bepalen. Daarbij konden huishoudelijke en luxe artikelen gewonnen worden als spiegels, 
schilderijen, klokken, potten, vazen, serviezen, vogelkooien, bronzen kannen, theetafeltjes, 
stoelen en standaards. Desmet beschikte toen ook nog over draaiorgels van de internationaal 
befaamde firma's Gasparini en Gavioli. Destijds was het gebruikelijk met een stoet van 
draaiorgels door de straten te trekken om de kermis en de daar aanwezige attracties aan te 
kondigen. Waarschijnlijk gebruikte Desmet zijn orgels ook op die manier. 

J.C. de Laat, eigenaar van het logement annex café De Geldersche Wagen aan de Grote 
Markt in Den Bosch, hield het thuisfront voor Desmet in de gaten. In februari 1904 berichtte 
De Laat, tussen zijn 'faits divers' door over de Bossche 'scène', dat dit jaar '100 rijksdaalders 

" In 1906 en 1907 stond Desmet met zijn glijbaan of tobogan op de Botermarkt tijdens de Haarlemse kermis. Volgens 
kladjes met herinneringen van leanne Hughan-Desmet, nu in het archief van haar dochter Ilse Hughan, zou de 
kennismaking tussen )ean Desmet en Rika Klabou toen plaatsgevonden hebben. Volgens de adresboeken van Haarlem 
had Rika Klabou's vader, P. Klabou, vanaf 1907 een café in de Crote Houtstraat op nr. 147 en in 1910 op nr. 55 in dezelfde 
straat. 

'° Volgens een briefje in het Desmet-archief, gedateerd 3 juni 1897, gaf lean Desmet toen opdracht voor een "rad te 
schilderen met nummers". Dat zou kunnen betekenen dat hij kort daama begonnen is met een Rad van Avontuur. DA, Bi 
'Stukken betreffende aan Desmet geleverde of te leveren goederen en diensten. Geordend per leverancier. 1896-1898, 
1900-1908'. 

' Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, maandag 9 september 1901, Eerste Blad. De advertentie 
werd herhaald op 10 en 12 september. Het jaar daarop stond Desmet opnieuw met zijn Rad van Avontuur op de Bossche 
kermis. Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, vrijdag 12 september 1902, Tweede Blad. In beide 
jaren stond Desmet op de Pensmarkt. 

" DA, Bi, 'Correspondentie Krekel', opzet van brief door Desmet aan het gemeentebestuur van Nijmegen, september 1903, 
geen dag genoemd. DA, B8 'Stukken betreffende standplaatsen 1904-1908. Apeldoorn 1905', brief van Desmet aan de 
feestcommissie van de Cymnastiekfeesten te Apeldoorn, 1905. 

" Bekend is dat hij zijn eerste orgel bij Gasparini in Parijs heeft gekocht en dat hij in 1907 twee Gavioli-orgels en twee 
Gasparini-orgels in zijn bezit had. Archief Ilse Hughan, nalatenschap Catharina Desmet-Dahrs, 18 februari 1908. Idem, 
aantekeningen jeanne Hughan-Desmet. DA, B20 Dossier betreffende 'The Imperial Bio'. 1907-1911'. Polis 79979 van de 's-
Hertogenbossche Brandwaarborg-Maatschappij, 16 januari 1908. 
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zijn gepresenteerd voor een kinomatograaf. Dat was het bod voor een standplaats op de 
Bossche kermis, uitgebracht door reisbioscoopexploitant Antoon Wegkamp. De 'bioscope' of 
'kinomatograaf, zoals men de reisbioscoop wel noemde, was een winstgevende 
onderneming geworden, voor de exploitanten zelf, maar ook voor de gemeenten die steeds 
hogere pachtgelden konden incasseren. Maar Desmet nam deze stille hint voorlopig enkel 
ter kennisgeving aan. 

De Laat verhuurde ook Desmets draaiorgels aan derden. In zekere zin manifesteerde 
Desmet zich hier al als distributeur, lang voordat hij met zijn filmdistributie begon. Via zijn 
café onderhandelde De Laat met kermisartiesten die Desmets orgels wilden huren. Een 
ander lid van Desmets 'netwerk' was De Laats kennis, J.B. Krekel, een journalist van het 
dagblad De Gelderlander. Deze had als journalist toegang tot de notabelen van diverse ge
meentes en kon zo Desmets voorspraak zijn voor een standplaats op de kermis met zijn Rad 
van Avontuur. In die tijd waren die plaatsen felbegeerd en moeilijk te krijgen.45 Desmet 
reisde inmiddels met zijn Rad van Avontuur Nederland door en ook België.46 Tussen de 
herfst van 1902 en de zomer van 1904 zat hij herhaaldelijk in Brussel, Gent, Sint Niklaas en 
Antwerpen en verbleef daar soms maandenlang met zijn 'Grande Lotterie Hollandaise'. In 
Nederland reisde hij het hele land door, zowel in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, 
Nijmegen en Tilburg als in kleinere provincieplaatsen in alle uithoeken van het land: 
Franeker, Sneek, Harlingen, Zaltbommel, Oosterbeek, Huissen en Deventer. 

Tobogan. 
Begin juli 1905 moest Desmets vrouw, die op dat moment in Leeuwarden verbleef en 
blijkbaar daar met het Rad stond, bij de Commissaris van Politie verschijnen. Daar kreeg ze 
te horen dat de attractie niet langer toegestaan werd.47 Als gevolg van artikel 3 van de 

" DA, B2 'Ingekomen brieven van ]. de Laat 1902-1907', brief van De Laat aan Desmet, 3 februari 1904. In hetzelfde jaar 
kreeg Desmet een aanbod om een danstent met een cinematograaf over te kopen van lean Leenen. DA, B2 ')ean Leenen, 
Venlo', brief van Leenen aan Desmet, 30 oktober 1904. 

" DA, B2 'Ingekomen brieven van J. de Laat 1902-1907'. Een plaats op de Tilburgse kermis van 1904 leek aanvankelijk aan 
Desmet voorbij te gaan, omdat de gemeente Tilburg dat jaar helemaal geen Rad van Avontuur wilde. Het jaar daarvoor 
had Krekel ook al tevergeefs bemiddeld voor een standplaats op de Tilburgse kermis. Toch verscheen Desmet met zijn 
'Wonderrad van Avontuur' op deze populaire kermis, eind augustus 1904, en adverteerde enige keren met zijn attractie in 
de Tilburgse kranten. Tilburgsche Courant, 8 augustus 1904. Desmet merkte in de advertentie op dat hij dat jaar voor het 
eerst in Tilburg op de kermis stond. 

" Desmet kreeg in oktober 1902 een pas om naar België te reizen met zijn attractie, die bestond uit een tent, een woon
wagen en een pakwagen, alles ter waarde van drieduizend gulden. Paarden werden ter plekke gehuurd om de wagens te 
trekken. In het archief van Ilse Hughan bevindt zich een lijst van de uit te voeren voorwerpen. Archief Ilse Hughan, 
documenten Directie belastingen invoerrechten en accijnzen, Den Bosch, 27 september en 4 oktober 1902, en rekening A.E. 
Sélis, Cent, 12 november 1902. Rond 21 oktober ging Desmet de grens over bij Roosendaal. Omstreeks 12 november stond 
hij op het Sint-Pietersplein in Cent. 

" DA, B7 'Stukken betreffende diverse standplaatsen 1904-1908. Leeuwarden 1905', brief van Catharina Desmet-Dahrs aan 
haar man. 
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Loterijwet van Juli 1905 werd het Rad van Avontuur verboden. Toezeggingen aan Desmet 
voor standplaatsen, zoals in Apeldoorn, vervielen vanwege het verbod. Desmet reageerde 
snel. Zijn sociale netwerk kwam hem daarbij te hulp. Op 7 augustus meldde De Laat: 'L. 
Benner komt met zo'n tombegan [tobogan] of glijbaan zooals dit genoemd wordt. Maar zoo 
juist uw broer Ferdinand bij mij is en mij meedeelt om u te doen weten, dat er voor u in Rot
terdam en ook in Tilburg daarvoor nog wel gelegenheid voor zou zijn.' Desmet aarzelde 
met en kocht de tobogan over van Laurent Benner, een broer van Alex. Bij Alexandre Devos 
in Gent, die volgens zijn briefhoofd complete gevels in beschilderd hout voor kermistenten 
leverde, bestelde hij een nieuwe vloer voor de glijbaan. Blijkens foto's in de Desmet-collectie 
was de glijbaan zelf ook al door Devos vervaardigd. Devos reisde op en neer naar Rotterdam 
waar Desmet voor het eerst met zijn tobogan zou staan. 

Ondertussen onderhandelde Desmet met andere exploitanten over standplaatsen voor 
tobogans. Zo kocht hij van Tewe een plaats op de Bossche kermis en van Henri Grünkorn 
één op de kermis in Zaandam, zijn eerstvolgende plek na Rotterdam. In de daaropvolgende 
jaren, in 1906 en 1907, stond Desmet onder meer in Den Haag, Deventer en Haarlem met de 
tobogan. In Den Haag was dat steeds in mei op het 'Voorjaarsfeest' in de Haagse Dierentuin. 
Desmets tobogan werd in 1907 beschreven in het dagblad Het Vaderland als dé attractie van 
het feestterrein.51 

Een vernuftige vinding, en zoo eenvoudig als 't ei van Columbus. Het is niets anders 
dan een met een rijk front gemaskeerde stellage, waar een trap omheen staat geslin
gerd. Van uit dien top nu zigzaggen twee met riet bekleede geulen naast elkander naar 
benêe. De pret is die duizelende vaart van uit de hoogte. En het is een stexige klim, 
voor je er bent. Het gaat er mee, als met het kweeken van een kapitaal. Om het doel te 
bereiken heb je moeizaam, tree voor tree, te klauteren. Maar néér gaat het van zelf in 

" DA, B8 'Stukken betreffende standplaatsen 1904-1908. Apeldoorn 1905', brief van de gemeente Apeldoorn aan Desmet 
[datum]. 

" DA, B2 'Ingekomen brieven van J. de Laat, 1902-1907', brief van |. de Laat aan Jean Desmet, 7 augustus 1905. Foto's van 
de tobogan van Desmet bevinden zich in het fotoarchief van het Nederlands Filmmuseum. De 'Canadian toboggan' was 
anno 1905 een door heel Europa populaire nieuwe kermisattractie. Pathé Frères wijdde er zelfs een filmpje aan in hetzelfde 
jaar: LE TOBOGGAN, 65 m., in de serie Sports d'hiver. Het was ook een grote attractie op de Wereldtentoonstelling in St. Louis 
in 1904. 

s° DA, B10 'Stukken betreffende diverse standplaatsen 1904-1908. Rotterdam 1905', correspondentie Tewe Desmet. en DA; 

B11 'Stukken betreffende diverse standplaatsen 1904-1908. Zaandam 1905'. Zaanlandsche Courant, Tweede Blad, 26 augus
tus 1905. In de bespreking van de kermis wordt de tobogan nog aangeduid als een attractie van Crünkom. 

s' in advertenties werd ook melding gemaakt van bioscoopvertoningen op het feestterrein, maar deze waren duidelijk 
minder spectaculair. In recensies werden ze niet besproken en in advertenties werd enkel melding gemaakt van het 
medium zonder aan te geven wie de vertoning verzorgde of wat er te zien was. DA, B2 'Ingekomen brieven van |. de Laat 
1902-1907'. De bespreking van de tobogan verscheen in: Het Vaderland, Tweede Avondblad, donderdag 16 mei 1907, 
advertenties voor het Voorjaarsfeest in: Haagsche Courant, Tweede Blad, 2, 10 en 22 mei 1907, en in: Het Vaderland, 10, 13 
en 15 mei 1907. 
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een dollen, lokkenden, opwindenden roes. 

Tobogans waren een tijdlang erg in trek op de kermis. Door hun omvang en hun hoogte 
torenden ze ver boven de rest van de kermis uit en fungeerden als een soort kerktoren of 
beter als een soort vuurtoren. Desmets tobogan was namelijk voorzien van met elektrisch 
licht, dat boven de attracties uitstraalde en het kennisterrein verlichtte. Via een 
stoommachine wekte hij de paardenkrachten op die nodig waren voor zijn elektriciteit. De 
meeste Nederlandse steden hadden in die jaren nog geen centrale gemeentelijke aansluiting 
voor elektriciteit. Die aansluiting geschiedde juist in Desmets reisbioscoopjaren. Tot die tijd 
was elektriciteit voor zover aanwezig dikwijls in handen van particuliere ondernemingen en 
niet voor iedereen bereikbaar. Dus brachten de kermisexploitanten hun eigen energie mee. 
Zodoende beschikte Desmet al over elektriciteit, voordat hij met zijn reisbioscoop begon. 

Nederlandse steden waren in de negentiende eeuw donker, 'de absolute donkerte waarin 
de stad zich na het vallen van de avond hulde', zoals Geert Mak schrijft over het negen
tiende eeuwse Amsterdam. De kermis werkte daardoor met zijn zee aan licht als een 
magneet, en zag er ook nog eens sprookjesachtig uit vanwege alle gekleurde lampen. 
Elektriciteit was een praktisch middel, bijvoorbeeld om stoomcarrousels in beweging te 
zetten, maar was even belangrijk als amusement, als publiekstrekker, als verfraaiing. 
Vandaar dat kermissen soms zelfs in het weekend overdag matig werden bezocht, maar juist 
's avonds overvol waren. 

Eerste filmvertoningen in combinatie met de tobogan. 
Blijkbaar had Desmet eind 1906 al plannen voor een reisbioscoop, want op 17 december 
1906 bood hij 1130 gulden voor een standplaats met een 'bioscope' op de kermis in Den 
Bosch van het jaar daarop. Toch stond hij pas in juli 1907 in Leiden voor het eerst met zijn 
reisbioscoop op de kermis stond.53 

Na zijn aanwezigheid in Leiden op de julikermis stond Desmet er alweer in september 
1907, op een zg. 'kermesse d'été'. Dit keer werd er wél over zijn filmprojectie gepubliceerd, 
zij het dat het om een incidentele voorstelling ging. In augustus 1907 stond Desmet ook in 
Haarlem, Rotterdam en Alkmaar, maar waarschijnlijk alleen met de tobogan. Bij Alkmaar is 
onbekend wiens tobogan dat was, maar in Haarlem adverteerde Desmet voor zijn attractie, 
net zoals het jaar ervoor, toen hij daar voor het eerst stond met de tobogan.54 Foto's van de 

" Geert Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam, Amsterdam/Antwerpen: Atlas 1995, p. 198-200. 

" Stadsarchief Den Bosch, Akten van B6W Den Bosch, 17 december 1911. Op de Bossche kermis van 1907 stond niet Desmets 
reisbioscoop maar die van Alex Benner. Er was ook een tobogan, maar die was van concurrent Kunkels. Provinciale 
Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, maandag 9 september 1907. In het Desmet-archief zitten geen 
rekeningen voor de aanschaf van een projector noch voor aanschaf van films in Desmets kermisjaren. Het is zodoende niet 
duidelijk of hij vóór juli 1907 al bioscoopvertoningen hield onder 'de vlag' van zijn tobogan. Gezien de briefopschriften in 
het Desmet-archief zijn die eventuele filmvertoningen bijzaak geweest. 

H Desmet adverteerde in 1906 in de Oprechte Haarlemsche Courant, Stadseditie, van zaterdag 4 augustus 1906, Tweede 
Blad, en idem van dinsdag 7 augustus 1906, Tweede Blad, en in 1907 in idem, woensdag 7 augustus 1907, Tweede Blad. 
Beide keren had hij het over het 'Kermisvermaak van de Tentoonstelling St.-Louis, Amerika'. In de Nieuwe Haarlemsche 
Courant van zaterdag 3 augustus 1907 werd melding gemaakt van de tobogan op de Botermarkt zonder de exploitant te 
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tobogan op de Botermarkt tijdens de Haarlemse kermis van augustus 1906 geven aan dat de 
ingangspartij van de tobogan een gevel was, die later de basis van de voorgevel van Desmets 
reisbioscoop zou vormen. 

Tussen Haarlem en Alkmaar stond Desmet in Rotterdam vier dagen op de één na laatste 
Rotterdamse kermis, waarschijnlijk van zaterdag 17 tot en met dinsdag 20 augustus. In 
correspondentie met de gemeente over de afdracht van de gemeentelijke belasting, schreef 
hij dat het voor hem slecht gelopen had op de kermis en dat had hij maar 600 gulden ver
diend had. Een reden voor het slechte bezoek kan zijn geweest dat de kermis na zaterdag 
de 17e feitelijk was afgelopen, maar waarschijnlijk lag het ook aan Desmets magere 
publiciteit in de vorm van advertenties. In de Rotterdamse pers verscheen bijvoorbeeld geen 
enkele advertentie en dus ook geen aandacht voor zijn attractie in de pers. Niemand wist 
wie hij was en waar hij voor stond. Desmets houding stond in scherpe tegenstelling tot bij
voorbeeld die van de gebroeders Mullens, die in de steden waar ze met hun reisbioscoop 
stonden, vaak dag na dag grote advertenties in de pers plaatsten, met alle redactionele 
aandacht vandien. Desmet leerde zijn les. Vanaf zijn voorstellingen in Leiden, in september 
1907, adverteerde hij regelmatig in de lokale pers, zij het aanvankelijk nog niet onder de 
naam 'The Imperial Bio'. 

Op donderdag 12 september werd op de Leidse kermis een 'kinematograaf in de wolken' 
gepresenteerd. Vanaf 11 uur 's avonds werd drie kwartier lang film geprojecteerd op een wit 
doek, dat achter de tobogan was opgespannen. De films werden met behulp van een 
projector vertoond, die in verbinding stond met de elektrische leiding van de tobogan. 

Van wolken was geen sprake, wel van een vrij helderen sterrenhemel. Of het moesten 
de stoomwolken der machine van den Tobogan geweest zijn! In hun kortstondig 
bestaan werd daarop echter niet geprojecteerd. Het publiek was achter en naast de 
tent gestuurd en velen waren ook in den "toren" van de glijbaan, hoog verheven toe
schouwers van wat daar beneden vertoond werd. Daarbij waren werkelijk aardige en 

noemen. Op die kermis stonden zowel de reisbioscoop van Alberts Frères als die van Lohoff; in de Schouwburg werden 
matinees met filmvoorstellingen door Pathé (Abrassart) gehouden. Misschien was het door al die concurrentie onmogelijk 
voor Desmet om ook nog eens voor een reisbioscoop een vergunning te krijgen. Voor de vermelding van de tobogan in 
Alkmaar zie: Alkmaarsche Courant, 26 augustus 1907. Desmet bleef in Alkmaar van eind augustus tot 3 september. 

" Oprechte Haarlemsche Courant, Zondagseditie, 20 augustus 1906, p. 405-406. 

* Vanuit Alkmaar schreef Desmet op 26 augustus 1907 een bezwaarschrift aan de gemeente Rotterdam vanwege de 
belastingaanslag. In plaats van de geraamde F 1200,- had hij maar F. 600,- verdiend. Op 20 september besloot de 
gemeente tot gedeeltelijke restitutie. Men was verplicht 10 % van de opbrengsten aan de gemeente te betalen als 
belasting 'op tooneelvertooningen en andere openbare vermakelijkheden'. Gemeentearchief Rotterdam, brief van Desmet 
aan BEW van Rotterdam, 26 augustus 1907, en notulen B£W Rotterdam, 20 september 1907. 

" Rotterdamsch Nieuwsblad, augustus 1907. De Rotterdammer, augustus 1907. Goedkoop Nieuwsblad, augustus 1907. Rot-
terdamsche Courant, augustus 1907. Nieuwe Rotterdamsche Courant, augustus 1907. De pers maakte alleen zijdelings 
melding van een tobogan, waarmee waarschijnlijk die van Desmet werd bedoeld. Aan de andere kant worden in de 
gemeentestukken en in Desmets verzoek alleen gerept van 'bioscope'. 
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duidelijke nummers. 

Nergens wordt vermeld dat deze filmprojectie Desmets werk was. In advertenties wordt hij 
alleen als de verantwoordelijke van de tobogan aangegeven. Maar vanwege de combinatie 
van tobogan en filmprojectie is het waarschijnlijk dat hij ook de filmvoorstellingen 
organiseerde. Een tijdlang stond Desmet met beide attracties op de kermis. Ook later, toen 
zijn reisbioscoop inmiddels belangrijker geworden was dan zijn glijbaan, was de tobogan 
nog regelmatig op de kermis te zien. De tobogan bleef zo'n lucratieve attractie, dat Desmet 
deze gelijktijdig met zijn reisbioscoop exploiteerde. Wanneer hij het onderspit dolf tegen 
andere bioscoopexploitanten als Alberts Frères en Benner in de race om een standplaats op 
de kermis, kon hij daar wel soms nog een plek met zijn tobogan veroveren.59 Hij adverteerde 
nauwelijks voor de tobogan, in tegenstelling tot zijn reisbioscoop, waar hij regelmatig en 
groot reclame voor maakte. Het valt daardoor moeilijk na te gaan, hoelang hij nog met zijn 
glijbaan is doorgegaan en of deze incidenteel of structureel samen met de reisbioscoop werd 
geëxploiteerd. In 1908 stond hij nog naast The Imperial Bio op de Groningse kermis en was 
daar volgens de lokale pers een geliefde attractie. 'Boven alle tenten uit torent de Canadian 
Toboggan, de zo moppige glijbaan, waar de jongeren en ouderen in uitgelaten pret zich 
moedig omlaag laten glijden. Bijna onafgebroken ziet men daar glijlustigen het smalle 
wenteltrapje opklauteren om zich daarna vliegensvlug omlaag te laten rushen.'60 Waar
schijnlijk stond de tobogan nog in augustus 1909 op de kermis in Delft, naast de Imperial 
Bio.61 

3. The Imperial Bio Grand Cinematograph. 

De reden van Desmets overstap van de tobogan naar een reisbioscoop wordt door Van der 
Maden als volgt geformuleerd: 'De risico's die met het oog op lichamelijk letsel aan deze 
vorm van vermaak waren verbonden, bracht een aantal gemeentebesturen ertoe een tobog-
ganverbod uit te vaardigen. Zodoende was Desmet in korte tijd voor de tweede maal 
gedwongen om een winstgevende attractie op te geven, en een nieuwe te zoeken.'62 

s" Deze bespreking van de 'kinematograaf in de wolken' werd gepubliceerd in: Leidsch Dagblad, 'Gemengd Nieuws', 13 
september 1907. 

s' In 1908 stond Desmet op de Deventer kermis met enkel zijn tobogan, net als in de twee jaren daarvoor, aldus het 
Deventer Dagblad van 3 juni 1907 en hetzelfde dagblad van 1 juni 1908. In beide jaren was de plaats voor een reisbioscoop 
vergeven aan Alex Benner. Bij uitzondering plaatste Desmet een advertentie voor de tobogan in het Deventer Dagblad van 
3 juni 1907. 

" Nieuwe Groninger Courant, maandag 11 mei 1908. 

* Delftsche Courant, dinsdag 10 augustus 1909, Tweede Blad, en donderdag 12 augustus 1909, Eerste Blad. 

" Van der Maden (1986), p. 47. Zie ook: Van der Maden (1981), p. 175-176, waarin hij stelt dat de gemeente Nijmegen vanaf 
1908 al tobogans verbood. Aan de andere kant waren tobogans begin jaren tien nog te zien op kermissen als die van 
Utrecht. De Wit (1986), p. III. 
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Misschien schakelde Desmet bewust over op een attractie die nog winstgevender was dan 
de tobogan. Het bedrag van 1130 gulden dat Desmet eind 1906 bood voor een standplaats op 
de Bossche kermis en berichten over de kolossale winsten van de gebroeders Mullens in 
dezelfde tijd zijn hiervoor indicaties. De investeringen waren weliswaar groter, maar de 
opbrengsten waren navenant. Toch was zijn reisbioscoop geen ondubbelzinnig succes. 
Desmet was niet doorlopend bezig met filmvoorstellingen in de tijd dat hij zijn reisbioscoop 
exploiteerde. Mogelijk speelde een zekere oververzadiging van filmvoorstellingen bij de 
Nederlanders een rol.63 1907 was een topjaar in Nederland wat betreft het aantal voorstellin
gen, zowel tijdens de kermissen als daarbuiten. Mullens en Benner, die de grootste en chic
ste tenten hadden, vertoonden het meest recente aanbod en de meeste eigen filmprodukties, 
adverteerden het vaakst en het grootst en waren het meest in trek bij pers en publiek. Zij 
eisten de grote kermissen en de beschikbare zalen in de grote steden in de wintermaanden 
op. Binnen dit selectieproces moest Desmet hard zijn best doen om nog een plek te 
veroveren en was reclame een vereiste. 

Het duurde een tijdje voordat Desmet zijn nieuwe kermisattractie via advertenties in de 
pers aankondigde. In oktober 1907, een maand na zijn 'kinematograaf in de wolken' in 
Leiden, stond hij in Wageningen op de kermis met zowel zijn reisbioscoop als zijn 
tobogan.64 Dit keer was zijn attractie aangekondigd als 'The Imperial Bio Grand Cinemato
graph'. Van zaterdag 12 oktober af stond hij in het Bowlespark, ter gelegenheid van de 
Wageningse Nutsfeesten. Wageningen vierde toen het honderdjarig bestaan van de Nutsin-
stellingen in Wageningen. 

Desmet gebruikte de naam van zijn reisbioscoop waarschijnlijk voor het eerst in 
Wageningen. Nieuw was die naam overigens niet. De Belgische kermisreiziger Willem F. 
Krüger kocht in 1902 de reisbioscoop van Henri Grünkorn en doopte deze in 1903 om in 
'Imperial Bio'. Hij reisde ermee rond door Nederland, België en Frankrijk. Krüger had succes. 
In 1907 had hij zelfs twee reisbioscopen. Ook werkten verschillende reisbioscoopexploitan
ten voor hem. Op 29 november 1907 opende hij de eerste bioscoop van Antwerpen, aan de 
Keijzerlei. Zou Desmet aan Krüger gedacht hebben toen hij in 1907 zijn reisbioscoop 
Imperial Bio doopte? Vanwege zijn frequente bezoeken aan België met zijn Rad van 
Avontuur is het waarschijnlijk dat hij Krügers attractie in die periode heeft leren kennen. 
Misschien beantwoordt dit de vraag waarom Desmet met zijn reisbioscoop nooit meer in 
België is geweest. Krügers reisbioscoop reisde nog rond toen Desmet met de zijne begon. 

In een Europa dat nog nagenoeg geheel gedomineerd werd door vorstenhuizen, was het 
voor verschillende reisbioscopen binnen en buiten Nederland 'bon ton' om het predikaat 
'koninklijk' of 'keizerlijk' in hun naam te voeren. Zo heetten in Nederland Franz Anton 
Nöggeraths bioscoopvoorstellingen 'The Royal Bioscope', naar Nöggeraths film- en 

" Guido Convents gaat in op de oververzadiging in België in 1907. Zie hiervoor: Convents (1994), p. 247-248. Zelfs de 

Alberts Frères hadden wel eens financiële problemen. Zowel in 1909 als in 1910 hadden ze moeite om de pachtsom voorde 

kermis in Den Bosch te betalen. Stadsarchief Den Bosch, Notulen BSW, nr. 906, 1 april 1909, nr. 1714, 19 augustus 1909, nr. 

1256, 19 mei 1910, en nr. 1944, 1 augustus 1910. 

" Wageningsche Courant, 9 oktober 1907. 
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apparatuurleverancier Charles Urban. Carmine Riozzi's reisbioscoop droeg de naam 'Riozzi's 
Imperator Bioscope'. Het onderschrift 'Grand Cinematograph' was evenmin exclusief. Het 
werd behalve door Desmet ook door concurrent Willem Lohoff gehanteerd. 

Opvallend is dat Desmet zijn attractie niet naar hemzelf vernoemde in tegenstelling tot 
Mullens en Benner. Hij vond het blijkbaar niet belangrijk om een bekende (eigen-)naam te 
ontwikkelen waarmee zijn zaak geassocieerd kon worden. De naam van zijn attractie vond 
hij belangrijker dan zijn eigen naam. Wel deed hij iets aan zelfverheerlijking door zich in 
advertenties 'L'Empereur du Bioscope' te noemen, een knipoog naar de gebroeders Mullens 
die zich 'Les Rois des Bioscopes' noemden. Een dergelijke overtreffende trap werd ook door 
anderen gehanteerd. In Engeland, waar veel reisbioscoopexploitanten zich 'Captain' of 
'Colonel' noemden, bombardeerde reisbioscoophouder George Kemp zich tot 'President 
Kemp'. 

Desmet heeft aangevoeld, dat hij om te kunnen concurreren met iets speciaals moest komen. 
Dat lukte op de eerste plaats door zijn bioscooptent. De gevel was een enorm front met Art 
Nouveau motieven, dat al werd gebruikt voor zijn tobogan. Toen Jean Desmet in de zomer 
van 1907 bij Bayerthal zijn filmdoek bestelde, liet hij zijn voorgevel alleen verfraaien. Het 
ontwerp van de gevel was van de Belg Albert de Sonneville, die in 1907 ook de versiering 
van de gevel bedacht. 

De Imperial Bio had een voorgevel van zo'n 25 meter breed, de tent was 10,5 meter diep. 
Ervan uitgaand dat de tent even breed was als de voorgevel was de oppervlakte van de tent 
ruim 260 vierkante meter. Desmets reisbioscoop was dus twee keer zo groot als die van 
Slieker, ongeveer even groot als die van Alex Benner, maar slechts de helft van die van 
Alberts Frères. In alle recensies met betrekking tot de Imperial Bio wordt ruim aandacht 
besteed aan zowel het exterieur als het interieur van de tent. De buitenkant trok de 
aandacht, al werd daar minder over geschreven. Het Leidsch Dagblad had het bijvoorbeeld 
over een 'helder, sterk verlichte tent'. Dit verwijst naar de elektrische verlichting, die de 
aandacht trok naar de kassa in het midden van de gevel. 'Ik verlicht het hele terrein', schreef 
Desmet zelf, maar dat sloeg ook op de schijnwerpers op de tobogan naast de bioscoop. De 

li Krijgers Antwerpse bioscoop werd later overgenomen door Pathé Frères met alle technici erbij. Kriigerzelf ging failliet in 
1908. Zie hiervoor: Convents (1994), p. 238-249. Jean Desmet gebruikte zijn bijnaam 'L'Empereur du Bioscope' bijvoorbeeld 
in zijn advertenties voor The Imperial Bio in Groningen. Nieuwe Groninger Courant, 11 mei 1908, en Provinciale Groninger 
Courant, 8 mei 1908. Voor 'President Kemp', zie: Vanessa Toulmin, 'Telling the tale. The story of the fairground bioscope 
shows and the showmen who operated them', in: Film History 6, 1994, p. 223. 

" In de Desmet-collectie wordt De Sonnevilles schets voor deze verfraaiing bewaard. Affichecollectie Filmmuseum, AR AFF 
01, schetsontwerp The Imperial Bio. 

" Gemeentearchief Delft, inschrijvingsbiljet van Desmet voor de kermis te Delft van 1909, 26 januari 1909. Desmet betaalde 
800 gulden voor de staanplaats. In Desmets brief aan de gemeente Wageningen (zie vorige noot) spreekt hij van een 
reisbioscooptent van 25 meter front en 11 meter diepte. 

" Leidsch Dagblad, vrijdag 30 juli 1909. 

* Gemeentearchief Wageningen, Nieuw-Archief der Gemeente Wageningen, inv.nr. 407, Ingekomen stukken van 
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royale omvang en het stijlvolle Art Nouveau ontwerp van de gevel werden in de pers 
nauwelijks opgemerkt. Misschien was het ontwerp niet zo revolutionair voor die tijd of 
waren de Nederlanders niet zo geporteerd van de Belgische Art Nouveau. Het houtsnijwerk 
van de omlijstingen doet denken aan de architectuur van Victor Horta en Gustave 
Strauven.70 Op een foto van de Imperial Bio op de Grote Markt in Groningen in mei 1908 is 
deze gevel 'en detail' weergegeven. In het midden onder de letters 'The Imperial Bio' is de 
kassière zichthaar [mogelijk Rika Klabou] en links van haar, leunend tegen een paal, Jean 
Desmet zelf. Links is een Gasparini-orgel te zien en rechts de stoommachine die elektriciteit 
opwekte. Rechts beneden staan borden met filmaffiches tegen de gevel en uiterst rechts is 
Desmets salonwagen zichtbaar. Aan de gevel hangen diverse booglampen. Tussen de florale 
en exotische motieven van de omlijstingen zijn geschilderde voorstellingen van idyllische 
landschappen en allegorische figuren aangebracht. 

In tegenstelling tot andere reisbioscopen, die zich tevreden stelden met een aantrekkelijke 
voorgevel, bezat Desmets reisbioscoop ook een weelderig interieur. En juist daar werd regel
matig over geschreven. De loftuitingen in de pers zijn dikwijls moeilijk te scheiden van 
promotionele strofes, die uit Desmets pen lijken gevloeid te zijn. Soms werden slogans uit 
zijn eigen advertenties letterlijk herhaald en vormden dan de recensie. Andere besprekingen 
gaan uitgebreid in op zowel de tent als op de vertoonde programma's, de projectie, de 
muziek en de explicatie. Ze uitten soms woorden van kritiek, en deze kunnen veel
betekenend zijn, maar over het algemeen was men uiterst tevreden. 

In den regel is 't mooiste van dergelijken inrichtingen van buiten; hier is ook 't 
inwendige keurig. Een hooge, breede en daardoor luchtige zaal - van "tent" kan men 
moeilijk meer spreken - met zeer mooie fluweelen wanden en zelfs met nooddeuren; 
zeer gemakkelijke stoelen en althans op den eersten rang een planken vloer, zoodat 
men niet op de keien zit. En de films: het beste wat er is, goed geprojecteerd en met 
een goeden explicateur. Een pianist en een violist vullen de noodzakelijke pauzes [om 

Burgemeester en Wethouders, 1907, brief van Jean Desmet aan de secretaris van de gemeente Wageningen, 22 september 
1907. 

™ Er waren weinig Nederlandse reisbioscoopexploitanten die dergelijke Art Nouveau-motieven in hun gevel voerden, 
mogelijk omdat ze niet in de typisch Belgische stijl geïnteresseerd waren. De gevels van Lohoff, Fey, Wegkamp, Schouten, 
Riozzi en Welte bevatten geen Art Nouveau-kenmerken. Alleen in de gevel van Alex Benners reisbioscoop ziet men ze 
terug, maar lang niet zo allesoverheersend als bij Desmet. Gabriele Fahr-Becker, Jugendstil (Keulen: Kónemann. 1997). p. 
131-162. 

7 Op de verzekeringspolis uit 1908 werd aangegeven dat Desmet nog drie andere orgels had: twee Cavioli-orgels en een 
ander Gasparini-orgel. DA, B20 'Dossier betreffende The imperial Bio, 1907-1911". Voigens deze polis verzekerde Desmet 
tussen december 1907 en mei 1908 zijn reisbioscoop, zijn tobogan, zijn vier orgels, zijn salonreiswagen, een andere 
woonwagen, een orgelpakwagen en drie andere pakwagens voor 28.750 gulden. Toulmin schrijft, dat in Engeland de 
groei van de omvang en de voorgevels van de reisbioscopen rond 1905 onder meer valt te verklaren door de nouveauté 
van grote orgels uit het vasteland zoals die van Gavioli, die in de reisbioscoopgevels werden ingebouwd. Toulmin (1994), 
p. 227-228. 
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de filmrollen te verwisselen, IB] verdienstelijk aan. 

Zo stond het gedrukt in de Amersfoortsche Courant, toen Desmet daar in oktober 1907 stond. 
In augustus-september 1909 was The Imperial Bio in Zeist opgesteld en noteerde de lokale 
pers: 

Een bijzonder woord moet ons nu uit de pen voor "The Imperial Bio", waarvan de tent 
op het attractieterrein wél in het oog valt. Wij doen dit met nadruk omdat hetgeen de 
directie Jean Desmet levert nog veel meer een bezoek waard is, dan daar nu reeds 
avond aan avond gevonden wordt. De theatertent is waarlijk "naar de eischen des tijds 
ingericht", en het is geen reclame-achtig na-praten, dat wij die term uit het strooibiljet 
overnemen, maar het berust op eigen ervaring. De tent ziet er inwendig keurig uit. 
Langwerpige zaal-vorm, met roodbruin fluweelen behang als zijwanden, maakt zij 
keurig effect. De eersterangs plaatsen zijn met blauwfluweelen kleden overdekt en de 
andere rangen wat minder luxurieus, maar degelijk en goed. Vanzelfsprekend, dat het 
grootste verschil in de plaatsen zelve gelegen is. Van nabij gezien zijn trilheelden [een 
indertijd populaire aanduiding voor filmbeelden, IB] altijd vermoeiend voor de oogen 
en dus wordt het schoon der levende beelden zeer verhoogd naarmate men meer naar 
achteren plaats heeft genomen73 

Desmet was geen echte woonwagenbewoner, maar op de kermis overnachtte hij in zijn 
chique 'salonwagen'. Dit was niet zomaar een reiswagen, het was een waar kunststuk, een 
kostbaar luxe-artikel en voor Desmet waarschijnlijk een niet gering status-symbool. Al in 
1906, toen hij nog met zijn tobogan rondtrok, maar met name vanaf 1908 adverteerde 
Desmet in de pers ook voor zijn salonwagen. De wagen was net als zijn tent in Art 
Nouveau-stijl ontworpen door De Sonneville. In het tijdschrift De Prins van 25 april 1908 
werd een foto van de wagen afgedrukt met het onderschrift: 

Reeds dikwijls zagen wij afbeeldingen van reusachtige automobielen en reiswagens 
van rijke Amerikanen en Engelschen, ingericht met alle denkbare luxe en comfort, 
waarin het een genot moet zijn de wereld rond te reizen. Thans geven wij de 
afbeelding van een luxe-reiswagen, toebehoorende aan den heer De Smet, bio
scoophouder te 's Bosch. De wagen is 10 M. lang, voorzien van geslepen ruiten in 
moderne mahonie sponningen gevat. In de kap zijn ventilatievensters aangebracht. 
Het interieur bestaat uit een salon, slaapvertrek en badkamer, terwijl overal gas en 
elektriciteit gebruikt kan worden. Het geheele interieur is uitgevoerd in massief 

" Amersfoortsche Courant, dinsdag 22 oktober 1907. 

" Streekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken, zaterdag 4 september 1909. 

" Al in de Oprechte Haarlemsche Courant, Stadseditie, van maandag 6 augustus 1906, wordt bij het nieuws van de kermis 
Desmets tobogan opgemerkt en tevens: 'Naast deze Tobogan is te bezichtigen een moderne salon-reiswagen, die afkom
stig is van de Luiksche Wereldtentoonstelling en volgens de eigenaar 25 000 francs heeft gekost.' 
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mahonie, volgens teekening van den kunstenaar Albert de Sonneville, die ook de pla
fonds beschilderde. In het salon ontbreekt zelfs geen piano en bibliotheek. De geheele 
wagen kostte meer dan 12000 gulden en zal op verschillende plaatsen, waarheen de 
eigenaar met zijn bioscoop zich begeeft, zeker veel belangstelling trekken. 

In zijn advertenties voor The Imperial Bio in Groningen, een maand later, maakte Desmet de 
kermisbezoekers opmerkzaam dat ze de reiswagen konden bezichtigen en verwees naar de 
foto in De Prins16 Trots vermeldde hij dat de wagen op de Wereldtentoonstelling in Luik 
had gestaan. In oktober 1908 in Tiel en in de daaropvolgende zomer in Delft en Zeist wees 
hij het publiek weer op zijn salonwagen als attractie. In Zeist adverteerde hij er zelfs apart 
voor. Voor tien cent kon men de wagen bezoeken. Gezien het aankoopbedrag moet Desmet 
in die tijd al over een behoorlijk vermogen beschikt hebben, aan de andere kant zal hij al die 
dubbeltjes goed hebben kunnen gebruiken om zijn rekeningen te kunnen voldoen. 

In de jaren 1907-1909 stond Desmet steeds van mei tot en met oktober op de diverse 
kermissen. In de wintermaanden vertoonde hij film in zalen. Dit waren ruimtes waar 
gewoonlijk gemusiceerd of geacteerd werd, maar die afgehuurd konden worden voor 
filmvoorstellingen. Zo vertoonde hij films in zijn eerste winterseizoen met zijn Imperial Bio 
in de Concertzaal 'Ober-Bayern' in Sittard en de Concertzaal van Geenen in Helmond in 
december 1907 en in de zaal van de Koninklijke Liedertafel 'Souvenir des Montagnards' te 
Tilburg in februari en maart 1908. Ondanks de afwezigheid van zijn bioscooptent bleef 
zijn attractie door hem in de pers geadverteerd als 'The Imperial Bio'. De naam was dus niet 
per se aan de filmtent verbonden. Ook in de winter van 1908-1909 stond Desmet met zijn 

" De Prins, 25 april 1908, p. 195. 

" Nieuwe Groninger Courant, 11 mei 1908; Provinciale Groninger Courant, 8 mei 1908. 

" Tielsche Courant, zondag 18, dinsdag 20 en zondag 25 oktober 1908. Delftsche Courant, dinsdag 10 augustus 1909, 
Tweede Blad, donderdag 12 augustus 1909, Tweede Blad, en zaterdag 14 augustus 1909, Eerste Blad. Streekbode van Zeist, 
Driebergen en Omstreken, zaterdag 4 september 1909 en woensdag 8 september 1909. Ook in de Delftse pers werd een 
beschrijving van het interieur gegeven. Buiten hetgeen al in De Prins beschreven was werd opgemerkt, dat in de salon een 
elektrische haard stond. De badkamer bevatte een wc en zelfs een bad. De badkamerwanden waren met dik matglas en 
witte tegels afgezet. Tegen de gepolijste mahoniehouten wanden van de wagen was een pantser van plaatijzer aange
bracht tegen beschadigingen. Delftsche Courant, donderdag 12 augustus 1909, Eerste Blad. 

" De wagen werd later de 'Future'-wagen van de Bergen op Zoomse kermisexploitant Janvier en werd in 1990 nog gesig
naleerd in Stadskanaal, zij het inmiddels ontdaan van de meeste luxe uit Desmets tijd. S.C.F. Vinke, 'Ingezonden', in: 
Zwieren en Zwaaien, juli 1990, p. 32-33. Zie ook de studie over janvier door Dimp Nelemans, Alles draait... ik zie sterretjes. 
Geschiedenis van een /cerm/sdynasf/eCRaamsdonksveer: Verse Hoeven/D.S.H. Nelemans, 1996), p. 56, 88. Voormalig direc
teur van het Nederlands Filmmuseum jan de Vaal heeft tevergeefs pogingen gedaan de salonwagen voor het museum aan 
te kopen. Interview met jan de Vaal, 8 november 1995. 

" De concertzaal van de Liedertafel Souvenir des Montagnards werd in 1916 'Nieuwe Bioscope' en later 'Cinema Royal'. Het 
gebouw (1877) bestaat nog steeds. 
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Imperial Bio in zalen, zoals in november 1908 in de bovenzaal van Café Suisse te Zaandam 
en in februari 1909 in de Groote Zaal van de Sociëteit Casino te Den Bosch.80 

Naast kermissen en zalen verscheen The Imperial Bio ook op zg. 'kermesses d'été'. Behalve 
wintervoorstellingen in zalen werd buiten de jaarlijkse voorjaars- of zomerkermis iedere 
gelegenheid aangegrepen om dergelijke kermesses d'été te installeren. Zo was Jean Desmets 
reisbioscoop behalve op de bovengenoemde kermis bij de Nutsfeesten te Wageningen ook in 
Apeldoorn op de Feestmarkt bij de Landbouwtentoonstelling (augustus 1908) en in Zeist bij 
de Tuinbouwtentoonstelling (augustus-september 1909) te zien. Zomers werden er namelijk 
niet alleen kermissen maar ook allerlei tentoonstellingen en (volks-)feesten gehouden. Ten
toonstellingen waren een ware rage, al kende Nederland nog nauwelijks vaste gebouwen 
voor beurzen en tentoonstellingen. De kermesses d'été hadden vaak een goed doel als 
liefdadigheid, maar de opbrengst kon ook gebruikt worden om de kosten van dergelijke 
tentoonstellingen te helpen dekken. Daarenboven werd zowel het nationalisme als het 
regionalisme gevoed door eeuwfeesten van steden, verenigingen en organisaties maar ook 
bijvoorbeeld door lustrumfeesten van universiteiten. Opnames van dergelijke feesten door 
bijvoorbeeld Alberts Frères konden later populaire attracties binnen Desmets film
programma worden. Zo werd DEUTSCHE LUSTRUMFEESTEN (Alberts Frères 1908), een registra
tie van de lustrumfeesten van de universiteit van Delft in eind juni 1908, regelmatig 
vertoond in The Imperial Bio tussen de zomer van 1908 en die van 1909. Desmets 
reisbioscoop en tobogan verschenen ook los van andere kermisattracties zoals in Arnhem bij 
de Internationale Reclametentoonstelling (augustus 1908).81 

Desmet hield sterk rekening met de omgeving waar zijn attractie stond. Dat bezorgde hem 
een goede reputatie bij de pers, bij het 'establishment' en zal hem bovendien extra klanten 
opgeleverd hebben. Toen hij in oktober 1907 in Amersfoort aandeed, kreeg hij te maken met 
het uiterst actieve en gezaghebbende Amersfoortsche Drankweer Comité. Dat comité had 
heel wat werk te verrichten, want de Amersfoortsche Courant maakte tijdens de kermis gere
geld melding van opgebrachte dronken mensen, vooral als dat vrouwen betrof. Het comité 
prees Desmet om zijn hulp op de plek des onheils, het kennisterrein zelf. 

Door een overeenkomst met den heer Desmet worden telkens tusschen de 
verschillende nummers, juist als heel de zaal in gespannen verwachting is welk moois 
er nu weer zal volgen, wijze lessen van het A.D.C, geprojecteerd; zoo o.a. "Een borrel 

*° Lukte het Desmet niet met zijn reisbioscoop op de kermis van Den Bosch te komen, met vertoning in een zaal, Sociëteit 
Casino, lukte het uiteindelijk wel. Desmet was overigens niet de eerste in Casino. In Sociëteit Casino werd in april 1907 
filmvoorstellingen gegeven door Tewe's Electro Bioscoop Parisien en in december 1907 door Alberts Frères. Al in 1903 
vertoonde ene )anssen er al film en in november 1905 vroeg F. Coemans een vergunning voor filmvoorstellingen in Casino. 
Noord-Brabanter, vrijdag 12 april 1907. Stadsarchief Den Bosch, Notulen B6W, inv.nr. 203 II - 3258, IJ, november 1905. 
Desmet heeft overigens wel op de Bossche kermis gestaan met eerdere attracties, in ieder geval in 1901 en 1902 met zijn 
Rad van Avontuur en in 1905 met zijn tobogan. 

" Zowel in Arnhem als in Apeldoorn werd Desmets naam in de lokale pers niet genoemd, al werden de reisbioscoop en 
tobogan wel beschreven. Bovendien plaatste Desmet zelf geen advertenties. Correspondentie in het Desmet-archief geeft 
aan dat hij het is geweest die met zowel een tobogan als een reisbioscoop daar gestaan heeft. Amhemsche Courant, 
zaterdag 1 augustus 1908. Apeldoomsche Courant, donderdag 27 augustus 1908. 
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minder Doet niemand hinder Een borrel meer Werpt knecht en heer In 't ongeluk 
neer." Of: "Vrouwen en meisjes strijdt allen verstandig mede tegen de drinkgewoonte. 
Gij kunt daarop een gunstigen invloed uitoefenen." Aardig is 't dan, de toeschouwers 
dergelijken goeden raad te hooren leezen. Waarlijk, het A.D.C, laat geen gelegenheid 
ongebruikt om propaganda te maken voor de goede zaak. 

Ook in zijn programmering hield Desmet soms rekening met de locatie waar hij was. Zo 
vertoonde hij DELFTSCHE LUSTRUMFEESTEN een jaar na de opnames toen hij zelf in Delft op de 
kermis stond. Het lijkt geen toeval dat hij op de kermis bij de Tuinbouwtentoonstelling in 
Zeist de film EEN REIS LANGS DE BLOEMBOLLENVELDEN TE HAARLEM (Alberts Frères 1909) in zijn 

programma had. De films DE DOOPPLECHTIGHEID VAN H.K.H. PRINSES JULIANA (Alberts Frères 

1909), HET BEZOEK VAN DEN DUITSCHEN KEIZER TE MIDDACHTEN (Nöggerath 1909) en De ont

vangst van het bestuurbare luchtschip "Zeppelin UT' te Berlijn door Z.M. den Keizer van 
Duitschland (mogelijk een film van Messter), die ook in Zeist werden vertoond, zullen het 
zeker goed gedaan hebben op een societv-gebeurtenis als de Zeister Tuinbouwtentoonstel
ling, die onder meer bezocht werd door koningin-moeder Emma en prins-gemaal Hendrik. 

Desmet is met zijn Imperial Bio waarschijnlijk niet in België geweest. De enigen die in de 
periode 1907-1910 in België optreden en door het belgische kermisvakblad La Comète beige 
als Nederlandse bioscoopexploitanten beschreven worden, zijn Alberts Frères en Carmine 
Riozzi, die hun uitvalsbasis (Breda) dicht bij de Belgische grens hadden. Desondanks wees 
Desmet in advertenties steeds erop dat zijn directie in Brussel zetelde. Zo afficheerde hij 
zich in Zeist als 'de directie dezer wereldvermaarde Cinéma uit Brussel'. Maar de superlatie
ven en overdrijvingen in de advertenties van reisbioscoopexploitanten zijn legio. Toen 
Desmet in mei 1908 op de kermis in Groningen stond, beweerde hij in advertenties voor 
The Imperial Bio in de Nieuwe Groninger Courant en de Proidnciale Groninger Courant zelfs 
dat hij een 'atelier artistique' had in Brussel én New York.84 Dergelijke Barnum & Bailey-
achtige aanprijzingen kunnen als nietszeggende fabels afgedaan worden. Maar zoals Charles 
Musser reeds over de Amerikaanse reisbioscoopexploitant Lyman Howe opmerkte, dit soort 
verzinsels zijn juist uiterst interessant. Ze geven aan wat Desmet meende dat indruk maakte 
op zijn potentiële publiek. En ze laten zien hoe Desmet zijn eigen biografische mythe creer-
de.85 Musser merkt tevens op, dat 'some people accepted these pronouncements at face 
value. [...] But many retained a healthy skepticism towards the master showman's 
promotional schemes and myth building.'86 Desmet kon zich altijd verdedigen door te 

* Amersfoortsche Courant, donderdag 24 oktober 1907. 

83 Zie bijvoorbeeld: La Comète beige 86, 15 januari 1909. La Comète beige bestaat sinds 1905 en is in tegenstelling tot de 
Nederlandse Komeet nagenoeg compleet bewaard gebleven bij de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel. 

" Nieuwe Groninger Courant, zaterdag 9 mei en woensdag 13 mei 1908. Provinciale Groninger Courant, donderdag 7 mei, 
zaterdag 9 mei en maandag 11 mei 1908. 

"s Musser (1990), p. 6-7. Musser heeft het in dit geval over Lyman H. Howe als constructie, als commerciële fictie, 
geschapen door Howe zelf. 
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zeggen dat hij in Brussel geboren was en daar jarenlang op de kermissen gestaan had, ook al 
was dat met zijn Rad van Avontuur. De aanduiding 'New York' zou kunnen duiden op 
Amerikaanse films in Desmets programmering, maar ook op een meer algemene behoefte 
aan moderniteit en het exotisme van de wereldstad. 

Tussen de vertoningen door moest de bioscooptent natuurlijk opgebouwd en afgebroken 
worden. Dat duurde meestal een week. Per spoor reisden Desmets wagens van stad naar 
stad, maar hijzelf had vanaf 1907 een auto. 7 Ter plekke werden bovenop het gewone 
personeel knechten ingehuurd om te laden en te lossen en elektriciens om reparaties uit te 
voeren. De colonne bestond uit Desmets luxe salonwagen, een orgelpakwagen, twee open en 
twee dichte pakwagens en een keukenwagen. Het in die jaren inmiddels sterk gegroeide en 
wijd vertakte spoorwegnet in Nederland was een uitkomst en van vitaal belang voor reisbio
scoopexploitanten als Desmet. Het zou later van nog groter belang voor hem worden bij zijn 
filmdistributie. 

In een aantal plaatsen waar Desmet met zijn Imperial Bio stond, zouden hij of zijn 
familieleden later ook bioscopen openen, zoals in Rotterdam (Cinema Parisien, Cinema 
Royal, Gezelligheid), Delft (Delfia) en Amersfoort (Amersfoortsch Bioscooptheater). In 
andere steden die hij aandeed zou hij later als filmverhuurder goede zaken doen met bio
scoopexploitanten, zoals met Geenen in Helmond. Vreemd genoeg begon Desmet in Leiden 
geen bioscoop, ondanks zijn jaarlijkse terugkeer in de periode 1907-1909. 

De locaties van Desmets reisbioscoop betreffen steden door heel Nederland.89 De meeste 
locaties kunnen aangeduid worden als middelgrote tot grote provincieplaatsen, met een 
sterke regionale uitstraling. Daarbij valt op dat Desmet in sommige steden als Tilburg, 
Groningen, Rotterdam en Amersfoort al eerder was geweest met zijn Rad van Avontuur of 
zijn tobogan. In andere steden als Utrecht en Maastricht valt zijn afwezigheid over zijn 
gehele reisbioscoopperiode op, maar dat lag vermoedelijk aan de concurrentie van met 
name Benner en Alberts Frères. 

In de meeste steden waren Desmets visites eenmalig. Dat had waarschijnlijk voor een deel 
met de moordende concurrentie onder bioscoopexploitanten te maken. Daarnaast stond 
Desmet op een aantal gelegenheidskermissen die vanwege jubilea en tentoonstellingen 
waren georganiseerd. Die waren niet jaarlijks en boden dus geen continuïteit. Verder blijkt 

" Musser (1990), p. 7. 

" Archief Ilse Hughan, brief nalatenschap Catharina Desmet-Dahrs, 18 februari 1908. DA 092/93 'Foto's particulier'. 
Rijbewijs van 23 december 1907, uitgegeven in Den Bosch, volgens de Motor- en Rijwielwet van 1905. 

" Knippenberg, De Pater (1988), hfd. 3. Transport, migratie en communicatie, p. 43-91. 

" In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de locaties en data van Desmets reisbioscoop voor zover die waren te 
reconstrueren. Op dit moment is het bij gebrek aan documentatie in het Desmet-archief niet mogelijk de complete route 
te reconstrueren die de Imperial Bio volgde in de jaren 1907-1909. Aan de hand van briefhoofden en opmerkingen in 
correspondentie en met behulp van alle regionale studies van de laatste decennia zijn zoveel mogelijk locaties en data 
achterhaald, die daama geverifieerd werden in de lokale pers in regionale archieven in Nederland. 
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uit het Desmet-archief en uit gemeentelijke archieven dat Desmet in het algemeen minder 
pachtgeld bood voor standplaatsen dan zijn concurrenten Alberts Frères en Benner en ook 
daardoor wel eens een plaats verspeelde. Alberts Frères en Benner wisten van sommige 
grotere gemeenten pachtvergunningen voor meerdere jaren te verkrijgen en schakelden zo 
iedere concurrentie uit.90 In de meeste steden mocht op een kermis maar één reisbioscoop 
staan, onder meer vanwege de omvang van de attractie, maar er waren uitzonderingen. In 
sommige gevallen komt men twee reisbioscopen op één kermis tegen, af en toe zelfs con
currerend met filmvertoning in gehuurde zalen of in de eerste vaste bioscopen. 

Het is niet bekend wanneer Desmet met zijn reisbioscoop stopte. The Imperial Bio reisde 
nog in Nederland rond na de opening van Desmets eerste vaste bioscoop, Cinema Parisien te 
Rotterdam, op 13 maart 1909. Desmets reisbioscoop was daarna in juni van dat jaar nog in 
Dordrecht, in juli in Leiden, in augustus in Delft en tussen augustus en september in Zeist. 
Zelfs in oktober 1910 was The Imperial Bio nog te zien in Nijmegen en Tiel. Of Desmet in 
Nijmegen persoonlijk aanwezig was, is onduidelijk. In het geval van Nijmegen werd 
vermeld dat de 'regisseur' of 'gérant' Nico Broekema was, die normaal gesproken voor 
Desmets concurrent Hommerson werkte. Ook in eerdere jaren waren al dergelijke '-
regisseurs' of beheerders bij Desmet in dienst geweest, zoals FA. Alten. Uit privécor-
respondentie is bekend dat Desmet in ieder geval in Tiel wel persoonlijk aanwezig was. 
Ten slotte bood hij zelfs nog in 1911 geld voor een plek met zijn reisbioscoop op de kermis
sen van Groningen, Utrecht, Tilburg, Den Bosch en Nijmegen, maar op de drie laats
tgenoemde locaties was het opnieuw Alex Benner die daar uiteindelijk met zijn reisbioscoop 
stond.94 Het lijkt erop dat dit afgesproken werk was. Waarschijnlijk stond Benner zwaar bij 

'° DA, B2 'De Laat 1902-1907', brief van De Laat aan Jean Desmet, 25 september 1907: 'Zoo ik deze dagen dan vernam wil 
Alex Benner ook hier voor 6 laar onderhands pachten, want zoo zij hem niet willen, dan gaat hij naar Maastricht en pacht 
daar voor 6 jaar. Een groote slag heeft hij hier te 's-Bosch gemaakt met de kermis, ik denk dan om die reden dat hij percé 
er op uit is Den Bosch te krijgen.' Benner stond hij in 1906, 1907, 1908 en 1911 op de Bossche kermis, maar niet zes jaar lang. 
In Maastricht was hij op de meikermis in 1906, 1907 en 1910, dus ook evenmin zes jaar. Toch geeft dit bericht (gerucht?) wel 
een indruk van het potentieel en de reputatie van deze exploitant. 

" Zie de driedubbele concurrentie in 1907 in Haarlem, noot 50. 

"Voor 1512 gulden kreeg Desmet een van de twee staanplaatsen voor een reisbioscoop in Nijmegen. De andere ging naar 
Alex Benner voor 1503 gulden. Van der Maden (1981), p. 175. 

" F.A. Alten was in de winter van 1907-1908 'régisseur' bij Desmet. DA, B2 'Jos. van Wel, Helmond', brief van Jos van Wel 
aan 'F.A. Alten, Régisseur Imperial Bio, 's-Hertogenbosch', 27 januari 1908. Broekema was in juli 1910 ook 'régisseur' voor 
de reisbioscoop van Hommerson et Fils op de kermis in Leiden. Zie hiervoor: Leidsch Dagblad, zaterdag 23 juli 1910. De 
Hommersons, een echte kermisfamilie, gingen er prat op dat hun reisbioscoop ai sinds 1897 bestond. Ze waren ook 
geparenteerd aan de Desmets door het huwelijk van Clasina Hommerson met Desmets broer Theo. 

" Zie DA, C880 'Copijboek I', 27 januari 1911 (Groningen, Tilburg), 31 januari 1911 (Groningen), (dag onleesbaar) februari 1911 
(Utrecht) en 5 juli 1911 (Den Bosch). Zie voor Nijmegen: Van der Maden (1981), p. 226, 229. Voor de afrekening van de 
kermissen van Tilburg, Nijmegen en Den Bosch: DA, C881 'Copijboek II', 8 oktober 1911. Ook: Stadsarchief Den Bosch, akten 
van BEW, 6 juli 1911. In Utrecht stond op de julikermis de reisbioscoop van Hommerson. In Groningen was naast de 
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hem in het krijt, want Desmet bood 500 gulden voor de kermis in Tilburg, 750 voor Den 
Bosch en liefst 1250 gulden voor Nijmegen. Dat was de Nijmeegse gemeente nog niet genoeg 
en hij moest daar uiteindelijk 1350 gulden betalen. Benner, inmiddels vaste klant van 
Desmets filmverhuur, betrok voor deze drie kermissen al zijn films en reclamemateriaal van 
Desmet en ze deelden samen de kosten voor het maken van drukwerk (strooibiljetten en 
dergelijke) en transport van films en reclamemateriaal.95 

De voorstellingen en het publiek van de Imperial Bio. 
Het is onmogelijk om Desmets reisbioscoopvoorstellingen te reconstrueren, maar 
vermoedelijk ging het er bij hem niet anders aan toe als in het algemeen bij dergelijke reis
bioscopen. Bij voorstellingen waren in ieder geval steeds drie mensen aanwezig om die 
voorstelling tot een goed einde te brengen: de operateur, de pianist en de explicateur. De 
operateur projecteerde de films. De pianist begeleidde de stomme films, accentueerde 
belangrijke momenten en gaf de stemmingen aan. De explicateur kon het filmverhaal 
begrijpelijker maken en trad op als een soort alwetende verteller, maar hij kon ook de 
stemmen van de personages imiteren en zo geluid toevoegen aan hun zwijgende monden. 
Veel explicateurs maakten er een ware performance van. Sommigen waren zeer geliefd bij 
het publiek, zoals Willy Mullens, die de explicatie in zijn eigen tent verzorgde. Benner 
beschikte een tijdlang over één vaste explicateur, de voormalige toneelspeler en 
variétéartiest Louis Hartlooper, die het succes en de aantrekkingskracht van Benners 
reisbioscoop meebepaalde.96 Jean Desmet expliceerde niet zelf en had evenmin een vaste 
explicateur in dienst. Misschien vanwege zijn introverte persoonlijkheid liet hij de expli
catie over aan zijn 'gérants' of bedrijfsleiders of huurde gespecialiseerde explicateurs in. Ook 
de muzikale begeleiding werd dikwijls verzorgd door lokale pianisten. Desmets voorstellin
gen zullen dus vaak een lokaal karakter hebben gehad en onderling zeer verschillend 
geweest zijn. Van een typische Desmet-voorstelling is geen sprake, of het moet juist dit 
lokale karakter zijn. 

Projectie zonder trillingen was destijds, twaalf jaar na de eerste filmprojecties, nog steeds 
een heet hangijzer. Niet iedere projector - en niet iedere operateur - was in staat om trilvrije 
en scherpe beelden te projecteren. Dit kon aan allerlei oorzaken liggen als projectiesnelheid, 
het type vlinder dat gebruikt werd en de toestand van de perforatie. Haperende projectie 

reisbioscoop van Hommerson ook die van H. Feytezien. De Wit, p. lil. De Kam/Westra (1983), p. 16. 

's DA C881 'Copijboek II', 8 oktober 1911. Nog in 1911 bood Richard Reischermann, manager van circus Wilke te Tienen in 
België, aan gezamenlijk met Desmets reisbioscoop rond te gaan reizen, maar van het plan kwam niets terecht. DA, C880 
'Copijboek I', 5 januari 1911. In 1912 maakten Desmet, Benner, Hommerson en Wegkamp een afspraak dat ze hun reisbio
scoop niet in Nijmegen plaatsten als de staanplaats aan derden werd vergund, maar hun kartel-achtige actie, bedoeld 
om de prijs te drukken, mislukte. Er kwam helemaal geen reisbioscoop op de kermis en het jaar daarop schafte de 
gemeente de ruimte voor reisbioscopen op de kermis af. Voor zover bekend is dit de laatste keer dat Desmet als 
reisbioscoopexploitant genoemd wordt. Van der Maden (1981), p. 188. 

" Ansje van Beusekom, 'Louis Hartlooper (1864-1922). Explicateur te Utrecht', in: Jaarboek Mediageschiedenis 6, 1995, p. 
183-194-
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kon rekenen op geduchte kritiek bij pers en publiek. Wie een oplossing had, werd in de pers 
geprezen. Toen Desmet in december 1907 in Helmond op de kermis stond, berichtte het 
Nieuws van de Week (in een bespreking die gedirigeerd lijkt door Desmet zelf): 'Daar is 
hoegenaamd geen trilling in de beelden te bespeuren, terwijl alles op levensgroote en 
zeldzaam scherp en duidelijk op het doek wordt gebracht. In deze bioscope is dan ook van 
vermoeidheid der oogen waarover men vroeger nog al eens klaagde hoegenaamd geen 
sprake.'97 Maar niet altijd verliepen Desmets projecties zo vlekkeloos. Zo berichtte Desmet in 
een advertentie in de Tilburgsche Courant, naar aanleiding van voorstellingen op zondag in 
de Koninklijke Liedertafel in Tilburg: 'Betreurende dat door een defect aan het apparaat de 
voorstelling van de vorige week aan onderbrekingen onderhevig was, bericht ik u tevens dat 
alle schade op afdoende wijze hersteld zijn en ik uw bezoek met alle gerustheid kan 
verwachten.' 

Zoals opgemerkt werden de films in Amersfoort in oktober 1907 begeleid door een pianist 
en een violist, maar meestal was er alleen pianobegeleiding. In mei 1908 adverteerde 
Desmet voor zijn voorstellingen in Groningen met 'Prachtvolle muziek (Bechstein 
Pianino)'.99 Op deze Bechstein was hij erg trots. Toen hij in februari 1909 in de Sociëteit 
Casino in Den Bosch voorstellingen gaf, liet hij de zaalpiano vervangen door zijn eigen 
Bechstein.100 Er is vroeger wel beweerd dat de pianist van de Imperial Bio een zekere 
Carvallo [ook geschreven als Carvalho] was, die later ook de pianist zou worden in Desmets 
Cinema Parisien in Amsterdam.101 Hiervoor is geen bewijs voorhanden. Wel werd 
opgemerkt bij voorstellingen van de Imperial Bio in Zaandam: 'De pianist Lebon verdient lof 
voor zijn keurig pianospel', in een advertentie voor de voorstellingen in Den Bosch deelde 
Desmet mee dat de pianist 'de Heer Joh. Heerkens van Tilburg' was en in Tiel werden de 
voorstellingen '...opgeluisterd door prachtvol piano-muziek van den Heer Izaak Velleman.' 
Overigens was niet iedereen even tevreden over het pianospel. De Streekbode van Zeist, 
Driebergen en Omstreken was lovend over het filmprogramma, 'alleen de eentonige piano
begeleiding verveelt op den duur.' 

" Nieuws van de Week, 28 december 1907. 

" Tilburgsche Courant, zaterdag 15 februari 1908, Tweede Blad. 

" Nieuwe Groninger Courant, 11 mei 1908; Provinciale Groninger Courant, 8 mei 1908. 

'°° Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, zaterdag 13 februari 1909. 

'°' Boost (1961), p. 14. In het Desmet-archief is wel documentatie wat betreft Carvallo's werk in de Amsterdamse Parisien. Hij 
stond daar jarenlang op de loonlijst en verrichtte incidenteel ook wel hand- en spandiensten op Desmets 
filmverhuurkantoor. 

"" Zaanlandsche Courant, zaterdag 7 november 1908. Provinciale Noordbrabantsche en s-Hertogenbossche Courant, 
maandag 15 februari 1909. Tielsche Courant, 22 oktober 1910. 

"" Streekbode van Zeist, Driebergen en Omstreken, zaterdag 4 september 1909. 
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Net als de pianist was de explicateur een vertrouwde figuur in de reisbioscoop, ook bij 
Desmet. Al in oktober 1907 was er een in Amersfoort.104 In december 1907 in Sittard werd 
over de explicateur opgemerkt: 'Daarbij de explicaties van den gérant, die het publiek elk 
schitterend beeld in woorden verduidelijkt, dit alles verschaft het publiek een genoeglijken 
avond.' Dit zou kunnen betekenen dat de voornoemde F.A. Alten in de winter van 1907-
1908 niet alleen 'gérant' of 'régisseur' was, maar ook de explicatie verzorgde. In oktober 1910 
expliceerde R. Roodvelt in Nijmegen en Tiel in Desmets reisbioscoop. 

De meest opvallende explicateur engageerde Desmet voor zijn voorstellingen op de 
meikermis in Groningen in 1908. Hij liet daar de Amsterdamse reizende exploitant en expli
cateur Frederik Keijzer aantreden om de explicatie te verzorgen. Keijzer was in de jaren 
daarvóór zelf het land doorgetrokken met zg. anti-kermisvoorstellingen. Tijdens kermissen 
maakte Keijzer handig gebruik van lokaal verzet tegen de kermis door voorstellingen in 
gehuurde zalen te geven, waarbij hij wel doodgewoon hetzelfde repertoire van Pathé-films 
projecteerde als wat men op de kermis zag. Hij had blijkbaar evenmin scrupules om in 
Desmets bioscooptent op de Groningse kermis te staan. Keijzer had inmiddels een landelijke 
reputatie, zodat zijn naam en herkomst groot in Desmets advertenties werd afgedrukt. 'Boei
ende en beschaafde explicatie door den heer Frederik Keijzer!! Amsterdam' adverteerde 
Desmet in de Nieuwe Groninger Courant.106 Dat Keijzer jarenlang in Groningen gewoond 
had, werd er niet bij verteld. Filmtitels werden niet in de advertenties gepubliceerd. Het 
fenomeen 'bioscoop' plus de 'show' van Keijzer werden als voldoende geacht. In een arti
kel waarin de attracties van de kermis beschreven werden, reageerde de pers lovend: 'Naast 
dit gebouw [het hippodrome] kleurt en schittert De Smet's Imperial Bio-tent, waar mooie 
bioscoop-opnamen - duidelijke, boeiende en grappige explicaties van den heer Keijzer 
verhoogen nog de aantrekkelijkheid van dit alles - den bezoekers worden geboden tegen 
matigen entreeprijs.'108 

Desmet kon behalve via de pers zijn publiek op diverse manieren lokken. Vaak trok men 
aan het begin van de kermis met draaiorgels door de stad om reclame te maken voor de 
kermis. Ook liet Desmet, net als later voor zijn bioscopen, met een reclamewagen rijden. Dat 
was een handkar waar op sandwichborden affiches bevestigd waren. Daarnaast was het de 

"" Amersfoortsche Courant, dinsdag 22 oktober 1907. 

'°5 Limburg, 11 december 1907. 

'°* Nieuwe Groninger Courant, woensdag 13 mei 1908. 

°' Nieuwe Groninger Courant, 11 mei 1908; Provinciale Groninger Courant, 8 mei 1908. Op de foto van Desmets Imperial Bio 

op de Groningse kermis zijn filmaffiches zichtbaar waarop, soms nauwelijks leesbaar, titels te lezen zijn als 'La pêche du 

thon', 'Exp...ion...glacé', 'Les Forbans' en 'Les armures'. Vermoedelijk handelt het hier om de Pathé-films PÊCHERIES DUTHON 

EN SICILE (1907), EXPLOITATION DE LA GLACÉ EN SUÈDE (1907), LES FORBANS (1907) en ARMURES MYSTÉRIEUSES (1907). De eerste twee films 

verschenen bij Pathé in augustus 1907, de derde in september 1907 en de laatste in oktober 1907. 

"" Nieuwe Groninger Courant, maandag 11 mei 1908. 
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gewoonste zaak om strooibiljetten uit delen, op de kermis maar ook op straat. Was men 
eenmaal op het kermisterrein gearriveerd, dan werkte de bioscoopgevel met zijn elektrische 
verlichting als één groot reclamebord, dat het publiek als motten naar het licht trok. Niet 
alleen de ogen van de toeschouwers, ook hun oren werden gelokt door de muziek van 
Desmets orgel, dat in de voorgevel van de bioscoop was opgesteld. Dat niet iedereen gechar
meerd was van dergelijke muziek, blijkt uit een reactie tijdens de kermis in Zeist. Blijkbaar 
leverde daar de combinatie van een Tuinbouwtentoonstelling, een historisch dorp en een 
kermis een dermate gemêleerd publiek op, dat de geesten zich af en toe scheidden. Op 
maandag 30 augustus werd er 's avonds een gondelvaart met verlichte bootjes georganiseerd, 
met gepaste achtergrondmuziek van gitaren en mandolines. De sfeer was echter minder 
idyllisch dan men gehoopt had. 

De Mandoline-clubs speelden midden op het Marktplein hun tokkelende zangen. Het 
fijne getsjir der guitaren en mandola's ging echter voor wie op eenige afstand was, 
geheel verloren; overstemd door het gestoot der machine achter Oud-Seyst, door het 
knallen van 't Hoofd-van-fut, 't orgellawaui van 't Bioscooptheater en 't 
stemmenrumoer over marktplein en kermis. 

De plaatsen van Desmets bioscoop waren verdeeld in drie rangen. De eerste rang was - en is 
dat vaak nog steeds - in tegenstelling tot gewone schouwburgen achteraan, in verband met 
het getril van de filmbeelden, zoals de Zeister Streekbode opmerkte. Ook het Bioscope-
Theater van F.A. Nöggerath in Amsterdam had deze indeling met de goedkoopste plaatsen 
vooraan, de duurste achteraan. Zowel in Zeist als in Amsterdam werd dat door de pers als 
iets opmerkelijks en als 'modern' beschouwd.111 Net als andere reisbioscoopexploitanten gaf 
Desmet op zaterdag- of zondagavond zg. 'Elite-' of 'Gala-Voorstellingen'. Aan de andere kant 
verhoogde Desmet in tegenstelling tot de Alberts Frères zijn prijzen niet bij dergelijke avon
den. Het is dus de vraag of bij hem ook een dergelijke selectie in het publiek optrad. Vaak 
werden op woensdag- of zondagmiddag 'Kinder- en Familievoorstellingen' gehouden. Deze 
matinees werden ook steevast groot aangekondigd in Desmets advertenties. Kinderen 
betaalden voor die voorstellingen gereduceerde prijzen. Dat wil niet per se zeggen dat 
kinderen alleen maar bij middagvoorstellingen aanwezig waren, maar de prijsverschillen 
schiepen wel een barrière. Als ouders hun kinderen naar de avondvoorstelling meenamen, 
moesten ze voor hun kroost het volle pond betalen. Kinderen hadden in die jaren gratis 
toegang tot de voorstellingen, filmcensuur en leeftijdsgrenzen bestonden nog niet. Slechts 
een enkele keer kondigde Desmet aan dat hij aangepaste voorstellingen had voor de 
matinees, jeugdige kijkers en hun begeleiders waren voor Desmet een interessante pu
blieksgroep als 'extraatje' bovenop zijn gewone avondvoorstellingen. 

Vanaf 1907 daalden de entreeprijzen op de kermissen, waarschijnlijk vanwege de 

" Streekbode van Zeist, Driebergen en Omstreken, woensdag i september 1909. 

" Streekbode voor Zeist, Driebergen en Omstreken, zaterdag 4 september 1909. 

" Nieuws van de Dag, 4 september 1907, Tweede Blad. 
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overcapaciteit aan filmvertoners of concurrentie met andersoortige attracties. Het lag ook 
aan de opkomst van de eerste vaste bioscopen, die door lage entreeprijzen de reisbioscopen 
beconcurreerden. In tegenstelling tot de kermissen bleven de entreeprijzen voor 
filmvertoningen in gehuurde zalen constant. Wat betaalde het publiek nu voor zo'n voor
stelling bij Desmet? In 1908 waren zijn prijzen op de gewone kermissen 60 cent voor de 
eerste rang, 40 voor de tweede en 25 voor de derde rang. In 1909 werd het iets goedkoper, 
namelijk respectievelijk 50, 30 en 20 cent. Ook de bedragen voor kinderen zakten iets in 
1909 vergeleken met 1907 en 1908. Desmets voorstellingen in zalen en gelegenheidsker-
missen waren duurder dan de gewone kermis. Tussen 1907 en 1909 bleven de prijzen 
hiervoor 75 cent voor de eerste rang, 50 voor de tweede en 30 voor de derde rang. Desmets 
prijzen kwamen nagenoeg overeen met die van zijn concurrenten, zowel op de kermis als in 

i 113 

zalen. 
Over het aantal bezoekers in Desmets bioscooptent zijn weinig gegevens voorhanden. 

Dikwijls komt men in persbesprekingen tegen dat de zaal tot de nok toe gevidd is, maar zo 
nu en dan ook dat de zaal wel eens wat beter gevuld zou kunnen zijn. Over de capaciteit 
van de zaal is al even moeilijk een inschatting te maken. Zoals eerder opgemerkt, is bekend 
dat de tent 260 m2 groot was. Uit het Desmet-archief blijkt dat de meubelfabriek Frans 
Rouleau-Berger Desmet 248 klapstoelen leverde, die hij op de kermis in Rotterdam van 1907 
voor het eerst gebruikt zou hebben. Deze aanschaf van stoelen zegt nog niets over de 
totale capaciteit, want mogelijk beschikte Desmet al over een voorraad stoelen. Evenmin is 
bekend of Desmet ook staanplaatsen in zijn tent had. Hij vermeldde in zijn advertenties 
alleen de drie rangen. 

Boost noemt het getal van 280 stoelen. Wat Boosts getal twijfelachtig maakt, is dat hij 
schrijft dat de tent van Mullens 800 stoelen bood, terwijl die twee maal zo groot was als die 
van Desmet, althans rond 1907: 544 vierkante meter. In de jaren daarvóór was de tent van 
Mullens ongeveer even groot als Desmets tent, namelijk 240 vierkante meter. Desmet adver
teerde zelf op de mei-kermis in Groningen in 1908 dat hij plaats had voor 600 personen.115 

Dat lijkt wat overdreven. Als men zich voorstelt dat er minstens zo'n 60 vierkante meter aan 

" Hief Desmet in 1907 op de Wageningse (gelegenheids-)kermis nog prijzen van respectievelijk 50, 25 en 15 cent voor 
kinderen (de hoogst aangetroffen prijzen), in andere plaatsen en op latere data waren die beduidend lager en waren 
meestal de helft van de volwassenenprijzen. 

"J Zo stond Alex Benner ieder jaar op de kermis in Hoom tussen 1905 en 1911 en hanteerde daar de gelijkblijvende prijzen 
van 50, 30 en 20 cent voor de eerste, tweede en derde rang. Concurrent Tewe stond in Hoom in 1906, 1907 en 1908 in een 
zaal, het Park of Parkhotel, en vroeg daar in die jaren steeds 75, 50 en 25 cent. Benner had in Hoom naast de drie gewone 
rangen vanaf 1908 ook loge-plaatsen a 60 cent. Rijken (1995), p. 66-73. Naar 1997 teruggerekend was 25 cent in 1907 4,50 
gulden. 

" Daarvoor had hij van Rouleau-Berger al 50 stoelen geleend voor de kermis in Leiden, maar die verkocht Desmet daama 
door aan zijn broer Ferdinand. DA B2 'correspondentie Meubelfabriek Frans Rouleau-Berger'. 

15 Boost (1961), p. 13. Provinciale Groninger Courant, donderdag 7 mei, zaterdag 9 mei, maandag 11 mei 1908. Nieuwe 
Groninger Courant, zaterdag 9 mei, woensdag 13 mei 1908. Desmet herhaalde het getal van 600 toen hij in 1910 in Tiel 
stond. Tielsche Courant, 22 oktober 1910. 

54 



ruimte voor de projector, voor looppaden en voor een minimumafstand van 1 meter tot het 
bioscoopscherm moet zijn geweest, dan kunnen er zo'n 500 mensen in de tent gepast 
hebben. Het aantal van 600 kan Desmet alleen bereikt hebben door een groot aantal bezoe
kers tegen elkaar aan te persen of door een deel van het publiek staanplaatsen te bieden. 
Hijzelf omschreef zijn tent juist als een plek 'waarin niet slechts het oog aangenaam verwijlt, 
maar waarin men steeds, ook bij de grootste drukte prettig en nooit opeengedrongen zit.' 
Zelfs als het klopt dat Desmet ongeveer 500 mensen kon herbergen, dan beschikte hij over 
een fors aantal zitplaatsen. Op enkele uitzonderingen na waren niet alleen de meeste reis
bioscopen, maar ook de eerste vaste bioscopen niet van een dergelijke omvang. Reisbio
scopen van 1000 zitplaatsen of meer zoals men die in andere landen wel tegenkwam, zijn er 
in Nederland misschien op Alberts Frères na niet geweest. 

De omvang van Desmets bezoek werd door allerlei factoren bepaald, maar een van de 
belangrijkste daarvan was het weer. De Hollandse regen was een beruchte kwelgeest van de 
kermisexploitanten, zelfs in de zomertijd. Zij konden reclame maken wat zij wilden, 
tegenover de elementen was men machteloos. Kennisexploitatie was mede daardoor een 
uiterst riskant bestaan. In Zeist verknoeide een donderbui de opening van de Tuinbouw
tentoonstelling en van het historische stadje Oud-Seyst. In de daaropvolgende dagen bleven 
er buien vallen. Overal waar Desmet met zijn Imperial Bio stond werd goed weer tijdens de 
kermis bijna euforisch in de krant vermeld. 

Wie Desmets bezoekers waren, kan alleen bij benadering vastgesteld worden. In de winter
maanden, bij zijn vertoningen in zalen, en bij de kermesses d'été had hij vermoedelijk een 
beter gefortuneerd publiek vanwege het prijsverschil met de kermisvoorstellingen. Gelet op 
de verlaging van zijn entreeprijzen tussen 1907 en 1909, met name die voor kinderen, lijkt 
het aannemelijk dat Desmet probeerde om op de kermis zoveel mogelijk mensen binnen te 
halen, zonder een onderscheid aan te brengen. De verlaging in prijzen voor kinderen zou 
ook kunnen wijzen op een bewuste manoeuvre om het hele gezin zijn bioscoop in te 
krijgen. Aan de andere kant zouden lagere prijzen ook kunnen wijzen op concurrentie met 

"Ter vergelijking: de tent van Sliekerbood 116 plaatsen op een ruimte van 128 vierkante meter, die van Riozzi 350 plaatsen 
in een tent die tussen 95 vierkante meter en 180 vierkante meter varieerde. Vergelijkt men Desmet met Slieker, dan lijkt 
Boosts getal van 280 een mogelijkheid. In vergelijking met Riozzi is 600 een waarschijnlijker aantal. Nijboer/ Walthaus 
(1995), P- 18-19; J.W. Drukker, 'Op de kermis. 2', in: Skrien 91, november 1979, p. 28, 32. lammer genoeg is onbekend 
hoeveel toeschouwers er bij Benner en Mullens in konden. 

" Leidsch Dagblad, zaterdag 18 juli 1908. 

"" Het Bioscope-Theater in Amsterdam bezat 700 zitplaatsen, het Haagse Apollo-Theater bij de opening slechts 200, maar 
na een verbouwing in 1909 600 zitplaatsen. Dit waren tot de hausse rond 1911-1912 in de Nederlandse bioscoopwereld 
uitzonderingen. 

"' Toulmin merkt op dat in Engeland de reisbioscopen van William Taylor en Mrs. Holland 1000 toeschouwers konden 
bevatten. 'The show [van Taylor] was fitted entirely with plush seats and could accomodate 1,000 people. Mrs. Holland's 
Palace of Light was fitted in a similar vein with seating accomodation for over six hundred people and standing room in 
the gallery for over four hundred more.' Touimin (1994), p. 228. 
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de vroegste vaste bioscopen en op slappe tijden op de kermis. 
Desmet richtte zich op een breed publiek. Dat liep uiteen van zowel oude als nieuwe 

lagere klasse (boerenknechten, fabrieksarbeiders) en middenklasse bezoekers 
(middenstanders) in de grote en kleinere steden. Misschien dat bij sommige 'kermesses d'été' 
zoals die in Zeist ook de hogere klassen een bezoekje waagden. Onder het publiek bevond 
zich mogelijk ook het conservatieve kerkgaande deel van de bevolking, wat zou kunnen 
worden afgeleid van Desmets onderhandelingen met de anti-alcohol-lobby in Amersfoort. 
Aan de andere kant was het niet zo dat Desmet expres geen al te gewaagde en sensationele 
films vertoonde om zijn publiek niet te verontrusten. Charles Musser spreekt in dit kader 
van een 'cinema of desire', waarmee hij het aanbod van de reguliere programma's van 
drama's en komedies in de Amerikaanse nickelodeons aanduidt. Hij zet dit af tegen de zg. 
'cinema of reassurance' van de Amerikaanse reizend exploitant Lyman Howe, die wel een 
dergelijke selectie in zijn aanbod toepaste.120 Een dergelijke scherpe scheiding paste Desmet 
niet toe. Net als zijn concurrenten mengde hij fictie met nonfictie. Of hij bij zijn kindermati
nees een aangepaste programmering hanteerde, is onbekend, maar afgaande op advertenties 
en besprekingen vertoonde hij zowel 's middags als 's avonds geen aanstootgevende films 
zoals de pikanterieën van Pathé. Waar Musser over Lyman Howe opmerkt: 'Like John Philip 
Sousa, he knit diverse groups together into a unified audience using patriotism, enthusi
asm, and a sense of national destiny' , lijkt het erop dat Desmet, zelf van gemengde natio
naliteit, minder de noodzaak zag om zijn publiek te mobiliseren op de manier van Howe. 
Desmets concurrent Willy Mullens, zelf wel zeer nationalistisch ingesteld, zal zijn publiek 
mogelijk wel op de manier van Howe hebben bespeeld. Hij zal zijn aanbod hebben 
geselecteerd om het publiek een 'cinema of reassurance' te presenteren. 

De programmering en de films van de Imperial Bio: nationaliteiten, genres en trends. 
In het Desmet-archief bestaan geen wekelijkse overzichten van de programma's die Desmet 
in zijn Imperial Bio vertoonde. Voor informatie over de films die hij vertoonde in zijn 
reisbioscoop is men geheel afhankelijk van de titels die genoemd worden in advertenties en 
besprekingen in de lokale pers. In deze kranten werden buitenlandse films onder een 
Nederlandse titel aangekondigd. In tegenstelling tot latere jaren of in andere landen waren 
dat overwegend letterlijke vertalingen van de originele brntenlandse titels of anders 
vertalingen van de titels die in de omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk) werden 
gehanteerd. PARDONNE GRAND-PÈRE (Pathé 1908) werd bijvoorbeeld Grootvaders vergiffenis, 
LA VENGEANCE DU FORGERON (Pathé 1907) werd De wraak van den smid. Zo kan men de films 
identificeren, hun productieland, -maatschappij en -jaar vaststellen. Het was niet ongewoon 
dat de concurrentie een jaar later of gewoon gelijktijdig films onder een zelfde of nagenoeg 
zelfde titel uitbracht, wat het traceren weer bemoeilijkt. Zo zou De Geest, vertoond bij 
Desmet in 1909, de Pathé-film LE SPECTRE (1908) kunnen betreffen, maar het kan ook gaan 
om LE REVENANT (Gaumont 1907-1908) of I I FANTASMA VENDICATORE (Cines 1909). De 
aanwezigheid van enkele filmkopieën uit Desmets reisbioscoopperiode vergemakkelijkt 

" Musser (1991), p. 8-11. 

"Musser (1991), p. 281. 
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identificatie en reconstructie, maar daarover later meer. 

In de periode van de reisbioscopen vertoonde men een bont programma van korte films in 
genres als komedie, drama en actualiteitenfilm, waarbij de langste films niet langer dan een 
kwartier duurden. Dat gold ook voor Desmet. Zijn programma's werden dikwijls om de twee 
dagen gewisseld. Dat betekende niet per se dat een volledig programma vervangen werd 
door een ander. Dat kón gebeuren, maar evenzo vaak verving Desmet slechts een gedeelte 
van het programma en liet de grootste publiekstrekkers staan. Soms stond hij maar een paar 
dagen op de kermis, maar meestal bleef hij de hele kermisweek staan. Dat betekende dat hij 
twee of drie keer van programma wisselde. Sommige kermissen duurden zelfs tien dagen of 
nog langer. Af en toe bleef Desmet ook wel een paar dagen langer dan de officiële kermis. De 
consequentie hiervan is dat Desmet en andere reisbioscoopexploitanten een behoorlijke 
voorraad films in huis moeten hebben gehad. Bij zijn wintervoorstellingen in zalen was hij 
niet gebonden aan de kermisweek en bleef dan vaak maar een dag of vier, rondom een 
weekend. In Tilburg vertoonde hij tussen februari en maart 1908 zijn films weken lang 
alleen op zondagen in een zaal. In Zeist bleef hij in 1909 vanwege de lange duur van de 
tentoonstelling waar de kermis bij was opgesteld, drie weken staan, maar dit was een 
uitzondering. 

In Desmets advertenties voor de Imperial Bio werden zelden complete filmprogramma's 
weergegeven, in tegenstelling tot de advertenties voor de programma's van zijn latere vaste 
bioscopen. In 1907 en 1908 werden steeds slechts enkele titels genoemd in de pers, in het 
laatstgenoemde jaar en in 1909 verschenen zelfs advertenties waarin slechts één film werd 
genoemd. Dat laatste was het geval bij opnames van actuele gebeurtenissen als de 
aardbeving van Messina of de doop van prinses Juliana. In contrast met begin jaren tien 
hoefden dergelijke films vóór 1910 zeker met de langste producties binnen het programma 
te zijn. De nieuwswaarde was belangrijker dan de filmlengte. 

Het genre van de actualiteitenfilm was in Desmets reisbioscoopjaren van groot belang. 
Actualiteiten waren geliefd en de vertoonde onderwerpen werden in advertenties steeds 
duidelijk aangekondigd ondanks hun beperkte lengte.122 In recensies in de pers werden ook 
meestal juist deze actualiteitenfilms besproken. Zo verschenen op 22 februari 1908 in de Til-
burgsche Courant en de Nieuwe Tilburgsche Courant advertenties, waarin nagenoeg 
uitsluitend reclame werd gemaakt voor de vertoning van de opnamen van de begrafenis van 
de op 1 februari vermoorde Portugese koning en kroonprins. De Franse filmmaatschappij 
Gaumont had opnamen gemaakt van de begrafenis van de slachtoffers en bracht de film uit 
onder de titel FUNERAILLES DE S.M. LE Rm DON CARLOS TT ET DE S.A.R. LE Due DE BRAGANCE. 

Desmet wist al snel een kopie te bemachtigen, want op zaterdag 15 februari deelde hij mee, 

" De Nederlandse voorliefde voor actualiteitenfilms en documentaires ging zo ver, dat bij besprekingen van fictiefilms de 
documentairekwaliteiten steeds werden benadrukt en geprezen. Dit was een tendens die ook met de opkomst van de 
lange speelfilm aanhield. 

" Op dinsdag 4 februari verscheen in de Tilburgsche Courant het nieuws van de aanslag op 1 februari op koning Carlos en 
kroonprins Luis. Tilburgsche Courant dinsdag 4 februari 1908. 

57 



dat hij de film zondag de 16e zou vertonen, indien die op tijd gereed zou zijn.124 Dat lukte 
niet, want de film arriveerde te laat. Zodoende lastte Desmet een extra voorstelling in op 
zaterdag 22 februari, speciaal voor de vertoning van deze ene film, plus zijn gebruikelijke 
aanbod van drama's, komedies en 'legendarische tableaux'. Een exemplaar van de film 
bevindt zich nog steeds in de Desmet-collectie.125 FUNERAILLES DE S.M. LE ROI DON CARLOS II 

ET DE S.A.R. LE Due DE BRAGANCE toont het arriveren van de rouwkoetsen en het de kathe
draal binnendragen van de lijkkisten, maar ook het opdringerige gedrag van fotografen en 
cameralui vóór de kerk. Het is de registratie van een officiële gebeurtenis én een vroege 
documentaire over paparazzi. Bovendien verwijst de film naar de schaduwzijde van het 
leven van de Europese gekroonde hoofden die zo'n prominent onderwerp vormden binnen 
de bioscoopvoorstellingen op de kermis. 

De aanduiding 'actuele opnamen' in advertenties moet men niet altijd te letterlijk opvatten. 
Van het vroegst bekende programma van The Imperial Bio, dat van Wageningen in oktober 
1907, is bekend dat het onder meer de film Groote Vloot-revue aan de Engelsche kust 
bevatte, mogelijk een opname van Urban.126 Desmet noemde de titel van deze film daarna 
nog tijdenlang in zijn advertenties, tussen de andere titels door. In oktober 1907 werd hij 
vertoond in Amersfoort, in december in Sittard en Helmond, in februari 1908 in Tilburg, in 
november in Zaandam en in februari 1909 in Den Bosch. In juli 1909 vertoonde hij nog een 
film onder de titel De laatste Engelsche vlootrevue op de Theems, wat natuurlijk een film 
over een Britse vlootschouw uit datzelfde jaar kan zijn geweest, maar evengoed zou het 
actualiserende bijvoeglijke naamwoord 'laatste' wel eens bedrieglijk kunnen zijn.127 

'" Tilburgsche Courant, zaterdag 15 februari 1908, Tweede Blad. 

Tilburgsche Courant, donderdag 20 februari 1908 en zaterdag 22 februari 1908, Tweede Blad. Nieuwe Tilburgsche 
Courant, zaterdag 22 februari 1908. Derde Blad. Een andere belangrijke buitenlandse actualiteitenfilm was De Ramp in 
Italië. De Italiaanse steden Messina en Reggio di Calabria werden op 28 december 1908 door een aardbeving van de kaart 
geveegd. Toen Desmet van donderdag 11 tot en met maandag 15 februari 1909 bioscoopvoorstellingen gaf in Den Bosch in 
de Sociëteit Casino, was de publiekstrekker hier De Ramp in Italië, opnames van het verwoeste Messina. Vanwege de 
toeloop, vermoedelijk voor deze ene film, lastte Desmet een extra voorstelling in op maandag 15 februari, want eigenlijk 
zou hij maar tot en met zondag projecties geven. Advertenties in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche 
Courant waarin de Messina-film werd genoemd verschenen op woensdag 10 februari 1909, Tweede Blad, vrijdag 12 
februari 1909 en zaterdag 13 februari 1909. Besprekingen van het programma verschenen in dezelfde krant op maandag 15 
februari 1909, Vijfde Blad en dinsdag 16 februari 1909, Eerste Blad. 

Charles Urban filmde een aantal films over de Britse vloot in juli en augustus 1907, waaronder REVIEW OF THE HOME FLEET en 
TORPEDO ATTACK ON H.M.S. DREADNOUGHT. Zie hiervoor Urbans verkoopcatalogi. E-mail van Urban-specialist Luke McKeman 
aan de auteur, 15 december 1999. Misschien betrof Desmets film de eerstgenoemde titel. Charles Musser noemt de film in 
zijn boek over Lyman Howe ENGLAND'S NAVAL DISPLAY en merkt op dat deze door Urban aan Howe geleverd was. De film werd 
in augustus 1907 als 'piece de resistance' vertoond in Howe's voorstelling in Ford's Theater in Baltimore. Musser (1990), p. 
176. 

'" De vloot bevond zich niet op de Theems, maar aan de Britse Zuidkust, bij Portsmouth en Cowes, volgens Urbans 
catalogi. 
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Van de vlootfilm werd gezegd dat hij 'sensationele zeegezichten' bevatte. In hoeverre het 
inzetten en propageren van actualiteitenfilms een manier was om de betere stand of de 
serieuze pers te interesseren, is onduidelijk. Misschien wilde Desmet hier mee aangeven dat 
hij niet alleen dolle kluchten vertoonde, maar ook het serieuzere aanbod in zijn bezit had. 
Tegelijkertijd is het bijvoeglijk naamwoord 'sensationeel' bij de omschrijving van de film er 
duidelijk op gericht om niet alleen 'serieuze' kijkers te trekken. 

Reisbioscoopexploitanten prezen Nederlandse actualiteitenfilms aan als 'eigen opnamen'. 
Dat moet met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Niet iedere exploitant had zelf 
een camera en onbelichte film tot zijn beschikking. Slechts uitzonderingen als Mullens en 
Nöggerath hadden een eigen donkere kamer. Tot in de eerste jaren van deze eeuw werden 
belichte films opgestuurd naar Engeland of Frankrijk om ze daar te laten ontwikkelen. Soms 
lieten exploitanten door lokale fotografen of cameralieden opnames maken. Rond 1910 werd 
het ook mogelijk bij Pathé in Amsterdam een cameraman in te huren. 

Het is onbekend of Jean Desmet al dan niet beschikte over een filmcamera. Veel van de door 
hem aangekondigde 'eigen opnamen' blijken bij nader inzien producties te zijn van Alberts 
Frères of van Nöggerath. Van Alberts Frères vertoonde Desmet behalve de eerder genoemde 
DEUTSCHE LUSTRUMFEESTEN, DE DOOPPLECHTIGHEID VAN H.K.H. PRINSES JULIANA en EEN REIS 

LANGS DE BLOEMBOLLENVELDEN TE HAARLEM ook HET SPOORWEGONGELUK BIJ CONTICH (1908). 
Zoals vermeld, werd in 1909 in The Imperial Bio de Nöggerath-productie HET BEZOEK VAN 
DEN DUITSCHEN KEIZER TE MIDDACHTEN geprojecteerd. Dergelijke Nederlandse actualiteiten 
ontbreken in Desmets programma's in 1907, maar komen regelmatig voor in de programma's 
van 1908 en 1909. In november 1908 kondigde Desmet in Tiel de film van de Delftse 
Lustrumfeesten aan als een 'eigen opname'. Het jaar daarop werd in Delft dezelfde film 
samen met de DOOPPLECHTIGHEID VAN H.K.H. PRINSES JULIANA voorgesteld als een 'eigen 
opname van ons huis'. In werkelijkheid waren dit twee producties van de gebroeders 
Mullens uit 1908 en 1909. Desmet annexeerde hiermee de producties van een ander. De 
vervaardiger van de film was in zijn ogen minder belangrijker dan degene die hem 
presenteerde. Hij had blijkbaar geen zin om de naam van zijn Nederlandse concurrenten in 
zijn advertenties te vermelden. In Desmets geval kunnen de aanduidingen 'eigen opname' 
het beste gelezen worden als Nederlandse producties, films die niet door een van de grote 
buitenlandse firma's als Pathé waren gerealiseerd. 

" De enige opname waarvan met enige waarschijnlijkheid kan vastgesteld worden, dat het om opnames in opdracht van 
Desmet handelt, is de in oktober 1910 in Nijmegen vertoonde film over de vliegtocht van |an Olieslagers, bijgenaamd 'De 
Antwerpse Duivel'. De Desmet-collectie bevat een film OLIESLAGERS VLIEGPOGINGEN IN DE WATERGRAAFSMEER, gedateerd 1910, waar 
men de piloot evenals enkele buitenlandse piloten in actie ziet. Een man met een dik hoofd en een grote snor, schuin op 
de rug gezien, bemoeit zich met de piloot. Het is moeilijk te zien, maar hij lijkt op Desmet. Op foto's in de Desmet-collectie 
is Jean Desmet afgebeeld, met pilotenpet en -jas, in gezelschap van Olieslagers. Of het hier echter om dezelfde film 
handelt, is echter de vraag aangezien de Watergraafsmeer een wijk in Amsterdam en niet in Nijmegen is. Ni/meegsche 
Courant, 6 en 7 oktober 1910. Desmet liet overigens pas na de opening van zijn vaste bioscopen opnames in opdracht 
maken. Na 1910 zou hij daar incidenteel nog opdracht voor geven. 

" In december 1907 vertoonde Desmet in Sittard Een drama in het Limbrichterbosch, in Geoffrey Donaldsons filmografie 
opgenomen ais een Nederlandse film. Het Limbrichterbosch is bij Sittard gelegen. De fiim werd in tegenstelling tot andere 
films op het programma niet eens genoemd in besprekingen, terwijl normaal gesproken locale opnames in het middel-
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Van Desmets Nederlandse actualiteitenfilms uit zijn reisbioscoopperiode resteert alleen 
nog OLIESLAGERS VLTEGPOGINGEN IN DE WATERGRAAFSMEER (Jean Desmet? 1910) en de 
DOOPPLECHTIGHEID VAN H.K.H. PRINSES JULIANA, aangezien niet zeker is of een kopie in de 
collectie van het Filmmuseum getiteld BLOEMBOLLENVELDEN TE HAARLEM de bewuste film van 
Alberts Frères is. Opvallend in de soms wat schokkerig gefilmde reportage van 
DOOPPLECHTIGHEID VAN H.K.H. PRINSES JULIANA is het shot waarin de koets van koningin-
moeder Emma op die van koningin Wilhelmina botst, net op het moment dat de koningin 
en haar gemaal bij de kerk uitgestapt zijn. De geboorte van een troonpretendent voor het 
Oranjehuis, dat toch al moeite had om voor nakomelingen te zorgen, was een van de 
belangrijkste gebeurtenissen van 1909. Prinses Juliana, geboren op 30 april 1909, werd op 5 
juni van dat jaar gedoopt. 

Wat betreft de speelfilms, is het niet gemakkelijk om van de Nederlandstalige titels in 
advertenties af te leiden om wat voor genres het handelde. Toch kan men in het algemeen 
stellen dat het vooral drama's waren die door Desmet in zijn advertenties werden 
aangekondigd. Dat wil niet zeggen dat deze de hoofdmoot van zijn programma vormden 
(waarschijnlijk eerder het tegendeel), maar alleen dat hij die belangrijker vond om voor te 
adverteren dan komedies. 

Overigens werden in de periode 1907-1908 speelfilms in advertenties minder opvallend 
vermeld dan actualiteitenfilms. Dat geldt ook voor besprekingen van de programma's in de 
pers. Daarentegen verschenen er ook verschillende advertenties in deze periode waarin alle 
genoemde titels even veel ruimte krijgen. De ene film lijkt niet belangrijker te zijn dan de 
andere. Pas in 1909 verschenen advertenties, waarin meerdere titels genoemd zijn en één 
titel groot en vet afgedrukt is. Een voorbeeld hiervan is de advertentie voor The Imperial Bio 
in Leiden in het Leidsch Dagblad van 27 juli 1909. Naast DE DOOPPLECHTIGHEID VAN H.K.H 
PRINSES JULIANA, De Laatste Engelsche Vlootrevue op de Theems en Van Medelijden tot Liefde 
(waarschijnlijk DALLA PIETA ALL'AMORE, SAFFI-Comerio 1909) is de filmtitel De Geest ('hoog 
spannend drama') groot afgedrukt.1 

Maar even zo goed plaatste Desmet advertenties waarin hij alleen maar meedeelde dat hij 
een verscheidenheid aan genres vertoonde. Het aangeven van differentiatie is dan blijkbaar 
al voldoende. De filmtitels zelf zijn uitwisselbaar. In het Leidsch Dagblad van zaterdag 18 

punt van de belangstelling stonden. Het vermoeden rijst dat dit een Nederlandse of buitenlandse film is, die vanwege de 
vertoning in Sittard 'omgedoopt' werd om hem zo dichter bij het plaatselijke publiek te brengen. Gezien het doodzwijgen 
in de pers werkte deze manoeuvre niet. Geoffrey Donaldson, Of joy and Sorrow. A Filmography of Dutch Silent Fiction 

(Amsterdam: Nederlands Filmmuseum, 1997), p. 71. 

"° Het zou namelijk ook een film van Nöggerath kunnen betreffen. Als het om de film van Alberts Frères gaat, is het waar
schijnlijk maar een fragment. De beschikbare kopie telt slechts 30 meter, terwijl de oorspronkelijke film (lengte onbekend) 
behalve een wandeling door de bollenvelden ook een fictie-onderdeel bevatte en DE LEGENDE OVER HET ONTSTAAN DER 
BLOEMBOILENCULTUUR TE HAARLEM (1909) getiteld was. Donaldson (1997), p. 73. Het beschikbare materiaal is wel een fraaie 
ingekleurde film, waarin een heer en een dame met hun dochtertje en een tweede vrouw door de velden lopen. De dame 
kiest de bloemen uit en de heer rekent af. 

J Leidsch Dagblad, dinsdag 27 juli 1909. De Ceest zou zoals gezegd LE SPECTRE (Pathé 1909) kunnen zijn. 
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juli 1908 gaf Desmet aan dat de Imperial Bio 'Boeiende Drama's, schoone Natuurtafereelen, 
pakkende Blijspelen, prachtige Feeërieën, de laatste voornaamste gebeurtenissen in Binnen-
en Buitenland' vertoonde. Hij noemde daarna alleen de films DEUTSCHE LUSTRUMFEESTEN en 
HET SPOORWEGONGELUK BIJ CONTICH, gevolgd door 'enz., enz.'132 Dergelijke opsommingen van 
de genres in het aanbod vindt men ook terug in zijn advertenties voor The Imperial Bio in 
Tiel (oktober 1908), Zaandam (november 1908) en Leiden (juli 1909). 

Van het merendeel van de speelfilms die Desmet in 1907-1908 in zijn advertenties noemde, 
met name de drama's, kan vastgesteld worden dat het om Pathé-producties gaat. In de 
Desmet-collectie bevinden zich nu nog De strijd om het bestaan (LUTTE POUR LA VIE, 1907), 
Het betooverde huis (LA MAISON ENSORCELÉE, 1908) en de eerder genoemde films LA 
VENGEANCE DU FORGERON en PARDONNE GRAND-PÈRE. LA MAISON ENSORCELÉE is een komische 

film over een behekst huis, waarin de trucages van maker Segundo De Chomón uitblinken. 
De andere drie zijn moderne drama's. LUTTE POUR LA VIE handelt over een landloper die 
dankzij hardwerken, moed, inventiviteit en een nobel hart de maatschappelijke ladder 
bestijgt en de dochter van een fabrieksdirecteur trouwt. En passant krijgt men een tour langs 
de monumenten van Parijs, wanneer de man een koets achtervolgt. In LA VENGEANCE DU 
FORGERON doodt een bedrogen smid de aristocratische minnaar van zijn vrouw in een 
hamergevecht en PARDONNE GRAND-PÈRE verhaalt van de verzoening tussen een grootvader 
en zijn dochter, die vanwege haar relatie met een houthakker verstoten wordt maar door 
toedoen van haar dochtertje weer geaccepteerd wordt. 

Bij LUTTE POUR LA VIE vermeldde Desmet dat die liefst dertig minuten lang was, al is de film 
volgens de Pathé-catalogi 300 meter, wat een film van ongeveer een kwartier oplevert. De nu 
in de Desmet-collectie nog beschikbare nitraatkopie is zelfs maar 271 meter lang. Vanwege 
beschrijvingen in de pers kan geen twijfel bestaan dat het om dezelfde film gaat. Filmlengte, 
met name die van drama's, nam in die periode aanzienlijk toe. De nieuwe langere drama's 
konden afgezet worden tegen de standaardlengte van kluchten, nonfictie en korte drama's 
van destijds, die nooit meer dan 300 meter was. Tot dan toe duurde een film hooguit een 
kwartier. Lengte kon zo als publicitair wapen ingezet worden, als voorwerp van exclusiviteit 
en moderniteit. Of de geadverteerde film nu werkelijk een half uur duurde, was blijkbaar 
van ondergeschikt belang. Eenzelfde zogenaamde film van dertig minuten was De 
ontdekking van Amerika, een film die gedurende de hele periode van Desmets reisbioscoop 
steeds opnieuw ingezet werd. Dit was hoogstwaarschijnlijk de Pathé-film CHRISTOPHE 
COLOMB uit 1904, dus niet bepaald recent en slechts 265 meter lang. 

"' Leidsch Dagblad, zaterdag 18 juli 1908. 

'" Niet in de advertenties voor de reisbioscoop genoemd, maar we! nog aanwezig zijn filmkopieën van Pathé-films uit de 
periode 1907-1908: L'OBSESSIONDEL'OR (Pathé 1906), LA vit ET LA PASSION DE N.S. JESU CHRIST (1905-1907), LA MARIÉE DU CHATEAU MAUDrr 
(1907), Kiekjes uit een Afrikaansche dierkwekerij (1907?), MÉDOR AU TELEPHONE (1907), CRUELLE PLAISANTERIE (1908) en CHEZ LES 
TOUAREGS (1908). De laatstgenoemde werd alleen een keer zijdelings in een bespreking in de pers genoemd. CRUELLE 
PLAISANTERIE ofwel Wrede scherts werd vermeld in een advertentie van het Nederlandse filiaal van Pathé in De Komeet van 1 
maart 1908. Misschien kreeg Desmet een aantal van deze vroege Pathé-films pas in een later stadium in zijn bezit. 
PARDONNE CRAND-PÈRE werd samen met een zevental andere korte films in 1927 door Desmet verkocht aan distributeur Ed 
Pelster, inkoper voor de Nederlandse Filmliga. In de collectie van de Filmliga dook bij het Filmmuseum zo PARDONNE GRAND-
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In 1909 veranderden Desmets programma's, althans wat betreft de titels die hij in adverten
ties noemde. Behalve Pathé-films verschenen er in zijn programma's ook films van andere 
Franse productiemaatschappijen als Film d'Art en Eclair en daarnaast veel Italiaanse films 
van productiemaatschappijen als Itala, Ambrosio, Comerio en Aquila. Verder prijken ook 
twee Amerikaanse films in Desmets programma's, beide Vitagraph-producties.1 Opvallend 
is de mode in 1909 van zogenaamde 'kunst-films', films over historische figuren als Hendrik 
III (ENRICO III, Itala 1909) en Napoleon (een Vitagraph-film uit 1909 in twee delen: THE LIFE 
DRAMA OF NAPOLEON BONAPARTE AND THE EMPRESS JOSEPHINE OF FRANCE en NAPOLEON, THE MAN 

OF DESTINY), de een vooruitlopend op het later zo populaire genre van de Italiaansche 
epische films en de ander een exponent van het historische genre binnen de Vitagraph-
productie. 

Beide stromingen kwamen voort uit de Franse 'film d'art'-films, die vanaf 1908 in heel 
Europa en de Verenigde Staten een reputatie opbouwden. Als reactie op het commentaar 
van uitwisselbaarheid, ruwheid en oververzadiging van de reguliere (veelal Franse) drama's 
en komedies, zocht men naar een alternatief dat ook nog eens educatief verantwoord was. 
Kenmerkend voor deze films was de deelname van professionele theateracteurs en de 
ontlening aan populaire historische romans en toneelstukken, wat de acceptatie van deze 

pÈREop, evenals een andere film uit Desmets verkoop aan Pelster, getiteld Een visioen van rijkdom (L'OBSESSION DEL'OR). 

'" In februari vertoonde Desmet de Messina-film (een onbekende Franse of Italiaanse productie). In Dordrecht bevatte één 
programma De Hand (LA MAIN, Film d'Art 1909), Hendrik III (ENRICO III, Itala 1909), Vaderen Zoon (FORGIVEN, Vitagraph 1909), 
Cribouille gaat worsfe/en (CRETINETN LOTTATORE, Itala 1909) en Italiaansche Cavalerie (mogelijk "CENTAUW", Ambrosio 1908). In 
een tweede programma in Dordrecht zaten onder meer De Dynamiet Bommenwerpers (LES DINAMITEURS, Pathé 1908, of I 
DINAMITARDI, Aquila 1907), Van Aangezicht tot Aangezicht (FACCIA A FACCIA, Itala 1908), De Zwarte Prinses (LA PRINCESSE NOIRE, 
Pathé 1908), naast de eerder genoemde Ramp van Messina en DE DOOPPLECHTIGHEID VAN H.K.H. PRINSES JULIANA. Deze trend werd 
voortgezet in de programma's in de daaropvolgende maanden. Zo vertoonde Desmet in Leiden onder meer Van Medelij

den tot Liefde (vm. DALLA PIËTA ALL'AMORE) en De Geest (vm. LE SPECTRE) en in Delft De vergiftigde bloem (FLEUR EMPOISONNÉE, 

Éclair 1909) en de tweedelige Vitagraph-film THE LIFE DRAMA OF NAPOLEON BONAPARTE AND THE EMPRESS JOSEPHINE OF FRANCE en 

NAPOLEON, THE MAN OF DESTINY (1909). Van deze buitenlandse films is alleen NAPOLEON, THE MAN OF DESTINY overgebleven. 

'JS Het Bioscope-Theater noemde Hendrik III in zijn advertentie van 10 juli 1909 in het Algemeen Handelsblad. Door de 

gebroeders Mullens werd vanaf ca. 5 augustus in het Grand-Théatre in Amsterdam Het Leven van Napoleon I vertoond. Zie 

hiervoor: Algemeen Handelsblad, 10 juli 1909, en idem, 5 augustus 1909. Het is echter niet duidelijk of het bij hen de Vita-

graph-produktie betreft of de eveneens uit 1909 stammende produktie NAPOLÉON van Pathé. In theorie zou ook de door 

Desmet in 1909 vertoonde film de Pathé-produktie kunnen betreffen, maar de aanwezigheid van de filmkopie van de 

Vitagraph-film in de Desmet-collectie lijkt te benadrukken dat Desmet de Vitagraph-versie vertoonde. Overigens heeft 

het Filmmuseum buiten de Desmet-collectie een fragment van de Pathé-versie. De term 'kunstfilm' lijkt begin jaren tien 

zich verbreed te hebben naar films waarin bijzondere performances van acteurs gegeven werden en naar simpelweg films 

van een zekere 'standing'. Dat kon evengoed hedendaagse drama's betreffen. Ook Italiaanse divafilms of Franse 

realistische drama's werden als 'kunstfilms' aangeduid. De term werd daardoor steeds vager. Zie: Van Beusekom (1998), 

p. 5A"57, 71-81, 268-269. 

'". Aldo Bemardini, Cinema muto italiano. Industria e organizzazione dello spettacolo 1905-1909 (Roma/Bari: Laterza, 

1981), p. 159-160, 173-180; Uricchio, Pearson (1993), p. 52. 
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films, maar ook van film in het algemeen, een tijdlang ten goede kwam. Via deze 
'verpakking' hoopte men een beter gesitueerd publiek aan te trekken, dat normaal gesproken 
naar het theater ging. Een ander motief was het fenomeen bioscoop acceptabel te maken, 
juist in een tijd dat de vroegste bioscopen onder hevige kritiek stonden. In zekere zin was de 
'film d'art' een vervolg op de actualiteitenfilm, die in de periode daarvoor als legitimatie van 
film en bioscoop had gediend. Aan de andere kant maakte de 'film d'art'-film net als de 
actualiteitenfilm slechts een klein deel uit van het gehele filmprogramma. De rest van het 
programma werd toch gevuld met de groteske kluchten en agressieve drama's van Pathé en 
consorten. 

Desmet haakte in op het legitimerende karakter van de 'film d'art'-films in zijn adverten
ties. Op donderdag 29 juli 1909 adverteerde hij in het Leidsch Dagblad: 't Succes van de 
kermis is de Bioscoop met nog nooit door ons, nog nooit door anderen vertoonde nummers, 
o.a.: Kunstfilms, gespeeld door Frankrijk's eerste Artisten van het Odéon Theatre, Comédie 
Frangaise, Theatre Gymnase te Parijs.' Om welke films het ging, wordt niet aangegeven, 
maar waarschijnlijk handelde het om films als LA MAIN (Film d'Art 1909), die Desmet een 
maand eerder in The Imperial Bio in Dordrecht had geprojecteerd. 

In de jaren 1908-1909 komen ook nieuwe nationale filmindustrieën op. Italië en de 
Verenigde Staten haakten niet alleen op de 'film d'art' in, maar expandeerden ook in het 
algemeen. De jonge Italiaanse filmindustrie veroverde zich in de jaren 1908-1909 een positie 
op de internationale markt, met name dankzij de historische films die men in Italië produ
ceerde.139 Ook de Amerikaanse filmindustrie ontdekte rond 1908 Europa als een belangrijk 
afzetgebied. Vitagraph opende als eerste filialen in Parijs en in Berlijn in 1907. In Parijs 
had de firma een eigen laboratorium waar van negatieven uit Amerika vertoningskopieën 
werden getrokken, die gedistribueerd werden naar de verschillende Europese landen. Op de 
perforatieranden van de vertoningskopieën die in Parijs werden vervaardigd, werd de 
herkomst bevestigd. 'The Vitagraph Company of Paris' kan men nu nog steeds op 
verschillende nitraatkopieën van de Vitagraph-films in de Desmet-collectie lezen. 

Of Desmet in zijn reisbioscopen veel Vitagraph-films vertoonde, kan niet vastgesteld 
worden. In ieder geval projecteerde hij diverse Italiaanse films. Zo vertoonde hij in juni 

'" Leidsch Dagblad, donderdag 29 juli 1909. 

"" De toon voor Film d'Art in Nederland werd net als in andere landen gezet met de vertoning van De moordaanslag op 
den hertog de Guise (L'ASSASSINAT DU Due DE CUISE, Film d'Art 1908), die vanaf begin april 1908 in Amsterdam in het 
Bioscope-Theater werd vertoond. 

"* Vittorio Martinelli ed.. Cinema italiano in Europa 1907-1929 (Roma: Associazione italiana per Ie ricerche di storia del 
cinema, 1992). Dit boek bevat artikelen over de situatie in Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje 
en loegoslavië. 

** Thompson, (1985), p. 29. 

" Cuido Convents, 'La Vitagraph in Europa. Il caso belga', in: Paolo Cherchi Usai ed., Vitagraph Co. of America. Il cinema 
prima di Hollywood (Pordenone: Edizioni Studio Tesi, 1987), p. 155-170. 
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1908 de Italiaanse film Van aangezicht tot aangezicht (FACCIA A FACCIA, ItaJa 1908) in de 
Imperial Bio in Dordrecht. Die groeiende variatie binnen de programmering van Desmets 
reisbioscoop had vermoedelijk te maken met een nieuwe ontwikkeling in diens filmbedrijf. 
In Rotterdam opende Desmet zijn eerste vaste bioscoop op 13 maart 1909, aan de Korte 
Hoogstraat 28: Cinema Parisien. Desmet wist in Rotterdam aan een nieuw soort filmaanbod 
te komen. Deze verandering zette zich door naar zijn aanbod in zijn reisbioscoop. Zo was 
FACCIA A FACCIA al de tweede week na de opening in Cinema Parisien vertoond, alvorens in 
Dordrecht te draaien. Binnen het openingsprogramma van Parisien was, temidden van 
diverse korte Italiaanse films als Een drama in het circus (UN DRAMMA AL CIRCO, Cines 1908), 
De diefstal in de moskee (FURTO ALLA MOSCHEA, Aquila 1908) en Kwajongensstreken (LE 
BiRiccFflNATE Dl UN RAGAZZO, Ambrosio 1909), de hoofdfilm ook een Italiaanse film, namelijk 
De laatste dagen van Pompei (Gu ULTIMI GIORNI DI POMPEI, Ambrosio 1908). Dit was één van 
de films waarmee de Italianen internationaal furore maakten, ook al doet bijvoorbeeld de 
scène met de uitbarsting van de Vesuvius nu knullig aan en wordt de knappe Griekse lone 
door een foeilelijke actrice gespeeld. De film was gebaseerd op de destijds populaire histo
rische roman 'The Last Days of Pompei' (1834) van Edward Bulwer, Lord Lytton. Desmet 
beweerde in zijn advertenties, dat het een film was met artiesten van de Comédie Frangaise. 
Blijkbaar probeerde hij in te haken op trend van de 'film d'art' en had de Italiaanse film nog 
niet zo'n reputatie gevestigd. Dat zou echter niet lang meer duren. De opkomst van de 
Italiaanse en Amerikaanse film had binnen Desmets programmering, misschien nog wel 
meer dan met Desmets vestiging in Rotterdam, te maken met een andere belangrijke 
ontwikkeling, namelijk die van de Nederlandse filmdistributie. 

4. De Nederlandse filmdistributie vóór 1910: Nöggerath en Pathé. 
Waar haalde Desmet in de periode 1907-1910 zijn films vandaan? Het Desmet-archief biedt 
hiervoor weinig soelaas. In niet op Desmet toegespitste bronnen treft men meer informatie 
aan. In het Nederlandse kermisvakblad De Komeet, waarvan alleen nog enkele losse 
nummers uit Desmets kermisjaren (1900-1910) zijn overgebleven, komt men advertenties 
van distributeurs en productiemaatschappijen tegen. Vakbladen voor film bestonden toen 
nog niet. Een andere bron is de filmprogrammering in die jaren, met name die van het 
Bioscope-Theater van F.A. Nöggerath. Op basis van De Komeet, van de filmprogrammering 
in de periode 1907-1910 én van de nu nog aanwezige filmkopieën in de Desmet-collectie 
kan afgeleid worden, dat Desmet drie opties had om zijn films te betrekken, namelijk bij 
F.A. (Anton) Nöggerath senior en junior, bij het Nederlandse filiaal van Pathé en bij de bui
tenlandse productiemaatschappijen zelf. Bovendien kocht hij actualiteitenproducties bij de 
gebroeders Mullens. Los van de films van Alberts Frères heeft Desmet in 1910 ook een film 
van een andere reisbioscoopexploitant vertoond, de Nederlandse klucht KOBUSSIE KIJK JE NOG 
'REIS OM! (Hommerson et Fils 1910), naar een populair liedje over de komeet van Halley, die 
in april dat jaar te zien was geweest. 

" Rotterdamsch Nieuwsblad, zaterdag 20 maart 1909, Tweede Blad. 

"! KOBUSSIE KIIK IE NOG 'REIS OM werd bij Hommerson onder meer in juli 1910 op de Leidse kermis vertoond en bij Desmet in 

Nijmegen en Tiel in oktober 1910. Leidsch Dagblad, zaterdag 23 juli 1910. Nijmeegsche Courant, 3 oktober 1910. Beide 
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De eerste grote Nederlandse filmdistributeurs waren vader en zoon Franz Anton Nöggerath. 
Zoals Desmet, de gebroeders Mullens en Benner de reisbioscoopwereld van begin deze 
eeuw vertegenwoordigden, zo waren Nöggerath senior en junior belangrijke exponenten van 
de Nederlandse variétéwereld. Behalve het circuit waar Desmet in de periode 1907-1909 in 
rondtrok, bestond er gelijktijdig een tweede wereld, waarin de Nederlandse filmcultuur zich 
ontwikkelde, die van het variété. Beide circuits zijn de voedingsbodem geweest voor de 
cultuur van de vaste bioscopen. 

Film was in steden als Amsterdam en Rotterdam vooral te bekijken in de variététheaters. 
Amsterdam kende vanaf het begin van de negentiende eeuw een bloeiend variétécircuit. 
Aan het eind van die eeuw concentreerde zich op het Rembrandtplein en de nabijgelegen 
Amstelstraat (Flora, Grand Theatre, Rembrandt-Theater) en langs de rivier de Amstel 
(Theater Carré). In Rotterdam concentreerde het variété zich in het Casino-Variété van 
Samuel Soesman aan de Coolsingel en het Circus-Variété van Carl Pflaging aan het Stations
plein, maar het hele centrum van Rotterdam gonsde van het variété en het toneel, met name 
op en rond de Coolsingel.144 De variétévoorstellingen werden dikwijls 'specialiteitenvoorstel
lingen' genoemd. Zij bestonden uit een reeks uiteenlopende attracties als acrobaten, honden-
dressuur, conferences en zang, eventueel gecombineerd met een revue. Uit de hele wereld 
kwamen artiesten om hun kunsten te vertonen. Bij Flora en Carré in Amsterdam en bij het 
Casino-Variété en het Circus-Variété in Rotterdam werd - vaak als slotact - film vertoond. 
De duur van het filmprogramma bleef beperkt, ook toen films langer werden. Begin deze 
eeuw was het in Amsterdam niet de gewoonte om complete filmvoorstellingen te houden. 
In Amsterdam was het variété jarenlang de enige mogelijkheid om films te bekijken, omdat 
zoals reeds opgemerkt de Amsterdamse gemeente in 1876 de (najaars-) kermis had afge
schaft. 

Het Flora-Theater werd geleid door Franz Anton Nöggerath senior. Hij haakte snel in op 
de mogelijkheden van filmvertoning en filmproductie, maar ook op het vlak van de filmdis
tributie toonde hij zich een pionier. Vanaf eind 1897 was Nöggerath vertegenwoordiger 

vertoonden ook het Franse drama De dochter van de pontwachter(LA FILLE DU PASSEUR, Caumont 1910), dat Desmet mogelijk 
aan Hommerson leverde of andersom. 

" J.K. Looijen, Een geschiedenis van Amsterdamse theaters. Wie kwam er niet in de Nes? (Amsterdam: Heuff/ Uniepers, 
1981); loost Croeneboer/ Hetty Berg ed Dat is de kleine man... 100 jaar joden in het Amsterdams amusement, 1840-1940 
(Amsterdam/ Zwolle: Joods Historisch Museum/ Waanders, 1995); Vooren (1990), p. 5-33: Geoffrey Donaldson, 'Film in 
Rotterdam. De eerste jaren', in: Skrien 98, juli-augustus 1980, p. 36-41. 

' ! Aankondigingen van de filmvertoning in Flora en Carré vindt men in het Nieuws van de Dag en het Algemeen 
Handelsblad terug. Mark van de Tempel, 'En zie ik duizendmaal vergroot...'. De Nederlandsche Biograaf- en Mutoscope 
Maatschappij en de films uit DE NIEUWE PRIKKEL REVUE', in: Jaarboek Mediageschiedenis 5, 1993, p. 21-38; Ansje van 
Beusekom, 'Dubbele salto tussen De nieuwe prikkel en DE JANTJES. De hechte relatie tussen de Nederlandse revue en 
vroege film', in: jaarboek Mediageschiedenis 8, 1997 p. 179-200. Zie ook Croeneboer/ Berg ed. (1995) en J.K. Looijen (1981). 

" Vanaf 25 oktober 1896 vertoonde Madame Olinka in Flora de Kinematograph van H.0. Foersterling S Co.. Rossell (1995), 
p. 170. 
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voor Nederland, Denemarken en Noorwegen van de Warwick Trading Company. Eind 
vorige eeuw was de verkoop van apparatuur belangrijker dan filmverkoop. Warwick was 
rond de eeuwwisseling een van de grootste distributeurs van filmapparatuur als de 'Biosco-
pe'-projector van Charles Urban. Warwick bracht ook films uit, onder meer van de Britten 
George Albert Smith en James Williamson. De firma wist onder de directie van Urban, 
tussen 1897 en 1903, ook de vertegenwoordiging van Georges Méliès (Star Film) en Lumière 
te bemachtigen. Zo kon Nöggerath al in een vroeg stadium over een uitgebreid filmaanbod 
beschikken. Nöggerath distribueerde zijn eigen producties eveneens. Aanvankelijk waren 
dat Nederlandse actualiteiten en geënsceneerde 'actualiteiten' a la Méliès, later ook complete 
speelfilms. Rechtstreeks maar ook via Warwick distribueerde hij zijn actualiteitenfilms naar 
de rest van de wereld. 

In zijn briefhoofden liet hij nadrukkelijk weten dat hij in 1897 zijn distributiemaatschappij 
gestart had, die afgekort FAN-Film heette (FAN stond voor Franz Anton Nöggerath). 'The 
Royal Bioscope' of 'Royal Biograph', zoals hij zijn filmvoorstellingen noemde naar Urbans 
'Royal Bioscope', werd het vaste slot van het programma in het variététheater Flora. 
Nöggerath werd tevens de vaste filmleverancier van het Rotterdamse Casino-Variété en 
leverde geregeld films aan reisbioscoopexploitanten. Zo is bekend, dat hij films leverde aan 
Alberts Frères en Slieker. 

Nöggerath reisde heel Europa af (of liet dit in zijn naam doen, dat is onduidelijk) om in 
andere variétés en zalen zijn 'Royal Bioscope' te vertonen. Ook in variététheaters in omrin
gende landen als Duitsland was film vaak de laatste akte van de variétévoorstellingen en een 
belangrijke attractie. Nöggerath was bevoorrecht ten opzichte van andere Nederlanders. 
Door zijn reizen en internationale focus werd hij geattendeerd op nieuwe ontwikkelingen in 
het filmaanbod. Bij gebrek aan een eigen filmproductie was men in Nederland, los van de 
bescheiden actualiteiten- en speelfilmproductie van Nöggerath en Alberts Frères, geheel op 
het buitenland aangewezen. 

In 1897 stuurde Nöggerath zijn oudste zoon Franz Anton junior naar Groot-Brittarmië om 

'" In een brochure van de Warwick Trading Co. van waarschijnlijk 1900, nu in de Urban Collection van het Londense 

Science Museum, bevindt zich een reclame, waarin Nöggerath senior als vertegenwoordiger van Nederland, Noorwegen 

en Denemarken wordt aangemerkt. Science Museum, Urban Collection (URB 10/24), catalogus Warwick Trading Co. [1900]. 

In twee eerdere catalogi van de Warwick uit 1897-1898 en uit 1899 ontbreekt een dergelijke reclame. Geoffrey Donaldson, 

'Wie is wie in de Nederlandse film tot 1930: F.A. Nöggerath', in: Skrien 128, zomer 1983, p. 34-36; Ruud Bishoff, 'De zwij

gende speelfilm', in: Dibbets/van der Maden ed. (1986), p. 56-57. 

"" Zo werden bijvoorbeeld in de Warwick-catalogi van 1899, [1900], 1901, 1902 en 1902-1903 de diverse opnamen van de 

kroning van koningin Wilhelmina in 1898 steeds opnieuw aangeboden. 

m In juni 1906 kon Nöggerath Alberts Frères onmiddellijk een nieuwe voorraad films bieden, toen hun filmvooraad af

brandde op het moment dat ze in Brugge (België) stonden. Hij had net een nieuwe voorraad Pathé-films in Parijs gekocht. 

Volgens Adriaan Briels was Nöggerath ook een van de leveranciers van Christiaan Slieker. Convents (1994), p. 245. Briels 

O973), P- 32. 

'!° Muller, (1994), p . 10-27. 
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bij Magiiire & Baucus, de latere Warwick Trading Co., het filmvak te leren. Zijn zoon was 
daar voornamelijk als ontwikkelaar en cameraman actief. In hoeverre hij bedreven raakte in 
filmdistributie in Engeland en deze ervaring in Nederland implementeerde, blijft onduide
lijk. Nadat zijn vader op 21 december 1908 was overleden, keerde Nöggerath junior naar 
Nederland terug. Samen met zijn moeder nam hij de leiding op zich van het Amsterdamse 
Flora Theater, van het in 1908 geopende Haagse Flora Theater en van de in 1907 in 
Amsterdam geopende bioscoop, het Bioscope-Theater. Achter de bioscoop begon Nöggerath 
een fabriekje voor filmtitels. Hij nam ook de distributie van zijn vader over. Nöggerath 
breidde het aandachtsveld van zijn vader uit naar andere Franse firma's als Gaumont, Eclip
se, Eclair, Lux en Le Lion, naar het Amerikaanse Biograph, naar het Duitse Messter en naar 
Italiaanse filmmaatschappijen als Cines, Ambrosio en Itala. De diversiteit die Desmet 
vanaf 1909 in zijn programma's kreeg, zou ook wel eens te maken kunnen hebben met 
simpelweg een overstap van aankopen bij Pathé naar afname bij Nöggerath junior. 

Nöggerath was niet het enige adres waar Desmet zijn films vandaan kon halen. Kort voordat 
de laatste met zijn reisbioscoop begon, was het mogelijk geworden om de films van Pathé 
niet langer in Parijs te bestellen, maar rechtstreeks in Amsterdam te kopen. Daar was in 
december 1905 een filiaal geopend in de Leidsestraat, dat de eigen Pathé-apparatuur ver
kocht zoals projectoren, condensors en lenzen, maar ook kon men hier voortaan de Pathé-
films betrekken. Op aanvraag kon men prijslijsten van de apparatuur evenals catalogi met 
afbeeldingen uit de films toegestuurd krijgen. Lange tijd was dit het enige filiaal van een 
buitenlandse filmonderneming in Nederland. 

In de tijd dat Desmet in de filmwereld startte, beheerste Pathé de gehele internationale 

51 Zowel in contemporaine als in latere bronnen komt men niets te weten over Nöggeraths eventuele ervaring met het 
filmdistributievak in Engeland, maar hij heeft mogelijk bij Urban en de Warwick Trading Co. een en ander op dat gebied 
geleerd. Noch bij de Urban Collection in het Londense Science Museum noch bij de Urban-papieren in het British Film 
Institute is iets over Nöggeraths verblijf in Engeland te vinden. Nöggeraths memoires gaan uitvoerig in op zijn Britse 
verblijf, maar handelen alleen over zijn activiteiten als filmontwikkelaar en cameraman. Deze verschenen als 'Uit de 
herinneringen van een opname-operateur' en 'Hoofdstukken uit het leven van een opname-operateur' in onregelmatige 
afleveringen in De Kinematograaf, vanaf 15 februari 1918. Vertaald en becommentarieerd verschenen deze memoires als: 
Ivo Blom, 'Chapters from the Life of a Camera-Operator. The Recollections of Anton Nöggerath - filming news and non-
fiction, 1897-1908', in: Film History», 1999, p. 262-281. Zie 00k: Bishoff (1986), p. 57-64, die zich baseert op Briels (1973), p. 
32, die op zijn beurt een artikel van George Furkel in het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie van 5 augustus 1932 
aanhaalt. 

* In De Komeetvan 31 december 1909 vermeldde Nöggerath junior dat hij van deze maatschappijen films kon aanleveren. 

" Ivo Blom, 'De eerste filmgigant in Nederland. De snelle verovering van Nederland door Pathé', in: jaarboek 
Mediageschiedenis 8, 1997, p. 129-152. Voordat Pathé zich in Amsterdam vestigde, bestond daar vanaf 1898 al een kantoor 
van de American Mutoscope £ Biograph Company, de Nederlandsche Biograaf- en Mutoscope Maatschappij, maar dit 
werd in 1902 failliet verklaard. Het gat wat ze in het filmaanbod achterlieten, werd binnen een jaar grotendeels opgevuld 
met de Pathé-films. De Lumières hebben in Nederland geen vestiging gehad. Ze hebben vreemd genoeg ook nooit in 
Nederland opnames gemaakt, in tegenstelling tot Biograph en Pathé. Van den Tempel (1993), p. 21-38. 
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filmmarkt, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. 4 Door zijn continue massapro
ductie, door zijn standaardisering en door de wijdverspreide agenturen werd de Pathé-film 
het geëigende format voor productie, distributie én vertoning. Overal was het Pathé wat de 
klok sloeg, ook in Nederland. Zowel reisbioscoopexploitanten als variététheaters in Neder
land moeten regelmatig films bij Pathé besteld hebben, in Parijs en later in Amsterdam, of 
indirect via Nöggerath. 

De op 30 september 1896 opgerichte firma Pathé Frères was anno 1907 enorm geëxpan
deerd. Het bedrijf had behalve zijn moederhuis in Parijs ook filialen in Moskou, New York, 
Brussel. Berlijn, Wenen, Sint-Petersburg, Amsterdam, Barcelona. Milaan, Londen Odessa, 
Rostow, Kiew, Boedapest, Calcutta, Warschau en Singapore. Pathé's filmfabriek in 
Vincennes produceerde steeds meer films en wist voor een constante en ruime afzet te zor
gen, zodat afnemers trouwe klanten bleven. De productie nam gigantische vormen aan. In 
1906 produceerde Pathé bijvoorbeeld 20 kilometer film per jaar, goed voor zo'n 240 
verschillende films, waarvan het merendeel uit korte kluchten bestond. Pathé was bij film
vertoners erg populair vanwege de stabiele perforatie en de stevige ondergrond van het film
materiaal. Alle genres waren in het aanbod vertegenwoordigd: komische films, drama's, 
realistische films, historische films, feërieken, trucagefilms, religieuze films, reisfilms, sport
en acrobatiekfilms, echte en nagespeelde actualiteiten, en zo men wilde ook pikante films, 
de 'scènes grivoises'. Veel fantastische films en reisfilms, maar ook films in andere genres 
waren ook nog eens ingekleurd, met behulp van sjablonen, de zg. stencil- of pochoir-
techniek, die voorheen al voor het inkleuren van ansichtkaarten was gebruikt. Pathé 
vestigde met haar kleurensysteem, het Pathé Coloris, een wereldwijde reputatie, al was het 
zeker niet de enige maatschappij die films inkleurde. 

In 1907 stapte Pathé als eerste van alle filmmaatschappijen over van verkoop van films naar 
verhuur. De firma zag te veel winsten naar de vertoners vloeien, met name die van reisbi
oscopen, doordat die vaak jarenlang met dezelfde filmkopie bleven rondreizen en slechts 
een deel van hun programma's met nieuwe films vulden. Het vertonen van afgedraaide 
kopieën was bovendien niet bepaald reclame voor de firma. Door filmverhuur wilde Pathé 
stimuleren dat vertoners sneller van aanbod wisselden en dat de firma zelf meer controle 
over zijn producten hield, doordat de kopieën na gebruik bij de productiemaatschappij 
terugkwamen. Filmverhuur stimuleerde door de lagere kosten voor exploitanten de opkomst 
van vaste bioscopen en daardoor het verdwijnen van reisbioscopen, die voor Pathé tot de 
categorie 'lastige klanten' waren gaan behoren. Bij de vertoners van vaste bioscopen was 
gewoonweg meer te halen. Pathé had zelf het goede voorbeeld gegeven door op 1 december 
1906 de Omnia Pathé in Parijs te openen, zelfs nog vóór de firma officieel op filmverhuur 
overging. De Omnia Pathé was de eerste bioscoop van wat uitgroeide tot een van de grootste 
internationale bioscoopketens. 

" Jacques Kermabon, 'Chronologie', in: (acques Kermabon (red.), Pathé, premier empire du cinéma (Paris: Centre Pompi
dou, 1994), P- 19-39; Henri Bousquet, 'L'Age d'or', in: Kermabon (1994), p. 47-73; Richard Abel, 'In the belly of the beast: 
The early years of Pathé Frères', in: Film History 5, 1993, p. 363-385; Thompson (1985), p. 4-10. 

'K Tot op de dag van vandaag blijken de meeste nitraatkopieën van Pathé de tand des tijds goed overleefd te hebben. 
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Pathé gaf met de overgang naar filmverhuur een voorbeeld, dat later algemeen goed zou 
worden. Met die verhuur behield Pathé een soort van alleenrecht over haar eigen product. 
Het kon niet zomaar doorverkocht worden of gedistribueerd worden door anderen. Dat dit 
in Nederland niet helemaal vlekkeloos verliep, blijkt wel uit het feit dat Desmets concurrent 
Nöggerath in 1909-1910 in De Komeet met films adverteerde die onmiskenbaar Pathé-
producties zijn. Nederland week daarmee overigens niet af van het buitenland. Pathé 
bood begin 1907 in Duitsland aan om behalve zijn films te kopen ook ze te huren. Men kon 
blijkbaar kiezen. 57 Andere landen wisselden verkoop voor verhuur op een later tijdstip. Zo 
stapte Italië pas in 1909 over op verhuur van de Pathé-films. 

In de zomer van 1907 kreeg Desmet te maken met een andere ontwikkeling in de strategie 
van Pathé, bedoeld om meer naamsbekendheid te krijgen in Nederland en meer prestige te 
kweken. Vermoedelijk lag deze strategie van de Franse firma in het verlengde van de 
doorvoering van het filmverhuursvsteem. Weliswaar domineerde Pathé de Nederlandse 
reisbioscoopprogramma's en die van enkele vaste adressen, zoals de Wintertuin van Frans 
Goeman in Rotterdam, maar in advertenties in de pers vond men daar nauwelijks iets van 
terug. De exploitanten 'claimden' het materiaal als het hunne en alleen via affiches werd 
men gewezen op de herkomst van de films. Dat veranderde in de zomer van 1907, toen in 
Amsterdam op drie verschillende plaatsen voorstellingen werden gehouden, waarbij het 
merk Pathé benadrukt werd, namelijk in het Grand-Théatre, het Rembrandt-Theater en het 
Paleis voor Volksvlijt. Deze ontwikkeling waaierde over heel Nederland uit, onder meer 
omdat de organisatoren van de voorstellingen in Amsterdam, Abrassart en Favier, zelf het 
land introkken. 

Ook bij andere exploitanten als Desmet, Nöggerath en Alberts Frères werkte deze ont
wikkeling door. Desmet gaf in oktober 1907 op de Wageningse kermis aan dat zijn 
programma "de nieuwste opname [n] van de Wereldberoemde Cinemotographen [sic] Pathé 
Frères te Parijs en andere groote Firma's uit Londen, Berlijn en New York" bevatte. Kort 
daarna op de kermis in Amersfoort hanteerde hij een nagenoeg identieke opmerking over de 
herkomst van zijn materiaal. Of hij werkelijk films van al deze nationaliteiten in zijn voor
raad had, kan betwijfeld worden. Het gaat erom dat hij het belangrijk genoeg vond om 'Pathé 
Frères' vet in zijn advertentie af te drukken, om te laten merken dat hij net zo actueel was 
als de concurrentie. 

156 Bousquet (1994), p. 61. Voor Nöggeraths advertenties met Pathé-films, zie De Komeet, 21 december 1909, 1 februari 1910, 1 
mei 1910. 1 juli 1910, collectie Rob du Mee. 

'" Muller (1994), p. 70. 

* Bemardini (1981), p. 152-158. 

5' Blom (1997), P-137. 

*° Wageningsche Courant, 9 oktober 1907. 
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In tegenstelling tot andere steden, waar men op de kermissen en 's winters in gehuurde 
zalen allang avondvullende filmvoorstellingen kende, waren de Pathé-voorstellingen in het 
Grand-Théatre, het Rembrandt-Theater en het Paleis voor Volksvlijt voor Amsterdam de 
eerste zelfstandige filmvoorstellingen op de opening van een nickelodeon-achtig bioscoopje 
na. Dat was het Bijou Biograph Theatre, geopend in 1906. Op 7 september 1907 ging het 
Bioscope-Theater van Nöggerath open, gelegen aan de Reguliersbreestraat, vlakbij het uit
gaansgebied van het Rembrandtsplein en schuin tegenover de plek waar een jaar later een 
van de Pathé-kantoren zou gevestigd worden. De bioscoop vertoonde aanvankelijk nagenoeg 
alleen Pathé-films en Nöggeraths eigen producties, hoofdzakelijk korte en soms wat langere 
actualiteiten. Nöggeraths Bioscope-Theater maakte qua filmaanbod in de periode 1908-
1910 een slappe tijd door. Blijspelen en variété waren populairder bij hem dan film, maar 
hij vertoonde in 1909 wel drama's als L'ASSASSINAT DU Due DE GUISE en Tosca (LA TOSCA, 
Film d'Art 1909). Toen de gebroeders Mullens in juli 1909 in Amsterdam een tijdlang 
voorstellingen gaven in het Grand Theatre, waren het opnieuw Pathé-films of films van aan 
Pathé gelieerde filmmaatschappijen als de SCAGL en de Film d'Art die de boventoon voer
den. Vanaf september 1909 verhuisden de broers naar het Paleis voor Volksvlijt, waar ze 
tot en met oktober hun voorstellingen voortzetten met opnieuw 'kunstfilms', hoofdzakelijk 
van Pathé. 

Desmets programmering kwam in 1909 gedeeltelijk overeen met de programmering van 
Nöggerath in het Bioscope-Theater. Het lijkt aannemelijk dat Desmet in die tijd 
verschillende van Nöggeraths films overnam of huurde, voordat hij zelf als distributeur 
begon. Nöggerath specialiseerde zich in 1909 als verkoper en verhuurder van de Franse 
'kunstfilms' en Italiaanse historische films. Van de zowel bij Desmet als bij het Bioscope-
Theater vertoonde films LA MAIN en ENRICO III bestaan geen kopieën meer. Wel bevindt zich 
in de Desmet-collectie één akte van De Kroeg (LASSOMMOIR, Pathé 1909), een film die het in 
het Bioscope-Theater goed deed. In plaats van de onverbiddelijke wekelijkse wisseling van 
die tijd, bleef de film daar twee weken draaien. Ook bij de gebroeders Mullens draaide de 
film langer dan normaal. 

Nöggerath stapte in navolging van Pathé ook over op het verhuren in plaats van het 
verkopen van films. Via De Komeet liet hij weten dat hij zowel nieuwe als 'in zeer ooeden 
staat verkeerende gebruikte films, vanaf 3 cent per meter en per week' verhuurde. Maar 

*' Nieuws van de Dag, 4 september 1907; Algemeen Handelsblad, 9 september 1907; Richard van Bueren, Saturday Night at 

theMovies. Het grote Amsterdamse bioscopenboek II (Amsterdam: Lecuona: 1998), p. 213, 215. 

Mejuffrouw Faust (MADEMOISELLE FAUST, Pathé 1909), De Kroeg (LASSOMMOIR, SCAGL 1909), Het Leven van Napoleon 

(NAPOLÉON, Pathé 1909), De Meid (FLEUR DE PAVÉ, SCACL 1909) en jeannedArc (JEANNE D' ARC, Pathé 1909). Voor LASSOMMOIR, zie: 
Algemeen Handelsblad, 22 juli 1909. 

" Mogelijk had Desmet destijds al een kopie van L'ASSOMMOIR. Met zekerheid kan alleen vastgesteld worden dat hij pas 
veel later een tweedehands kopie aanschafte via de Gaumont-agent Karelsen. Daarvan is nog een akte over. Zie hfd. VI, p. 
229. 

161 De Komeet, 31 december 1909. Dit is de oudste overgebleven advertentie van Nöggerath jr. in De Komeet, nu in de 

collectie Du Mée. Het blad is zeer incompleet overgebleven, dus mogelijk schakelde Nöggerath al eerder over op filmver-
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vermoedelijk bleef hij tegelijkertijd ook films verkopen, gezien de aanwezigheid van 
bepaalde films van Nöggeraths aanbod in de Desmet-collectie. Nöggerath liet de films van 
zijn verhuur of verkoop meestal in zijn eigen bioscoop het eerst lopen, maar blijkbaar was 
dit geen halszaak voor hem. Onder de in De Komeet geadverteerde films van Nöggerath 
bevond zich ook ENRICO III, die Desmet in juni 1909 in zijn Imperial Bio vertoonde en die 
pas in de maand daarna in het Bioscope-Theater draaide. 

Het zou kunnen dat GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI via Warwick en Nöggerath in Desmets bezit 

geraakte en zo bewaard is gebleven. Warwick had in Engeland de distributie van de films 
van de Italiaanse productiemaatschappij Ambrosio overgenomen en bracht zo in 1908 deze 
succesvolle historische film uit. De film werd in Engeland gedistribueerd als een Warwick-
productie, een slechte gewoonte van deze Britse maatschappij, die ook wel eens Nöggeraths 
producties onder eigen naam in Engeland uitbracht. Maar Nöggerath zou de film ook 
betrokken kunnen hebben van de Franse firma Raleigh & Robert, die in Frankrijk de 
Ambrosio-films distribueerde. 

Mogelijk heeft Desmet nog in zijn reisbioscoopperiode de Nöggerath-productie DE GREEP 
(1909) bij Nöggerath gekocht. Nog steeds resteert een kopie van de film in de Desmet-collec
tie. Het is de enige Nederlandse speelfilm in de collectie en de enige overgebleven speelfilm 
van Nöggeraths filmproductie uit de jaren 1909-1912.166 De productie van DE GREEP, geba
seerd op een toneels tuk van Jean Sar tène en met de Neder landse theaters ter Louis 
Bouwmees te r in de hoofdrol, lijkt geïnspireerd te zijn geweest door de Franse 'kunstfilms', 
maar was ook de vastlegging van een toneels tuk dat door Bouwmeester en zijn medespe le rs 
enige tijd in het Bioscope-Theater was opgevoerd.1 6 7 Bouwmeester speelt een oude geestelijk 
en l ichamelijk gehandicapte man , die uit wraak om de dood van zijn zoon zijn overspelige 
schoondoch te r wurgt. 

A a n de h a n d van advertenties van Nöggerath kan m e n constateren dat rond 1910 de 
'kunstfi lms' als losse films konden w o r d e n gehuurd , terwijl de normale praktijk in het 
bu i ten land was o m hele programma's te hu ren . Voor Nederland is niet he lemaal duideli jk of 

huur. 

"s Dit 'claimen' heeft er voor gezorgd, dat lange tijd Nöggeraths produktie DE RAMP VAN DE "BERLIN" BIJ HOEK VAN HOLLAND (1907) 
opgeborgen was bij het Londense National Film E Television Archive als een Warwick-produktie. 

'" Zie voor DE GREEP: Donaldson (1997), p. 75. Het Filmmuseum bezit ook nog een fragment van een film met variétéartiest 
johan Buziau uit 1912, waarvan alleen een Engelse en een Duitse titel bekend is: A HELPING HAND of KOLLECIALITAT. Het lijkt de 
verjiimingvan een variétéact te zijn. Zie hiervoor: Donaldson (1997), p. 88. 

'" Bishoff (1986), p. 58. Van zowel de distributiecollectie als de eigen producties van vader en zoon Nöggerath is bitter 
weinig overgebleven. Nöggerath junior ging failliet, onder meer vanwege het siecht iopende Flora-theater, en moest in 
1928 Flora en het Bioscope-Theater verkopen. Wat resteerde van diens films werd verkocht op veilingen. Ook kan er een en 
ander aan films verloren gegaan zijn bij twee branden in Flora, in 1902 en 1929. Het Nederlands Filmmuseum bezit van de 
Nöggerath-producties behalve DE GREEP en het fragment met de komiek Buziau ook een documentaire over de Nederlandse 
Spoorwegen. Vermoedelijk zijn enige korte actualiteitenfilms uit de jaren ca. 1900-1902, gecompileerd als CINEMATOGRAFISCHE 
TERUGBLIK NAAR HET EINDE VAN DE VORIGE EEUW EN HET BEGIN DEZER EEUW, p roduc t i e s van Nöggerath senior. 
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men vóór 1910 gewend was om complete programma's of individuele films af te nemen. 
Nöggeraths advertenties in De Komeet van 1909 en 1910 suggereren dat men films los kon 
huren en zo zijn eigen programma kon bepalen. Advertenties van Pathé in De Komeet 
zeggen niets over verkoop of verhuur of over bundeling van films in kant-en-klare 
programma's, maar geven enkel metrages van individuele films aan. Toch is bekend dat 
toen Desmet in 1910 met filmverhuur startte, het normaal was om bij Pathé complete 
programma's te huren. Mogelijk verhuurde Nöggerath zijn films zodoende ook via 
complete programma's. Muller geeft voor Duitsland aan, dat de losse verhuur van de 'film 
d'art-films' eigenlijk de eerste stap was naar een nieuwe manier van filmhandel. namelijk de 
verhuur van de individuele film. De 'kunstfilms' waren zo duur, dat men ze apart 
verhuurde om de aanschafkosten terug te verdienen, omdat ze anders zouden onder
sneeuwen binnen een compleet filmprogramma. Dit zou kunnen betekenen dat ook 
Nöggerath dergelijke films los verhuurde, voor een hogere prijs. 

Behalve het betrekken van films van Nöggerath of Pathé was het ook gebruikelijk voor 
Nederlandse reisbioscoopexploitanten om films direct uit het buitenland te laten opsturen, 
met name uit Frankrijk en Duitsland, bij firma's als Gaumont in Parijs en Théophile Pathé in 
Berlijn. Exploitanten werden onder meer op buitenlandse productiemaatschappijen en 
distributeurs opmerkzaam gemaakt via het kermisvakblad De Komeet. In 1905 kon men 
bij Théophile Pathé, net als bij het Amsterdamse Pathé-kantoor, uit een catalogus films uit
kiezen en aankopen, als een soort postorderbedrijf. De exploitant bepaalde zo zelf zijn 
aanbod. In advertenties van Gaumont uit hetzelfde jaar werd, in tegenstelling tot die van 
Pathé, niet alleen een lijstje filmtitels genoemd, maar tevens de uitgebreide inhoud gegeven 
van twee films. Beide leveranciers gaven metrages van de films aan en Gaumont vermeldde 
ook de prijs van iedere film. Gaumont merkte op dat zendingen franco werden verstuurd en 
dat tarieven en prijslijsten in het Frans en in het Duits op aanvraag verkrijgbaar waren. 
Drie jaar later werd van de Gaumont-films alleen nog opgemerkt dat ze 'de beste en smaak
volste films op het gebied van kunst en humor zijn' en dat er 'beelden in kleuren' leverbaar 

"" De Komeet 172, zondag 1 maart 1908. 

" Dit blijkt uit diverse reacties op Desmets filmprogramma's in correspondentie van zijn klanten aan hem. 

"° Muller (1994), p. 105-108. Het experiment, gestart in oktober 1908, werd al snel weer losgelaten, zodat de film d'art-films 
vanaf begin 1909 ook gekocht konden worden. 

'" In 1905 begon Théophile Pathé, een jongere broer van Charles Pathé, een bedrijf, getiteld Théophile Pathé Frères, en 
opende filialen in Berlijn, Wenen en Sint-Petersburg. Charles Pathé vervolgde hem echter in 1907 wegens deloyale 
concurrentie en zorgde ervoor dat zijn broer de naam Pathé Frères niet meer mocht gebruiken. Kermabon (1994), p. 22. 

* L Gaumont £ Cie, 57, Rue Saint Roch, Parijs. Films E Kinematographen Théophile Pathé, Friedrichstrasse 8, Berlijn. De 
Komeet ging in 1905 al zijn vijfde jaargang in. 

"' De Komeet')'), donderdag 16 februari 1905. 
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waren. Met het laatste bedoelde men ingekleurde films. Ook in 1908 kon men niet alleen 
vanuit Frankrijk maar ook vanuit Duitsland films betrekken. Zo adverteerde de Berlijnse 
Internationale Kinematographen- & Licht-Effekt Gesellschaft voor de zg. 'Phono-films', 
geluidsfilms met zang van onder meer de operazangers Porten en Becker. 

De hierboven geschetste situatie van de herkomst van het Nederlandse filmaanbod komt 
enigszins overeen met het buitenland. Ook België, al evenzeer een land met nauwelijks een 
eigen productie in die jaren, was aangewezen op de buitenlandse markt. Er bestond lange 
tijd alleen een filiaal van Pathé in Brussel, vanaf juli 1905, waar men direct de Pathé-films 
kon betrekken. Vanaf 1908 zetelde in Brussel een apart Pathé-verhuurkantoor, de Beige-
Cinéma, dat officieel ook de distributie van Pathé-films in Nederland onder zijn hoede had. 
Pathé had zich in België nog steviger gevestigd als in Nederland. Al vóór 1904 was er in 
Gent een bioscoop van het type 'Ladenkino' (winkel-filmzaal) geopend die Cinéma Pathé 
heette en in 1908 opende Pathé in Brussel zijn eerste bioscoop, gevolgd door een twintigtal 
bioscopen in onder meer Leuven en Antwerpen. 

Belgische (reis-)bioscoopexploitanten konden de Amerikaanse Vitagraph-films in Parijs 
bestellen evenals de Italiaanse films van Cines en Ambrosio. Parijs werd behalve een cen
trum van filmproduktie ook een van de centra van de internationale filmhandel. Vanaf 1 
april 1907 begon Vitagraph te adverteren in La Comète beige, kort na de opening van de 
filialen in Parijs en Berlijn. De Italiaanse firma Cines had begin 1907 filialen in Parijs, 
Londen, Barcelona en Berlijn. De Cines-films kon men ook via Raleigh & Robert bestellen, 
dat op hetzelfde adres zetelde. Deze firma, opgericht in 1903, distribueerde in Frankrijk 
en andere landen als België en Duitsland onder meer de Britse films van Warwick, de films 
van de American (Mutoscope &) Biograph en zoals gezegd die van Ambrosio. Rond 1909 
begon Brussel een eigen internationale distributiemarkt te ontwikkelen. Films van Franse 

" De Komeet 172, zondag 1 maart 1908. 

'" Internationale Kinematographen- S Licht-Effekt Gesellschaft m.b.H., Markgrafenstrasse 91a te Berlijn. Voor deze films 
werd overwegend een vaste meterprijs a 1,50 Mark per meter berekend. De platen hierbij kostten tussen 4,50 en 8 Mark 
per stuk. De Komeet 172, zondag 1 maart 1908. 

176 Cuido Convents, 'Les premières années du cinéma en Belgique. Un survol general', in: Jacques Polet (ed.), Les premiers 
temps du cinéma en Belgique. Revue beige du cinéma 38-39, maart 1995, p. 11-21. 

177 Cuido Convents (1979), p. 336-339. C. Deseyn, 'De pioniersjaren van de film te Cent (1896-1916)', in: MSL Monumenten 
en landschappen 5, september-oktober 1988, p. 43. Jo Braeken, 'Paleizen voor de hoofdstad', in: idem, p. 49. 

"* Vitagraph Co. of Paris, Rue Ste. Cécile 15 en Rue de Trévise 6, Parijs. Convents (1987), p. 160-161. 

'" Cines en Raleigh 6 Robert, Rue St. Augustin 5, Parijs. 

*° Lefebvre, Mannoni (1993), p. 52. 
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firma's als de productiemaatschappijen Gaumont en Lux kon men vanaf ca. 1909 direct in 
Brussel betrekken bij het nieuwe filiaal van Gaumont en bij de verhuurder Maurice Gigan.181 

Brussel werd daarmee ook een interessant centrum voor de Nederlandse filmwereld. 
In Duitsland had de filmcultuur zich een veel rapper tempo ontwikkeld dan in Nederland 

of België. Niet alleen zette de 'bioscoop-boom' hier veel eerder in, ook de filmhandel nam al 
vóór 1910 enorme proporties aan. Rond 1908 bereikte de bioscoopwoeker een voorlopig 
verzadingingspunt. Tegelijkertijd werden reisbioscopen van hun plaats verdrongen door de 
vaste bioscopen vanwege hun vaste voorstellingstijden en hogere entreeprijzen.182 De 
nationale filmproductie liep ver achter bij exploitatie en distributie, zij het dat de Duitse 
productie behoorlijk wat groter was dan die in België en Nederland. De meeste Duitse 
productiemaatschappijen distribueerden over het algemeen hun films niet rechtstreeks, 
maar lieten dat over aan een bloeiende tussenhandel. De buitenlandse films domineerden 
de Duitse schermen, de Franse films voorop. Pathé had al in 1905 een filiaal in Berlijn, 
gevolgd door Gaumont in 1906. Vanaf 1908 had de Deense maatschappij Nordisk een filiaal 
in Berlijn, net als Gaumont ook aan de Friedrichstrasse, een van de grote winkelstraten van 
de stad. Daar zou de internationale filmhandel zich gaan concentreren.183 Buiten Berlijn was 
de filmhandel verspreid over heel Duitsland met concentraties in Frankfurt en het Ruhrge-
bied. In die laatste streek zetelde ook Desmets eerste grote filmleverancier toen hij zijn film
distributie begon, de Westdeutsche Film-Börse te Krefeld. 

Conclusie. 
In het jaar 1907 hield pionier Christiaan Slieker met zijn reisbioscoop op en begon Jean 
Desmet met zijn reisbioscoop. Desmet verscheen in de zomer van dat jaar op de kermis met 
The Imperial Bio, waarschijnlijk voor het eerst op de juli-kermis in Leiden. Meteen na de 
zomer opende F.A. Nöggerath een vaste bioscoop en Desmet zou twee jaar later diens voor
beeld volgen. Jean Desmet begon op een moment dat binnen de reisbioscoopwereld een 
proces van selectie, schaalvergroting, groeiende investering en 'gentrification' plaatsvond. 

Wat bepaalde de ontwikkeling meer begin deze eeuw: de reisbioscoop of het variété? Als 

"' Gaumont, Rue de la Fiancée 29, Brussel. Maurice Cigan, Rue de la Braie 15, Brussel. Guido Convents, 'Immagini cinema-
tografiche in Belgio', in: Martinelli (1992), p. 100-105. 

*" Herbert Birett, Lichtspiele. der Kino in Deutschland bis 1914 (München: Q-Verlag, 1994), p. LXX-LXXI en p. 71-75. Anne 

Paech schrijft bijvoorbeeld over het verdwijnen van reisbioscopen in haar studie over de filmcultuur in de Duitse stad 

Osnabrück: 'Das Ende der Zeit der Wanderkinematographen kam urn 1908/09, als in den Stadten, auch in Osnabrück, den 

reisenden Schaustellem und ihrem ambulanten Kinogewerbe die entscheidene Konkurrenz erwachsen war: die ersten 

ortsfesten Kinos.' Anne Paech, 'Dererste Kinematograph in Osnabrück', in: |. Steffen, ]. Thiele, B. Poch, Spurensuche. Film 

und Kino in der Region (Oldenburg, 1993), p. 169. Deze tekst verscheen oorspronkelijk in Paechs boek Kino zwischen Stadt 

und Land. Geschichte des Kinos in derProvinz: Osnabrück (Marburg: jonas Verlag, 1985), p. 13-25. 

" In 1909 zat op de hoek met de Mauerstrasse de Duitse vestiging van Raleigh £ Robert, op nummer 16 Messter, op 

nummer 43 het Franse Eclipse, op 46 Gaumont, op 235 de Berliner Film-Börse, op 236-I Itala-Film en op 236-II Deutsche 

Bioscop. Der Kinematograph 106, 6 januari 1909. Raleigh £ Robert distribueerde in Duitsland onder meer de Ambrosio-

films, net als in België. 
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programmacultuur de leidraad is, dan is ongetwijfeld het variété bepalender geweest, zoals 
Robert Allen en Corinna Muller al aangaven. Nu kenden de Verenigde Staten, Frankrijk 
en Duitsland een rijke variétécultuur. In andere landen als Italië, dat nauwelijks een 
reisbioscoopcultuur gekend heeft, lijkt hetzelfde het geval. Maar in Nederland - en dat geldt 
voor België ook - was een bloeiende reisbioscoopcultuur aanwezig. Behalve in de drie grote 
Nederlandse steden was van een variétécultuur en bijgevolg van film binnen variété 
nauwelijks sprake. Het waren de reisbioscoophouders die de dienst uitmaakten. Tot aan de 
komst van de gebroeders Mullens en Desmet in de grote drie steden Rotterdam, Den Haag 
en Amsterdam (ca. 1908-10) stellen die steden wat filmcultuur betreft niet veel voor. Buiten 
die steden zijn het reisbioscoopexploitanten als Mullens en Benner die zowel op kermissen 
als in gehuurde zalen de filmcultuur bepalen. Nieuwe films, zeker Nederlandse 
actualiteitenfilms, werden weliswaar het eerst in de variététheaters vertoond, maar toch is 
de rol van de reisbioscoopexploitanten, met name de twee Mullens met hun eigen opnames, 
explicatie, doorlopende urenlange voorstellingen en acties om film en bioscoop te 
legitimeren van doorslaggevende betekenis geweest voor de opkomst van vaste 
bioscooptheaters. 

Jean Desmet stamde niet uit een kermisfamilie, maar kwam uit een arm gezin van Bos
schenaren, waarvan de vader afkomstig was uit België. Wel had hij nauwe contacten met 
typische kermisfamilies als de Benners en waren zijn broers Ferdinand en Mathijs eveneens 
een tijdlang werkzaam op de kermis. Desmet bouwde vanaf eind vorige eeuw zijn carrière 
op de kermis op, via draaiorgels, een Rad van Avontuur en een tobogan. Met zijn Rad van 
Avontuur reisde hij niet alleen door Nederland, maar stond hij in de jaren 1902-1904 ook 
regelmatig in België. In 1905 schakelde hij vanwege de Loterijwet noodgedwongen over op 
een glijbaan, de Canadian Toboggan. 

Waarschijnlijk vanwege de populariteit en de winstgevendheid van reisbioscopen rond 
1907 breidde hij uit naar deze attractie. Desmet beschikte intussen over het kapitaal dat 
anno 1907 voor de start van een reisbioscoop noodzakelijk was. Zijn toegenomen vermogen 
blijkt ook uit de aanschaf van een kostbare salonwagen. Met zijn reisbioscoop ging het 
Desmet al even voor de wind als met zijn andere attracties. Twee jaar later wist hij met het 
vergaarde kapitaal zijn eerste vaste bioscoop te openen en een distributiebedrijf op te zetten. 
De tobogan bleef nog lange tijd gebruikt worden, maar kwam in de schaduw van de 
reisbioscoop te staan, met name in de pers. 

Desmet was een exponent van een generatie reisbioscoopexploitanten die veel aandacht 
besteedde aan het exterieur en interieur van de bioscooptent, die lette op omvang, luxe, 
comfort en veiligheidsmaatregelen en die over voldoende financiële middelen beschikte om 
de steeds duurdere standplaatsen te kunnen betalen. De meesten van zijn generatie openden 
later vaste bioscopen. Desmet behoorde tot een derde generatie reisbioscoopexploitanten na 
pioniers als Slieker en vernieuwers als de gebroeders Mullens, een generatie die het 
uitsluitend om geldelijk gewin ging, zoals Van der Maden stelt. 'Morele en artistieke criteria 
verdwenen naar de achtergrond en speelden bij de bedrijfsvoering een ondergeschikte 

, ,185 

rol. 

'" Zie Inleiding, p. 13. 

*" Van der Maden (1986), p. 46. 
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Eigenlijk verschilde Desmet niet zo veel van de gebroeders Mullens en Alex Benner, zijn 
grootste concurrenten en de belangrijkste reisbioscoopexploitanten tussen 1905 en 1910. 
Wel plaatste Desmet zichzelf veel minder op de voorgrond dan zij; hij was geen echte 
'showman'. In tegenstelling tot Mullens en Benner deed hij het wat kalmer en zuiniger aan 
en wist hij minder continuïteit te genereren door jaar na jaar op dezelfde kermis of in de
zelfde zaal terug te komen en dezelfde explicateurs en musici te bieden. Zijn voorstellingen 
droegen eerder een lokaal karakter vanwege ter plekke ingehuurde pianisten en 
explicateurs. 

Maar net als Benner en Mullens etaleerde Desmet zijn rijkdom via een luxueuze bioscoop
tent. Net als zij plaatste hij grote advertenties wanneer hij dat nodig vond, droeg hij zorg 
voor passende begeleidende muziek en explicatie en vernieuwde hij regelmatig zijn filmpro
gramma's. Hij hield weliswaar rekening met zijn publiek, maar verschool zich niet achter 
een uiterlijk van geleerdheid of vroomheid zoals Frederik Keijzer en bespeelde evenmin de 
nationale gevoelens van zijn publiek zoals Willy Mullens vermoedelijk deed. 

Desmets filmprogramma's wisselden regelmatig, meestal om de twee dagen. Dit betekent 
overigens niet dat het héle programma veranderde. Doordat hij van stad naar stad trok 
hoefde hij niet wekelijks zijn aanbod te vernieuwen. Zijn concurrenten als de gebroeders 
Mullens deden dat evenmin. Dat weerhield hem er niet van om actualiteitenfilms snel in te 
zetten in zijn bioscoopprogramma's. In 1907 werden alle genres als gelijkwaardig 
gepresenteerd. In 1908-1909 werden in advertenties en besprekingen actualiteitenfilms 
belangrijk, of dat nu om buitenlandse actualiteiten ging als de aardbeving in Messina of een 
Zeppelin-reis of om Nederlandse aangelegenheden als de doop van prinses Juliana. In 1909 
werden de Franse 'kunstfilms' belangrijk binnen Desmets programmering, gevolgd door de 
Italiaanse en Amerikaanse historische films. 

Die ontwikkeling bij Desmet loopt synchroon met de rest van Nederland en met het 
buitenland. Ook Nederlandse concurrenten als de gebroeders Mullens, Benner en Lohoff 
adverteerden groot voor actualiteitenfilms in de tweede helft van de jaren tien. In Duitsland 
waren de Zeppelin-opnames populair, in België de films over de aardbeving te Messina en 
Calabrië. Nöggerath en de gebroeders Mullens waren toonaangevend in de vertoning van 
de 'film d'art-films'. Nöggerath profileerde zich als verhuurder en vertoner van Italiaanse 
historische films, een genre dat met films als GLI ULTTMI GIORM DI POMPEI internationaal 
erkenning kreeg. 

Maar zowel de actualiteitenfilms als de 'kunstfilms' vormden in lengte nooit de 
meerderheid van het filmprogramma. Dat werd hoofdzakelijk bepaald door drama's en 
komedies. Opvallend aan de programmering is dat tot en met 1908 de programma's van 
Desmet hoofdzakelijk uit Pathé-films bestonden. Waarschijnlijk werden deze door het 
Amsterdamse Pathé-filiaal geleverd of door Nöggerath senior. In de jaren 1907-1908 werd 
Pathé een kwaliteitsnorm en kreeg naamsbekendheid in de reisbioscopen zoals die van 

"" Een film over de Zeppelin vertoonde Desmet in Zeist in september 1909 en een over de aardbeving in Messina in Den 

Bosch in februari 1909. Muller (1994), p. 88, bevat een advertentie voor ZEPPELIN IN BERLIN (1909) van Messter, misschien 

dezelfde film die Desmet in september 1909 in Zeist vertoonde: De ontvangst van het bestuurbare luchtschip "De Zeppelin 

III" te Berlijn door Z.M. den Keizer van Duitschland. Zie hiervoor: Streekbode van Zeist, Driebergen en Omstreken, zaterdag 

A september 1909. Voor de vertoning van de Messina-films in België, zie: Convents (1992), p. 106-110. 
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Desmet, maar ook in de vaste bioscopen en theaterzalen waar film vertoond werd. Tezelf
dertijd vond er paradoxaal genoeg een differentiatie plaats. De hegemonie van Pathé werd 
langzaam doorbroken. Aan de ene kant zijn het met name de 'kunstfilms' van Pathé die bij 
Nöggeraths Bioscope-Theater vertoond werden en af en toe ook bij Desmet. Aan de andere 
kant prijkten in Nöggerath juniors distributieaanbod en in Desmets programmering steeds 
meer films van Franse (Gaumont. Eclair), Amerikaanse (Vitagraph) en vooral Italiaanse 
productiemaatschappijen als Cines, Ambrosio en Itala. Het lijkt aannemelijk dat de 
groeiende diversiteit in Desmets programma's terug te voeren is op nauw contact tussen 
Desmet en Nöggerath. 

Wie bepaalde nu het aanbod in de reisbioscopen? Om te beginnen moet de in Amerikaanse 
literatuur gehanteerde stelling, dat vertoners in de reisbioscopen het voor het zeggen 
hadden, genuanceerd worden voor Nederland, waarschijnlijk ook voor de rest van Europa 
en sinds Richard Abels boek over Pathé in de Verenigde Staten ook voor dat land. In een 
tijd dat programma's voor driekwart uit Pathé-films bestonden, kan worden afgevraagd wie 
er nu werkelijk de macht in handen had. Al werd het andere kwart van de programma's -
door onder meer actualiteitenfilms bepaald - dikwijls groter in advertenties aangekondigd en 
beter besproken, toch kan niet uitgevlakt worden dat tot ca. 1909 het filmaanbod in 
kwantiteit bepaald werd door de Franse 'multinational'. Pas met de opkomst van de 
concurrentie, de komst van een gevarieerder aanbod en bijgevolg de groei van de 
keuzemogelijkheden stijgt ook de mogelijkheid van vertoners om een selectie te maken die 
onderling kan verschillen. Natuurlijk kon iedere exploitant wel zelf de volgorde van het 
filmprogramma bepalen en door explicatie en muziek een eigen interpretatie aan de films 
geven. Door de uniformiteit in filmaanbod was deze vorm van diversificatie waarschijnlijk 
ook hard nodig. 

De veranderingen in filmaanbod werden sterk bepaald door de introductie van het systeem 
van filmverhuur in plaats van filmverkoop. Pathé, die zelf het initiatief nam tot deze 
overgang, werkte hierdoor concurrentie in de hand. Vanaf 1907, het jaar van Pathé's 
overgang naar filmverhuur, komen in Parijs, Londen, Berlijn en Brussel internationale film
verhuurkantoren van Pathé's binnen- en buitenlandse rivalen op. Ook de groeiende positie 
in Nederland van filmdistributeur Nöggerath junior in 1909 en de komst van Desmet zelf in 
1910 vallen binnen dit kader. Door het groeiende filmaanbod en de gemakken van filmver
huur werd het openen van vaste bioscopen gestimuleerd. Door de geringe exploitatiekosten 
konden de nieuwe bioscopen lage entreeprijzen heffen en daarmee de reisbioscopen becon
curreren. Reisbioscoopexploitanten werden na de problemen van het selectieproces op de 
kermis nu ook hiermee geconfronteerd. Men werd gedwongen te kiezen uit het overstappen 
op andere attracties, teruggedreven worden naar kleine plaatsen of de overstap naar een 
vaste bioscoop maken. Aangezien de opkomst van de vaste bioscopen later en minder 
uitbundig doorzette in Nederland dan in andere landen als België en Duitsland, bleven de 

" Voor de stelling dat de eerste jaren door vertoners bepaald werden, zie onder meer Musser (1990). Abel (1999)-
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reisbioscopen hier langer rondtrekken. Pas in de jaren 1911-1912 verdwenen de meesten. 
Op basis van locaties, zijn weelderige tent en zijn programmering kan men concluderen 

dat Desmet tot de middenmoot van de reisbioscoopexploitanten behoorde. Hij was niet zo 
groot als Alberts Frères, maar wel groter dan Slieker, Carl Welte en Riozzi. Zijn 
reisbioscoopperiode betekende voor hem slechts een overgangsfase. Deze duurde bovendien 
maar twee jaar. Vergeleken met de twaalf jaar die hij in totaal op de kermis stond, is dat 
kort. Vergeleken met zijn distributieperiode en zeker met zijn tijd als vaste 
bioscoopexploitant vormen die twee jaar een fractie van zijn carrière. Aan de andere kant 
bepalen die paar jaar wel Desmets overstap naar de Nederlandse filmwereld. Ze zijn 
toonaangevend voor de snelle ontwikkeling van Desmets carrière begin deze eeuw en 
vormen de aanleiding voor zijn permanente vestiging. Eindelijk kreeg hij een kans om de 
kermis te ontgroeien en een minder risicovol en winstgevender bestaan op te bouwen. Die 
ontwikkeling zou, na zijn 'vrijage' met de filmhandel, uiteindelijk leiden tot zijn passie voor 
onroerend goed. 

Jean Desmet trok met zijn reisbioscoop langs grote en middelgrote steden met een 
regionale uitstraling. Toen daar tussen 1908 en 1912 langzamerhand steeds minder emplooi 
kwam vanwege de opening van vaste bioscopen, schakelde hij niet over op een andere 
kermisattractie. Hij liet zich niet naar dorpen terugdringen waar nog geen bioscopen waren, 
zoals Riozzi en Welte. Net als de gebroeders Mullens stootte hij juist door naar de grote 
steden waar de vaste bioscopen opkwamen en werd een belangrijke pionier in deze nieuwe 
ontwikkeling. Hij stortte zich in de exploitatie van vaste bioscopen, eerst in Rotterdam en al 
snel daarna in Amsterdam. Vandaaruit zou zijn landelijke bioscoopbezit uitgroeien tot de 
eerste Nederlandse bioscoopketen. Niet alleen wat betreft bioscoopexploitatie ging hij 
Nöggerath achterna. Hij zou zich in het kielzog van Nöggerath en Pathé ontwikkelen tot een 
van de belangrijkste Nederlandse filmdistributeurs. 

'" Frank van der Maden publiceerde over Carl Welte: "Welte komt!": de geschiedenis van C. Welte's cinematograph, 
theater van levende fotografieën (Arnhem: Vereniging 'Vrienden van het Openluchtmuseum', 1989). Over Riozzi werd 
gepubliceerd door J.W. Drukker , 'Op de kermis', in: Skrien 90, 1979, p. 18-23; Skrien 91, 1979, p. 26-33, en (in 
samenwerking met Geoffrey Donaldson) Skrien 94, 1980, p. 42-45. 
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