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II. Goudkoorts 
Temidden van de bioscoopwoede (1909-191X1) 

Al hebt ge d'r nog niets van gelezen in de krant en al is de hoofdinspecteur van de 
volksgezondheid er tot op heden nog niet gemoeid, toch heb ik niet de minste reden 
om u te verzwijgen dat we hier sinds enige tijd zijn geïnfecteerd door een ziekte, die 
met de dag groter verhoudingen gaat aannemen. In medische kringen heb ik ze horen 
aanduiden als bioscopische koorts. 

In 1909 opende Jean Desmet zijn eerste vaste bioscoop in Rotterdam en in 1910 in 
Amsterdam, gevolgd door diverse andere bioscopen van hemzelf of van zijn familieleden. 
Met de opening van zijn filmtheaters stond Desmet aan het begin van de doorbraak van de 
vaste bioscoop in Nederland, die in Rotterdam in 1911 en in Amsterdam in 1912 een 
hoogtepunt beleefde. Hij maakte ook de ontwikkeling mee van bescheiden bioscoopjes naar 
luxe theaters rond 1912. Zowel de doorbraak van de vaste bioscopen als de differentiatie 
daarbinnen hingen samen met de verandering in het filmprogramma door de opkomst en 
populariteit van de lange film, die zich binnen de filmvoorstelling de positie veroverde van 
'hoofdfilm'. Tegelijkertijd had de differentiatie in bioscopen te maken met de groeiende 
concurrentie van exploitanten onderling en met de legitimering van film en bioscoop als 
meer dan kermisvermaak. Zowel Desmets eigen bioscoopketen als de explosieve groei van 
bioscopen in het algemeen in Nederland creëerden de behoefte aan specialisten die de 
wekelijkse of tweewekelijkse wisseling van nieuwe filmprogramma's konden garanderen: de 
filmdistributeurs. 

De locaties waar vaste bioscopen verschenen evenals de differentiatie in types bioscopen 
waren sterk afhankelijk van de steden en de buurten of straten binnen die steden waar 
dergelijke bioscopen verrezen. Net als in de periode van de reisbioscoop is locatie of 
geografie sterk bepalend geweest voor de beginjaren van de vaste bioscoop. Voor Desmet 
betekent dit dat hij grondige redenen had om zijn eerste vaste bioscopen op de Korte 
Hoogstraat in Rotterdam en de Nieuwendijk in Amsterdam te openen en zijn luxe-theaters 
aan de Coolsingel in Rotterdam en de Kalverstraat in Amsterdam. 

1. Desmet in Rotterdam. 

De overstap naar een vaste bioscoop. 
Twee jaar nadat hij met zijn reisbioscoop The Imperial Bio begonnen was, opende Jean 

Aldus een kroniekschrijver in 1911 vanuit Den Haag, in de Nijmeegsche Courant van 12 en 13 november 1911, en geciteerd in 

Van der Waden (1986), p. 49-50. 
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Desmet zijn eerste vaste bioscoop op 13 maart 1909: Cinema Parisien, Korte Hoogstraat 28 te 
Rotterdam. Desmet was daarmee een pionier op het gebied van de vaste bioscopen: niet de 
eerste, maar wel een van de eersten. 

Men kan verschillende redenen bedenken voor Desmets overstap. Werd hij doordat 
Mullens en Benner alle grote kermissen claimden gedwongen naar een alternatief om te zien 
waar deze claims (nog) niet golden? Of zag hij in dat exploitanten van vaste bioscopen door 
goedkoop personeel en door het huren van panden én films weinig onkosten hadden en zo 
veel van de opbrengst in eigen zak konden steken? Impliciet werpt dit de vraag op of 
Desmets reisbioscoop een succes of een mislukking was. Zijn niet erg continue vertoning en 
niet altijd gevulde tenten en zalen lijken op het laatste te wijzen. Toch vertegenwoordigden 
Desmets kermisattracties en toebehoren anno 1908 alleen al een kapitaal van bijna 
veertigduizend gulden.2 Daartegenover staat dat hij in dezelfde tijd aanzienlijk meer 
schulden dan kapitaal had.3 Aan de andere kant was Desmet iemand die gemakkelijk tot het 
uiterste wachtte met betalen, of hij nu geld had of niet. 

Eigenlijk was het aanvankelijk meer een uitbreiding dan een overstap, want in de zomer 
van 1909 gebruikte Desmet zijn reisbioscoop nog volop en in de herfst van 1910 werd deze 
ook nog zeker twee keer van stal gehaald. Blijkbaar was Desmet voorzichtig om meteen zijn 
hele bestaan van zijn vaste bioscoop te laten afhangen. Zolang zijn reisbioscoop lucratief 
was, wilde hij die wel aanhouden. Vanaf oktober 1909 sloeg Desmet zijn reisbioscoop
spullen op in een pakhuis aan de Albrechtskade in Delfshaven, bij de firma Van Kuyk en 
Van Dorp. Daar bleven de spullen tot mei 1919 staan en werden daar alleen nog in het 
najaar van 1910 vandaan gehaald voor Desmets laatste optredens in Nijmegen en Tiel.4 In 
1919 werd de reisbioscoop met de bijbehorende kermiswagens verkocht.5 

2 Volgens polis 79979 van de 's-Hertogenbossche Brandwaarborg-Maatschappij had Desmet tussen 1907 en 1908 zijn 
kermiswagens, orgels, glijbaan, meubilair, piano, electrische apparatuur en gereedschap verzekerd voor 28.750 gulden. 
Hij droeg zelf een risico van 9583 gulden. In totaal was zijn bezit dus 38.333 gulden waard. De meest waardevolle 
goederen waren de salonwagen (8000 gulden), de decoratie van de reisbioscoop (4488 gulden), de glijbaan (3000 
gulden) en zijn grootste orgel (3000 gulden). De filmprojector en de stoommachine vielen buiten de verzekering. DA, Bi 
"s-Hertogenbossche Brandwaarborg-Maatschappij'. In de nalatenschap van Desmets eerste vrouw, Catharina Dahrs, 
eveneens uit 1908 wordt daarentegen slechts van een bedrag van 11.796 gulden gesproken, terwijl dat ook nog eens 
inclusief zijn filmprojectoren en toebehoren en zijn auto is. Projectoren ('bioscope-apparaten') en toebehoren waren 750 
gulden waard. Archief Ilse Hughan, nalatenschap Catharina Dahrs, 18 februari 1908. 

3 Aangezien Desmet zo'n negenduizend gulden schulden had aan onder meer Casparini voor de aanschaf van orgels en 
aan Bayerthal voor de decoratie van de reisbioscoop, was zijn vermogen in activa in 1908 slechts 2644 gulden. Of zijn op
brengsten waren laag, ofwel investeerde hij zijn verdiende geld onmiddelijk in wagens, orgels en dergelijke. Archief Ilse 
Hughan, nalatenschap Catharina Dahrs, 18 februari 1908. 

' DA voorlopig nr. 137, 'Van Kuyk/Van Dorp'. Soms verhuurde Desmet onderdelen, zoals zijn dynamo of 'locomobiel'. De 
firma Schiefelbusch uit Breda, die de elektriciteit voor Desmets Amsterdamse Parisien geleverd had, zat zelf in de filmbusi-
ness door Desmets dynamo aan bioscopen in het Zuiden te verhuren. Ze traden ook op als tussenpersoon in de verhuur 
van Desmets films aan bioscopen in dezelfde regio. DA voorlopig nr. 073, 'correspondentie Schiefelbusch'. Het hout van 
de vloer van de reisbioscoop werd in 1917 door Desmets broer Mathijs gebruikt voor de verbouwing van de achterzaal van 
het Café Parisien te Eindhoven tot bioscoop. Zoals in het vorige hoofdstuk opgemerkt, werd in 1919 de reisbioscoop 
verkocht, maar onduidelijk is aan wie. 

s De salonwagen werd in 1921 verkocht aan de Bergen op Zoomse kermisexploitant Janvier (zie hfd. I, noot 78). Voor de 
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Desmet had een neus voor nieuwe ontwikkelingen. Wat betreft de vaste bioscoop stond hij 
aan het begin van een revolutionaire verandering binnen de Nederlandse filmcultuur. Rond 
1907 werden in verschillende Nederlandse steden permanente bioscopen geopend. Dat 
geschiedde echter niet massaal en het fenomeen bleef voorlopig beperkt tot de grote steden. 
Aan de andere kant waren de vaste bioscopen duidelijk aanwezig in de steden en lieten ze 
van zich horen via affiches, advertenties, stunts en boniseurs. 

Niet iedere bioscoop hield het even lang vol. Bioscopen moesten een soort proeftijd 
doorstaan en verschillende exploitanten dolven daarbij het onderspit. Veelal waren dit geen 
nieuw gebouwde bioscopen, maar verbouwde winkels en cafés, waarvan de gevel net zo 
breed was als die van een winkel of een gewoon woonhuis. Een aantal exploitanten bouw
den aan de achterkant hun zalen uit, maar de meeste bioscopen hielden hun smalle in
gangspartijen, die vaak als foyer dienden. Zowel de entree van Nöggeraths Bioscope-Theater 
als die van Desmets toekomstige bioscoop Cinema Palace in Amsterdam waren slechts één 
normale gevel breed, terwijl de zaal daarachter twee maal zo breed was. Na 1910 verrezen 
enkele bioscopen die breder van opzet waren. Dit waren of nieuw gebouwde bioscopen of 
twee samengetrokken panden die tot bioscoop werden verbouwd, zoals de Cinema de la 
Monnaie en de Witte Bioscoop in Amsterdam. 

Behalve Rotterdam verschenen ook in steden als Den Haag, Utrecht, Leiden en Haarlem 
tussen 1906 en 1909 de eerste vaste bioscopen. Vanaf 1906 werd in Den Haag film vertoond 
in een theaterzaal in de Passage onder de namen "s-Gravenhaagsche Bioscope Company', 
'Salon Cinemato-Frangaise' en 'Vitascope Theatre'. In 1907 werd in Den Haag het Apollo 
Theater geopend, een klein bioscoopje voor tweehonderd bezoekers, dat niettemin in 1909 
uitgebreid werd tot een bioscoop voor zeshonderd bezoekers, slechts honderd minder dan 

reisbioscoop en de wagens ving Desmet 6250 gulden, voor de salonwagen 6000 gulden. DA, A39 'Dossier betreffende het 
onderzoek van de Rijksinkomstenbelasting naar het vermogen van lean Desmet in de periode 1912-1924'. Archief Ilse 
Hughan, brief van Desmet zwager en boekhouder Ign. Mutsaers, 21 november 1956, en algemene beschouwing, s.a., bij 
dossier boedelscheiding naar aanleiding van Desmets overlijden. 

* Muller (1994), p. 29-39. In Duitsland noemde men dit type bioscoop 'Ladenkino'. 

' Dat is bij beide bioscopen nu nog steeds zichtbaar. In de Schapensteeg, de steeg naast het belendende pand van wat 
vroeger het Bioscope-Theater was, is nog de originele zijmuur en achterkant van de theaterzaal uit 1907 te zien. Aan de 
achterzijde steekt de toneeltoren nog boven het dak van de zaal uit. De vroegere foyer werd later een bloemenstal en 
werd gescheiden van de zaai, die nog steeds dienst doet ais de filmzaal Tuschinski 3, maar waarvan het interieur in niets 
meer herinnert aan het theater van 1907. De smalle foyer aan de Kalverstraat van Cinema Palace, later Roxy geheten, werd 
later gebruikt als kledingzaak. Hij werd gescheiden van de vroegere filmzaal, die vanaf 1987 in gebruik was als discotheek 
Roxy. Roxy, dat zijn ingang aan de Singel had, brandde op 21 juni 1999 af. Alleen de monumentale gevel bleef overeind 
staan. 

* De la Monnaie was een nieuw gebouwde bioscoop op de Kalverstraat, die op de plek stond waar daarvoor twee huizen 
hadden gestaan. De Witte Bioscoop was in 1911 geopend als een bioscoopje van één woonhuis breed, maar werd in 1912 
fors uitgebreid door het annexeren van een aangrenzend pand. Ivo Blom/ Paul van Yperen, 'De Witte, een katholieke 
familiebioscoop'. in: Ons Amsterdam 3, maart 1997, p. 58-62; Broers (1989); Broers (1991). 
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het Bioscope-Theater.9 In Utrecht opende op 16 oktober 1907 de Grand Cinematograph 
'Olvmpia' in het Venduhuis, maar deze hield het waarschijnlijk maar een maand u i t Eind 
1907 ging een tweede Utrechtse bioscoop van start, de Cinomatograph van de Duitsers K. 
Kirchhoff, dr. Schaffrath en H. Kraemer uit Krefeld, en deze hield het een jaar uit. Op 3 
oktober 1908 opende de eigenaar van het Venduhuis. Richard Bresser, de deuren van zijn 
Bioscoop-Theatre, later Bioscoop-Salon Vreeburg en Vreeburg-Bioscoop geheten. In 
tegenstelling tot de eerdere initiatieven hield deze bioscoop stand. In Leiden bleef reis
bioscoopexploitant Alex Benner in het najaar van 1908 filmvoorstellingen geven in gebouw 
Amicitia en werd de eerste bioscoop geopend op 1 mei 1909: het Bioscope Theater Imperial 
aan de Rijnsburgersingel. 

De gebroeders Mullens waren belangrijke pioniers in de vaste bioscoopcultuur, met name 
in Haarlem en Den Haag, twee steden waar ze al jarenlang gezien waren geweest binnen en 
buiten de kermisweken. In het voorjaar van 1909, vanaf februari, zaten ze in Zaal De Kroon 
in Haarlem en gaven daar behalve de zomermaanden filmvoorstellingen. De Kroon werd 
daarmee de eerste vaste bioscoop van Haarlem. In april 1909 openden ze de Residentiebi
oscoop in Den Haag.15 Willy Mullens vestigde zich kort daarop in Den Haag en opende daar 
in 1910 ook de Haagsche Bioscoop. Bernard (Albert) Mullens zou in 1911 het Grand Theatre 
in Amsterdam overnemen en er een tijdlang een bioscoop van maken. 

Meer nog dan de ontwikkelingen in Nederland diende het buitenland als voorbeeld voor 
Rotterdam. Daar was men sneller met de overgang van reisbioscopen naar vaste bioscopen. 
In Frankrijk waren in 1904 al de eerste vaste bioscopen in Parijs en Marseille ontstaan. In 
1906 werd de officiële vrije dag ingesteld voor werknemers, zodat 'weekend'-amusement op 
een vaste basis mogelijk werd gemaakt. Pathé wilde zijn klantenkring groter maken dan die 
van de kermis en het variété en wilde bovendien een groot middenklassepubliek 

' AA.A. Reineke, N.M. Pfeffer, De ontwikkeling van de film in Den Haag, paper Rijksuniversiteit Utrecht [1993], P- 10, 13-
Reineke en Pfeffer rekenen het Apollo Theater tot de oudste Haagse bioscoop. 

" De Wit (1989), p. 32-33. 

" Volgens Herman de Wit was dit eerste permanente bioscoop in Utrecht. De Wit (1989), p. 33. 

" In hetzelfde Venduhuis had Desmet overigens in de winter van 1904-1905 met zijn Rad van Avontuur gestaan. DA, B6 
'Stukken betreffende diverse standplaatsen 1904-1908. Utrecht 1904.' 

* Coby Bordewijk/Jaap Moes, Van bioscoopkwaad tot cultuurgoed. Honderd jaar film in Leiden (Leiden: Leidse Historische 
Reeks, 1995). Een plattegrond op p. 48-49 suggereert dat Alex Benner zijn voorstellingen op dezelfde plek gaf als waar 
daama de Imperial kwam. Op p. 20 wordt evenwel vermeld, dat Imperial voorheen de schouwburg 'Veldhoven' was en 
niet Amicitia. Hoelang Benner in Leiden bleef, wordt bij Bordewijk/ Moes niet aangegeven, maar zij spreken van 'vaste 
vertoningen' (p. 20). 

" Zeker tot en met 1914 bleven de broers Mullens in De Kroon films vertonen en tevens bij de Sociëteit De Vereeniging. 
Linde van Cemer, De opkomst van de film en bioscoop in Haarlem (1896-1915) (Utrecht: Rijksuniversiteit Utrecht, 1993; 
paper), p. 15-16. 

s Reineke/ Pfeffer [1993I, p. 13-15. 
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aantrekken. Daartoe richtte de firma in november 1906 een nieuwe exploitatiemaatschappij 
op, die de opening van bioscopen door heel Frankrijk in gang zette. De eerste Parijse Pathé 
bioscoop, de Omnia-Pathé, werd een maand later, in december 1906 geopend. De 
'bioscoopkoorts' greep snel om zich heen en door het hele land openden binnen enkele 
weken talrijke bioscopen. Tegen de zomer van 1907 kende Parijs al een vijftigtal bioscopen, 
met name in de winkel- en amusementsbmirten. In 1909 waren er dat rond de honderd, 
waarvan een ruime twintig in bezit van Pathé. Pathé bezat toen zo'n tweehonderd bioscopen 
door het hele land. 

In Duitsland ging het al even snel. Na de opening van de eerste bioscopen in Berlijn en 
Hamburg in 1905, werd het land in 1906-1907 door de 'bioscoopkoorts' getroffen. In maart 
1905 opende de eerste vaste bioscoop in Berlijn en aan het eind van dat jaar telde men 16 
bioscopen in de stad. In 1907 kende Berlijn ongeveer 139 bioscopen volgens officiële cijfers 
en zo'n 260 volgens de vakpers. Tussen 1907 en 1912 zweefde het aantal tussen de drie- en 
vierhonderd bioscopen. De 'koorts' verspreidde zich over heel Duitsland, zodat rond 1910 er 
tussen de duizend en vijftienhonderd bioscopen waren, een aantal dat zich de daar
opvolgende drie jaar zou verdrievoudigen. Veel van deze bioscopen waren Ladenkinos: 
eenvoudige verbouwde woonhuizen, winkels en cafézaaltjes. In 1906 werd de exploita
tiefirma Union opgericht in Frankfurt, die al snel door heel Duitsland Union-Theaters, 
afgekort als U.T., opende. Het werd het grootste Duitse bioscoopconcern van de jaren tien. 
In 1907 werd een Union bioscoop in Brussel geopend en in 1911 een in Amsterdam. 

Maar Groot-Brittarmië spande in Europa de kroon wat betreft de 'bioscoopkoorts'. Eind 
1910 waren in de Londense uitgaansbuurt West End alleen al zo'n 22 bioscopen. Volgens 
Nicholas Hiley kende het land in 1910 zo'n 2900 'electric theatres', zoals de bioscopen 
destijds werden genoemd. In 1909 werd in Groot-Brittarmië wel een vroegtijdig einde 
gemaakt aan de wildgroei van bioscopen in winkels door de Cinematograph Act, die strenge 
brandbeveiliging eiste. Het Nederlandse vakblad De Kinematograaf merkte in 1913 op, dat 
in dat jaar België zo'n 635 bioscopen kende, waarvan 115 in Brussel, Duitsland 2000, 
waarvan 200 in Berlijn, en Engeland 2000, waarvan 400 in Londen. Opvallend hierbij is 
dat de Duitse filmproductie behoorlijk maar niet omvangrijk was, de Britse filmproductie 
uiterst gering en de Belgische bijna nihil. Een groot aantal bioscopen resulteerde dus niet 

* Abel (1994), p. 24, 29-31. Zie ook: Meusy (1995). 

17 Muller (1994), p. 29-30. Uta Berg-Canschow/Wolfgang lacobsen, 'Kino-Marginalien', in: ... Film.. .Stadt...Kino... Berlin 
(Berlin: Argon, 1987), p. 19-20, 24. Zie ook: Michael Hanisch, Auf den Spuren der Filmgeschichte. Berliner Schauplatze 
(Berlin: Henschel, 1991). 

"Allen Eyles, Keith Skone, London's West End Cinemas, (Sutton: Keytone Publications, 1991), p. 13-28. 

" Nicholas Hiley, 'The British Cinema Auditorium', in: Karel Dibbets, Bert Hogenkamp eds.. Film and the First World War 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995), p. 160. In tegenstelling tot Hiley houdt Richard Cray het op enkele 
honderden, maar Hiley's schatting lijkt betrouwbaarder. Ook in de vakpers van de jaren tien werd Engeland als het land 
met het hoogste aantal bioscopen gezien. Richard Cray, Cinemas in Britain. One Hundred Years of Cinema Architecture 
(London: Lund Humphries, 1996), p. 22-23. 

" De Kinematograaf. 5 september 1913. 
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onmiddelijk in een omvangrijke nationale filmproductie. In vergelijking met de genoemde 
landen kende Nederland een bescheiden bioscoopcultuur. 

Vestiging in Rotterdam. 
Waarom koos Jean Desmet voor Rotterdam om er in 1909 zijn eerste vaste bioscoop te 
openen? Mogelijk had de aanwezigheid van het café annex danszaal van zijn zus Rosine 
daar iets mee te maken. Desmet had in de winter van 1904-1905 een tijdlang zijn spullen 
van zijn Rad van Avontuur opgeslagen in een lege winkel in de Hoogstraat.21 Hij kende de 
stad van zijn visites met zijn Rad van Avontuur, zijn tobogan en mogelijk zijn reisbioscoop. 
Ook zijn broer Ferdinand had er op de kermis gestaan met zijn danstent. Behalve deze 
persoonlijke redenen was Rotterdam nu eenmaal de tweede stad van het land qua 
oppervlakte en inwonersaantal en was het amusementsleven hier niet gering. Via de haven 
en de goede spoorverbindingen kon men gemakkelijk nieuwe films en apparatuur uit 
Amsterdam of uit het buitenland aanvoeren. Vanwege het gebrek aan nationale 
filmproductie en productie van apparatuur was men sterk op het buitenland aangewezen. 
Wat ook een rol kan hebben gespeeld, is dat Rotterdam in 1908 de kermis had afgeschaft en 
dus voor reizende filmvertoners geen mogelijkheden meer bood, tenzij ze in vaste zalen film 
konden vertonen of gewoon zelf die vaste zalen in het leven riepen door de opening van 
vaste bioscopen. 

Even belangrijk was het film- en bioscoopklimaat in Rotterdam. Tot 1908 was 
filmvertoning beperkt geweest tot onderdeel van de voorstellingen in variététheaters en tot 
de vertoningen in de wintermaanden in de Wintertuin van het Tivoli-complex. Daarnaast 
waren geregeld reizende exploitanten te zien geweest, net als elders 's zomers op de kermis 
en 's winters in zalen. In 1908 echter kreeg filmvertoning een belangrijke impuls. Naar het 
voorbeeld van de Wintertuin van Tivoli gaf de Belg Augustin de Ruijffelaere vanaf januari 
filmvoorstellingen in de Salon Doele onder de naam 'Imperial Vio'. Frans Goeman, 
verantwoordelijk voor de filmvoorstellingen in Tivoli, liet vanaf najaar 1908 het hele jaar 
door films zien in plaats van alleen in de winter. In het noorden van Rotterdam werd op 21 
november 1908 de feestzaal van café-restaurant Transvalia in gebruik genomen als bio
scoop. En in de Korte Hoogstraat startte S. Metskes tezelfder tijd met filmvertoning in zijn 
café-hotel onder de naam 'Cinéma Parisien'.22 

Wat voor een stad was Rotterdam in 1909, toen Desmet zich daar vestigde? De Maasstad 
was zich in rap tempo aan het ontwikkelen. De infrastructuur werd ingrijpend gemoderni
seerd en uitgebreid. De Rotterdamse haven kreeg internationale proporties, maar ook andere 
takken van industrie expandeerden, zoals brouwerijen en distilleerderijen. De laatsten 
zouden een belangrijke drijfveer achter de opkomst van bioscopen zoals Desmets Parisien 
blijken te zijn. De stad bezat goede verbindingen met het achterland en het buitenland via 

" DA, Bio 'Stukken betreffende diverse standplaatsen 1904-1908. Rotterdam 1905'. 

Henk Berg, Over staties en parket. Rotterdam en het witte doek. Een historisch overzicht van de Rotterdamse en 
Schiedamse bioscopen (Rotterdam: Ad. Donker, 1996), p. 21. Kristine De Valck, "Bioscoopbeelden kunnen rustig bezich
tigd worden'. De opkomst van Rotterdamse bioscopen in de jaren tien', in: Tijdschrift Mediageschiedenis 1, 1998, p. 32, 
39-41. 
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scheepvaart en spoorwegnet, wat de import van films, filmapparatuur en bioscoopmeubilair 
zeer ten goede kwam. Per trein zat men zo in Brussel, Parijs, Keulen of het Duitse 
Ruhrgebied. De rit Rotterdam-Amsterdam duurde slechts een kwartier langer dan tegen
woordig en Rotterdam-Brussel duurde maar een half uur langer dan nu: drie uur in plaats 
van tweeëneenhalf uur.23 Er waren hechte banden met Duitsland vanwege de Rijnvaart, 
maar men voer vanaf Rotterdam ook regelmatig naar Engeland, de Verenigde Staten en 
Nederlands-Indië. Iedere dag vertrokken er diverse boten richting Londen. Naar Amerika 
reisde men per Holland-Amerika-lijn. Tienduizenden emigranten, meest Oosteuropese 
joden, arriveerden in die jaren met speciale treinen aan het Rotterdamse Maasstation om 
zich vervolgens in te schepen naar de Nieuwe Wereld. Transatlantische stoomvaartlijnen als 
de Holland-Amerika-lijn profiteerden hier goed van. 

De aanwezigheid van elektriciteit was een belangrijke stimulans voor het openen van 
vaste bioscopen als Cinema Parisien. Om filmprojectoren in gang te zetten en de bioscoop
zaal te verlichten was men niet langer afhankelijk van eigen generatoren zoals op de kermis. 
Het Rotterdamse centrum beschikte al vóór de eeuwwisseling over een eigen elektriciteits
net en een eigen telefoonnet. Diverse particuliere initiatieven van levering van elektriciteit 
werden vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland genomen. Toch beperkten 
deze zich vaak tot levering aan bedrijven, grote hotels of gemeentes voor straatverlichting. 
Duitse bedrijven als Siemens (Den Haag) of de Nederlandse firma Electra (Amsterdam) 
waren hiervoor verantwoordelijk. Rotterdam was de eerste die in 1895 een gemeentelijk 
elektriciteitsbedrijf opende en daarmee elektriciteit in het openbaar aanbood. De eerste 
klanten waren grote scheepvaartkantoren, al snel gevolgd door sociëteiten en winkels in de 
omgeving van de Blaak en de Hoogstraat.26 Electrisch licht deed voor winkels, cafés en bio
scopen wat het op de kermis voor de reisbioscopen en andere attracties ook deed. Behalve 
zijn functie om waren uit te lichten door licht in etalages en op bioscoopgevels, trok het 
mensen aan. Samen met straatverlichting nodigde het hen uit 's avonds langer op straat te 
blijven dan strikt nodig.27 Natuurlijk had gaslicht op straat al eerder zodanig gewerkt, maar 
het veel sterkere electrisch licht vergrootte de aantrekkingskracht van de winkelstraat of 
uitgaansbuurt. Het gaf een gevoel van veiligheid en nodigde uit tot flaneren. 

Het potentiële publiek van Cinema Parisien was omvangrijk en uiterst heterogeen. De 
bevolking, in Rotterdam die vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw explosief 

" Collectie Nederlands Spoorwegmuseum, Het 5 cents Nederlandsen Spoorboekje, zomerdienst 1 mei 1910. Vanwege de 
afwijkende Nederlandse tijd in verhouding tot de tijden van België en Duitsland vraagt het lezen van dienstregelingen 
van die jaren enige creativiteit. 

2* kAn^A- * = »•' U n i ] 1 - -U . , - . - * I . + ^ U . M M » , !v, r,,,An A' Aw\c*n*A*m f A vrtc+nrA a YV,- ^rtt+irirY C C\o 
MUverieituea van v* . rvtuiici en anucic auiccpvuaiuiiaai^no^f/ijc uurut w M/fldfcruariJ \nnij,v.uu »~ a « UHS, 

I9O9). 

'5 Herman Romer, Rotterdam rondom een eeuwwisseling(Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1986), p. 71-75. 

" CE. van de Stadt/ C. Vroon van Celder, De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 1880-1938 (s.l. 1938), uitgave 
n.a.v. het 25-jarig bestaan der Vereeniging der Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN), p. 12-14. 

" Wolfgang Schiefelbusch, Disenchanted night. The industrialization of light in the nineteenth century (Berkeley etc.: 
University of California Press, 1995), p. 143-154. 
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groeide met zo'n 50.000 inwoners per decennium, steeg in de jaren 1900-1910 en 1910-1920 
zelfs met het dubbele aantal. Er vond een grote trek van het platteland naar de stad plaats. 
Ook immigranten - of zoals ze toen heetten: 'landverhuizers' - die eigenlijk op weg waren 
naar de Verenigde Staten, vestigden zich in de stad. Onder hen bevond zich de latere bio
scoopeigenaar Abraham Tuschinski, die een pension voor landverhuizers opende, een 
lucratief initiatief destijds. Net als de scheepvaartlijnen profiteerde de stad van de 
immigrantenstroom. Rotterdam was door de landverhuizers en door de scheepvaart sterk op 
Amerika georiënteerd. Het Rotterdamsch Nieuwsblad van 1909 staat vol advertenties voor 
reizen naar de Verenigde Staten. Op de dag dat Desmet zijn bioscoop opende, verscheen in 
dezelfde krant een paginavullende advertentie voor de opening in de Hoogstraat van een 
Rotterdams filiaal van de 'Amerikaanse winkel', een pand van wel vijf etages hoog. De 
filmvoorstellingen in het Circus-Variété heetten 'American Bioscope' en die bij Tivoli 'Royal 
American Bioscope'. 

Desmets publiek kon ook van buiten de stad komen. Behalve reizen op grote afstand was 
ook het reizen op kleinere afstanden aanzienlijk verbeterd. Door een uitgebreid tramnet was 
het vanuit de regio van Rotterdam gemakkelijker geworden om naar 'de grote stad' te reizen. 
Verder was er een intensief verkeer per boot en per trein naar Rotterdam vanuit de Zuidhol
landse en Zeeuwse eilanden en West-Brabant. Veeboeren uit Zuidholland, Zeeland en 
Brabant brachten hun vee naar Rotterdam, waar de grootste veemarkten en slachterijen van 
de wijde omtrek gevestigd waren. Ondanks de spreekwoordelijke zuinigheid van de 
Zeeuwse boeren werd vaak een deel van hun opbrengst onmiddelijk weer uitgegeven in de 
stad, die zo meeprofiteerde van hun aanwezigheid. 

De locatie van Parisien was een schot in de roos: midden in het centrum van Rotterdam, 
waar de middenstand floreerde en voor een groot deel het aangezicht bepaalde. De 
Hoogstraat was de winkelstraat bij uitstek, waar rond 1909 de grote modezaak van Meddens 
al gevestigd was, evenals het warenhuis Grandes Galeries Belges en het City-Magazijn. Om 
de hoek van de Hoogstraat lag de Korte Hoogstraat, waar Desmet zijn Parisien opende. Daar 
waren ook kledingzaken gevestigd als de herenconfectiezaak van Kreymborg. Verder vond 
men er sigarenhandelaars, een wijnhandel, een meubelzaak, een schoenenzaak, een brood
bakker, een banketbakker en een kapper. Behalve winkels was de horeca in de Korte Hoog
straat vertegenwoordigd via cafés of 'koffiehuizen', het restaurant Du Passage, het café-res-
taurant Zuid-Hollandsch Hotel en het destijds populaire en gedistingeerde café-restaurant 
Pschorr. Om de hoek van restaurant Du Passage was de Passage zelf. Deze populaire over
dekte winkelgalerij en typische uiting van de moderne grote stad verbond de Korte Hoog-

" B.R. Mitchell, European Historical Statistics 1750-1970 (London/Basingstoke: Macmillan, 1975), p. 78. In de periode 1900-
1910 groeide de Rotterdamse bevolking van 319.000 naar 427.000. Tussen 1910 en 1920 groeide diezelfde bevolking van 
427.000 naar 511.000 mensen. 

" Romer (1986), p. 71-75. Henk van Celder, Abraham Tuschinski (Amsterdam: Nijgh 6 van Ditmar, 1996), p. 11-21. Nelleke 
Manneke/ Arie van der Schoor, Het grootste van het grootste. Leven en werk van Abraham Tuschinski (1886-1942) (Capelle 
aan den Ijssel: Voet, 1997), p. 17-22. Van Celder vermeldt dat er in 1906 zon 48.000 Oost-Europese joden op doorreis naar 
de Verenigde Staten in Rotterdam verbleven. Rotterdamsch Nieuwsblad, zaterdag 13 maart 1909. Volgens de adverteerder 
was de 'Amerikaanse winkel' het hoogste huis van de straat. 

" Mijn grootvader was een van die Zeeuwse veehandelaren. 
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straat met de Coolsingel. Het Panopticum (wassenbeeldenmuseum) was er gesitueerd. Het 
Rotterdamse amusementsleven concentreerde zich in belangrijke mate op en rond de Cool
singel, de deftige boulevard van de stad. Daar waren onder meer het Casino-Variété van 
Samuel Soesman en het Tivoli-Theater gevestigd. Aan de Coolsingel zou in 1911 De 
Ruijffelaere het Palace Bioscope Theatre openen en in 1913 Desmet zijn tweede Rotterdam
se bioscoop: Cinéma Royal Elite Bioscope. 

De Korte Hoogstraat was niet alleen een mondaine winkel- en uitgaansstraat. Het lag 
tussen de Schiedamsedijk en het Rode Zand, straten die juist niet al te best bekend ston
den.31 Het publiek was dus waarschijnlijk zeer gemêleerd. Het nabijgelegen Zand-
straatkwartier was de warme buurt van de stad. Het zou in de Eerste Wereldoorlog gesloopt 
worden om plaats te maken voor het nieuwe stadhuis van architect H. Evers. Vanaf 1908 
had Desmets zus Rosine een café of 'bierhuis' in de Zandstraat, een jaar later uitgebreid met 
een danszaal of 'danssalon', één deur verder. 

Cinema Parisien (Rotterdam) en de Rotterdamse bioscoop-hausse. 
Desmets Cinema Parisien was niet echt een nieuwe bioscoop. Op het adres Korte Hoogstraat 
28 resideerde anno 1908 de heer S. Metskes, een café- en hotelhouder. Hij huurde het 
pand van de gebroeders Van der Schalk, distilleerders en brouwers uit Schiedam. Hoewel 
hij geen vergunning van de Rotterdamse gemeente had, begon Metskes vanaf eind november 
1908 met filmvoorstellingen in zijn pand.35 Het is onduidelijk of hij zijn pand tot een 
bioscoop verbouwde. Blijkbaar hield Metskes er snel mee op, want al rond de jaarwisseling 
werd een andere huurder gezocht. Aanvankelijk waren eind januari 1909 de gebroeders 
Mullens gegadigden (het zou hun eerste vaste bioscoop geweest zijn, als dit plan was 
doorgegaan), maar al snel werd bekend dat Jean Desmet de nieuwe huurder zou worden. 
Desmet huurde niet alleen de benedenverdieping, maar het hele pand, inclusief de aanwe
zige inboedel en bioscoopinventaris. In tegenstelling tot Metskes kreeg Desmet wel een 
bioscoopvergunning. 

Gezien de luxueuze inrichting van zijn reisbioscoop The Imperial Bio lijkt het waar-

3 Romer heeft het over 'aangeschoten lieden die van de Schiedamsedijk of het Zandstraat-kwartier kwamen afzakken'. 
Romer (1986), p. 17. 

3! Adresboeken Rotterdam 1908-1913. Plattegrond der Gemeente Rotterdam met de ontworpen uitbreidingsplannen (1903). 
In de adresboeken van Rotterdam van 1908 en 1909 wordt vermeld dat M. Desmet 'bierhuishouder' is op Zandstraat 2,9 en 
vanaf 1909 staat R.M. (Rosine) Desmet vermeld als danssalonhoudster' op Zandstraat 47. Vermoedelijk waren de twee 
panden samen een café annex danszaal. De als 'M. Desmet' aangeduide persoon was waarschijnlijk dan ook dezelfde 
Rosine Desmet. Tot 1913 bleef Rosine Desmet in de Zandstraat zitten, volgens de Rotterdamse adresboeken. Tot en met 1912 
bleef Zandstraat 47a aangeduid worden als een danssalon, in 1913 werd het aangegeven als een koffiehuis. 

" De aanduiding van Metskes als hotelhouder vindt men in het Adresboek Rotterdam 1908. Op hetzelfde adres resideerde 
de vergaderruimte van de Vereeniging van Oud-Croningers "Cruno". Vermoedelijk had Metskes een zaal bij zijn café die 
hij voor dergelijke vergaderingen liet gebruiken, voordat hij er filmvoorstellingen begon te houden. 

" DA C951, 'De zaak Van der Schalk'. Ze noemden zich ook wel 'bierbrouwerij en azijnmakerij'. 

'! Rotterdamsch Nieuwsblad, vrijdag 20 november 1908. Berg (1996), p. 21. 
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schijnlijk dat Desmet de bioscoop 'aankleedde' alvorens te openen.36 Daarnaast was het niet 
ongewoon dat exploitanten in de haast om hun bioscopen te openen een deel van de 
aankleding pas na de opening aanbrachten. Het is niet bekend hoe Cinema Parisien er uit 
zag in 1909. Wel is de onderstaande beschrijving voorhanden, gebaseerd op een 
inventarislijst uit 1917, toen de bioscoop echter op zijn retour was en verwaarloosd. 

In het portiek stonden twee houten borden voor affiches. De ingang werd verlicht door 
drie Philips booglampen. Langs de pui was een ijzeren bocht waar 24 fittingen in zaten, 
waar waarschijnlijk voordien verlichting op was aangebracht. Bij de ingang stond de portier, 
die altijd een uniform en pet droeg met 's winters daaroverheen een winterjas. De kassière 
zat op een Weens stoeltje in haar kassahok, dat 's winters verwarmd werd met een gaska
cheltje. Aan de wand hing een telefoontoestel. Ze had diverse stempels tot haar beschik
king, waaronder eentje 'toegankelijk voor kinderen'. Na het portiek en de kassa kwam men 
in de vestibule. Aan de muur hingen twee grote spiegels. De deuren bevatten koperen 
handvaten en een koperen gebogen garnituur. De volgende ruimte was de buffetkamer. Deze 
bevatte een buffetkast met spiegels en onderschuifkastjes. Aan de muur hingen het regle
ment voor de kleinhandel in sterke drank, de drankvergunning voor Publieke Vermakelijk
heden, de vergunning van de gebroeders Van der Schalk, een verlenging van deze ver
gunning, een plattegrond van de zitplaatsen in de zaal en twee lijsten met 'artistenkoppen'. 
De toog bestond uit een nikkelen lekbak met twee platen en vier bierpompen met kool
zuurkranen en een ijskast. Een spoelbak bevatte een koperen zwanenhals en een koperen 
kraantje. Een ijszak stond in verbinding met de kelder. 

De bioscoopzaal bevatte, net als de vestibule en de cabine, brandblussers van het merk 
Minimax. Er waren 21 gewone banken van vijf zitplaatsen, drie luxe Weense bruine banken 
van vier zitplaatsen, zes pluche banken van vier zitplaatsen, negen pluche fauteuils van vier 
zitplaatsen, drie pluche fauteuils van drie zitplaatsen en drie gewone Weener stoelen. In 
totaal bood de bioscoop dus plaats aan 189 personen, eventuele staanplaatsen niet meegere
kend. Behalve de gewone verlichting was er noodverlichting, ook als voetlicht. Op de vloer 
lagen drie kokosmatten. Behalve het projectiescherm hingen pluche gordijnen en eromheen 
een decoratie. Een Bechstein-piano werd bespeeld voor de live-begeleiding van de films. 
Waarschijnlijk was dit de piano van The Imperial Bio. Via een drukknopje aan de piano had 
de pianist verbinding met de cabine. Via een spiegeltje - dat anno 1917 al gebarsten was -
zag hij wat er op het filmscherm gebeurde. Om de zaal te verwarmen waren er gaskachels. 
De tochtdeuren waren bekleed met wasdoek. 

De resterende ruimtes op de begane grond waren een keukentje, de motorkast, het 
voorportaal van de cabine en de cabine zelf. De operateur kon met drukknopje een bel in de 
zaal laten klinken en andersom kon men een bel in zijn cabine laten horen. Hij projecteerde 
met een Engels Pathé-apparaat en had daarbij een Pathé-lantaarn voor stilstaande beelden. 
Ook de spoelen waren van Pathé. Aan de achterzijde van het pand hing een lichtbak met de 
letters 'Cinema-Parisien'. 

" In het Desmet-archief is geen documentatie voorhanden over een 're-styling' van de bioscoop. Overigens is uit 1909 in 
het geheel weinig documentatie in het Desmet-archief. 
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Op 1 maart 1909 tekende Jean Desmet het huurcontract met Van der Schalk, dat op 6 maart 
zou ingaan. Van der Schalk leverde bier en gedistilleerd aan de nieuwe bioscoop. Op zater
dag 13 maart gingen de voorstellingen van start. De hoofdfilm van die avond en van de rest 
van de week was 'De laatste dagen van Pompei' Dit was niet een film met de acteurs van de 
Comédie Francaise, zoals Desmets advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad wilde doen 
geloven, maar de Italiaanse productie GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI.38 De rest van het 
programma werd gevuld door drama's, komedies en nonfictie, overwegend van Italiaanse 
makelij. 

De naam 'Cinema Parisien' was niet nieuw en werd al eerder door exploitanten van reisbi
oscopen gevoerd, waarbij men soms het woord 'Cinéma' vervrouwelijkte door het adjectief 
Parisienne'. Uit deze en andere bioscoopnamen blijkt dat er behalve de fixatie op de 
Verenigde Staten ook een sterke gerichtheid op Frankrijk was. Niet alleen kwamen veel 
films en projectieapparatuur uit Parijs, ook het predikaat 'Parijs' in het algemeen was begin 
deze eeuw nog een middel om kunstzinnigheid en kwaliteit aan te geven, aangezien Parijs 
als het middelpunt van de Europese cultuur gold. Daarnaast stond 'Parijs' natuurlijk ook 
voor 'gewaagd' en 'pikant'. Mogelijk was het gebruik door de Fransen zelf van de naam 
'Cinéma Parisien' een voorbeeld. 'Cinématographe Parisien' was de naam van een van de 
allereerste bioscopen in Parijs, geopend in januari 1905 in de volkswijk Belleville. Cinema 
Parisien werd de naam die Desmet ook voor zijn eerste Amsterdamse bioscoop zou 
hanteren. Zijn broer Mathijs opende in 1917 een Cinema Parisien in Eindhoven en in 1939 
werd de naam 'Cinema Parisien' nog door Desmets neef Theo voor een nieuwe bioscoop in 
Uden gebruikt. Het was evenwel geen exclusieve 'Desmet-naam'. Ook in Utrecht was vanaf 
1910 een Cinema Parisien, die niets met de familie Desmet te maken had. En Desmets 
Cinema Parisien in Rotterdam heette al zo onder de vorige eigenaar. 

In maart 1909 had Desmet nog weinig concurrenten in de bioscoopwereld. Goeman van 
de Tivoli-Wintertuin lijkt in die tijd zijn grootste concurrent, ook als men naar de frequentie 
van advertenties in de pers kijkt. Tivoli vertoonde echter enkel Pathé-films, terwijl Desmet 
zijn aanbod differentieerde door de inzet van met name Italiaanse films. Goeman pro-

" DA, C951 'De zaak Van der Schalk'. 

" Rotterdamsch Nieuwsblad, zaterdag 13 maart 1909. Idem, woensdag 17 maart 1909. 

" Zie ook hfd. I, p. 61. Rotterdamsch Nieuwsblad, woensdag 17 maart 1909, Tweede Blad. Behalve CLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI 
werden vertoond: FURTO ALLA MOSCHEA, LE BIRICCHINATE DI UN RAOAZZO, UNDRAMMAAiciRCoen DETONNEAJENTONNEAU (Pathé 1907) en 

de ongeïdentificeerde films De droom van een hoofdconducteur. De Hond, en Een reisje van Orleans naar Neussarques. 

"Meusy (1995), p. 113. 

" De Tijd, 25 oktober 1967. De Telegraaf, 2 juli 1970. 

" De Wit (1989), p. 33. In 1913 verzorgde Denies alias Leo Frères ieder weekend tussen eind september en november 

filmvoorstellingen onder de titel 'Cinema Parisien', in de zaal van het stationskoffiehuis van De Groot Wolters in Oss. De 

vertoonde films kwamen van Desmets filmverhuurbedrijf. Vanaf zondag 21 september 1913 verschenen iedere zondag 

advertenties voor de voorstellingen in De Stad Oss. 

" Onder Coemans aanbod bevonden zich incidenteel wel Italiaanse films van de aan Pathé gelieerde Film d'Arte Italiana, 
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longeerde zijn aanbod herhaaldelijk, terwijl uit advertenties blijkt dat Desmet iedere week 
nieuwe films inzette. Bovendien was er duidelijk een drempel bij Tivoli. Door de 
filmvertoning te integreren in een complex dat zich richtte op de hogere en middenklasse en 
dat gesitueerd was aan de voornaamste boulevard van Rotterdam liep niet iedereen daar 
even gemakkelijk binnen. 

Desmet kon ook in andere opzichten een breder en omvangrijker publiek aantrekken. In 
tegenstelling tot die van Goeman waren Desmets voorstellingen doorlopend. Iedereen kon 
op elk willekeurig moment binnenlopen, tijdens de matinees (van twee tot vijf uur) of de 
avondvoorstellingen (van zeven tot twaalf), en het hele programma of de 'serie', zoals 
Desmet de verzameling films in zijn advertenties noemde, bekijken. Hij had iedere dag ma
tinees, in tegenstelling tot Goeman, die ze alleen op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag 
had. Parisien kende 's avonds drie rangen, waarvoor men respectievelijk 40, 25 en 15 cent 
betaalde. Overdag betaalde men minder: 25 en 15 cent voor de eerste en tweede rang en een 
dubbeltje voor kinderen. Zondag was meestal de dag met het meeste bezoek. Om zoveel 
mogelijk klanten te bedienen werd de voorstelling die dag zonder pauze tussen twee en 
twaalf uur gecontinueerd. De prijzen van Parisien lagen een stuk lager dan die van Desmets 
reisbioscoop. Dat gold zeker voor de filmvoorstellingen die hij in zalen gaf, maar zelfs verge
leken met de kermis was men bij Parisien goedkoper uit. De vroegste vaste bioscopen 
beconcurreerden de reisbioscopen onder meer door hun lage prijzen. 

Desmet gaf met de opening van Cinema Parisien het startschot voor de opening van nieuwe 
bioscopen in Rotterdam, een ontwikkeling die binnen een paar jaar in een stroomversnelling 
terechtkwam. In de pers sprak men van een 'bioscoopkoorts' of 'bioscoopepidemie'. Een 
week na de opening van Cinema Parisien opende J.F. Strengholt de Apollo Bioscope in de 
voormalige Salon des Variétés aan de Bagijnenstraat. Strengholt werd later een goede klant 
van Desmets filmdistributiekantoor. Het jaar daarop, in 1910, opende hij met zijn compag
non H. Mohren de Hollandia Bioscope aan de Binnenrotte, vlakbij de Hoogstraat. P. Verhaar 
zorgde voor concurrentie met de Olympia Bioscope aan de Binnenweg. 

In 1911 bereikte de bioscoop-'koorts' in Rotterdam een hoogtepunt met zeven nieuwe 
filmtheaters: Bioscope Americain aan de Hoogstraat van wederom Strengholt en Mohren 
(hun derde bioscoop), Palace Bioscope Theatre aan de Coolsingel van De Ruijffelaere, Flora 
Theater aan het Weenaplein van J.D. Diekmeier, Scala Theater aan de Hoogstraat van E. 
Korozinsky, Edison Bioscope aan de Binnenweg, Kosmorama Bioscope aan de Hoogstraat 
van Jean Lupescu en tenslotte Thalia Theater van Abraham Tuschinski aan de Coolvest. 

De meeste Rotterdamse bioscopen verrezen op of rondom de Hoogstraat en een enkele in 
de buurt van het station.46 Dat was een internationale tendens. De ontwikkeling van 

zoals OTELLO (Film d'Arte Italiana 1909). Rotterdamsch Nieuwsblad, 27 december 1909. 

" Rotterdamsch Nieuwsblad, woensdag 17 maart en zaterdag 20 maart 1909. Voor de verschillen in aanvangstijdenbeleid 
tussen de op het variété geënte filmzalen en de zalen met doorlopende voorstellingen in Rotterdam verwijs ik tevens naar 
passages in het artikel van Kristine de Valck. De Valck (1998), p. 36-37, 39-41. 

" P. Vermeer nam Transvalia over en heropende deze onder de naam Royal Bioscope Transvalia. Berg (1996), p. 21-22. 

* Berg (1996), p. 22. 
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filmcultuur vond plaats binnen een nieuw soort geografie, die van dynamische plekken in 
de stad als winkelstraten en stationsbuurten. Deze waren uitdrukking van de versnelde 
modernisering die grote steden rond de eeuwwisseling ondergingen. Giuliana Bruno schetst 
in haar analyse van de ontwikkeling van filmcultuur in de Italiaanse stad Napels, dat daar 
de bioscopen rond het station en in de centrale winkelpassage verrezen, in buurten die men 
duidelijk als 'middenklasse' kan aanduiden. Russell Merritt schetst voor de Amerikaanse 
stad Boston een zelfde ontwikkeling. Net als in Napels en Boston ontstonden bioscopen in 
Rotterdam op plaatsen waar veel mensen en goederen samenstroomden en circuleerden. 
Overdag trokken de winkeletalages toeschouwers, 's avonds namen horeca, theater en 
bioscoop het over. Desmets keuze voor een bioscooptheater in de Korte Hoogstraat was dus 
symptomatisch, niet alleen voor Rotterdam maar wereldwijd. 

Waarschijnlijk woonde Jean Desmet in 1909-1910 een tijdlang boven Parisien, behalve als 
hij met zijn reisbioscoop rondtrok en dan in zijn salonwagen overnachtte. Hij bleef officieel 
tot 1911 bij de gemeente Den Bosch ingeschreven. Dat was handig, aangezien men daar 
minder belasting betaalde. Bovendien huurde hij daar van een nonnenklooster nog enige 
tijd een pakhuis voor opslag van onder meer zijn draaiorgels. In 1911 liet Desmet zich in
schrijven bij de gemeente Eindhoven. Zelf woonde hij toen inmiddels allang in 
Amsterdam, boven zijn tweede bioscoop, eveneens Cinema Parisien geheten. Vanaf de 
opening van deze bioscoop, in maart 1910, werd al zijn post, behalve die van de 
belastingen, naar dat adres gestuurd. Pas op 12 mei 1918 schreef hij zich bij de gemeente 
Amsterdam in. 

2. Desmet naar Amsterdam. 

Amsterdam in 1910. 
Desmet was niet tevreden met één vaste bioscoop. Zodra Cinema Parisien in Rotterdam op 
eigen benen stond, dacht Desmet alweer aan een nieuwe bioscoop, dit keer in Amsterdam. 
Net als in Rotterdam opereerde hij in Amsterdam als een pionier. Abraham Tuschinski 
daarentegen stond niet aan het begin van de bioscoop-hausse, maar haakte op die hausse in, 
toen die in Rotterdam zijn climax bereikte. Met zijn luxe-bioscopen en zijn bioscoopketen in 
Rotterdam en Amsterdam zou Tuschinski echter gaandeweg Desmet voorbijstreven. 

Toen Jean Desmet vanaf eind 1909 plannen smeedde om een bioscoop in Amsterdam te 
openen, bezat die stad nog nauwelijks vaste bioscopen. In 1906 was in de Damstraat het 
Bijou Biograph Theatre geopend door de Amerikaan Andrew Rawson Jennings, hoewel de 
benaming 'vaste bioscoop' flatterend is. Het zaaltje was slechts 15 meter lang en 4 meter 
breed. De projector stond in de zaal. Pas in 1915 kwam er een piano om de liirns te 

" Bruno (1993), p. 35-57; Merritt (1975), P- 59"82. 

" Archief Ilse Hughan, uitreksel Bevolkingsregister Gemeente 's-Hertogenbosch. DA voorlopig nr. 068, 'Concertzaal/ 
Cinema Parisien Eindhoven 1911-1921.' DA voorlopig nr. 076, 'Belastingzaken'. 

" Archief Ilse Hughan, uitreksel Bevolkingsregister Gemeente Amsterdam. 
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begeleiden. Volgens Maurits Dekker was het 'een winkelhuis met zwart gelakte ruiten, een 
paar dozijn stoelen en een ratelend projectie-apparaat, dat men al horen kon bij het betrden 
van het met een gordijn van de zaal gescheiden portaaltje. Er was een pianist, die voor 
illustrerende muziek en een explicateur, die voor de filmdialoog en toelichting zorgde.' 

Indrukwekkender was de bioscoop uit 1907 van Anton Nöggerath senior in de Reguliers-
breestraat. Deze werd simpelweg het Bioscope-Theater genoemd en in latere jaren 
omgedoopt tot 'Nöggerath'. Nöggerath liet de bioscoop inrichten als een kleine schouwburg. 
De omvang van de bioscoopzaal, zevenhonderd zitplaatsen, was jarenlang ongeëvenaard. 
Amsterdam was echter vóór 1910 nog niet bevangen door de bioscoopkoorts, zodat Nögge
rath zowel het 'Theater' in de naam als het schouwburgachtige karakter van zijn bioscoop 
hard nodig had om klanten te trekken. In plaats van complete filmvoorstellingen, vormde 
het filmprogramma 's avonds een voorafje bij toneel: populaire blijspelen of eenakters met 
beroemdheden als Louis Bouwmeester. Film werd vanaf 1907 ook vertoond in gebouwen als 
het Grand Theatre en het Paleis voor Volksvlijt, maar dan in de zomer, als het toneel op 
reces was. Tenslotte werd film nog steeds als tussendoortje of staartstuk vertoond in de 
variétévoorstellingen in Flora en Carré. 

Het lijkt op het eerste gezicht wat vreemd dat Desmet begin 1910 een vaste bioscoop opende 
in een stad, die daar op dat moment schijnbaar nog niet zo'n trek in had. Toch waren er 
tekenen die hem deden beseffen dat het moment voor een vaste bioscoop in Amsterdam 
aangebroken was. Een belangrijke impuls vormden de voorstellingen in Amsterdam door de 
gebroeders Mullens alias Alberts Frères. Zij waren destijds de meest toonaangevende Neder
landse reisbioscoopexploitanten, maar in 1909 ook belangrijke initiatiefnemers in het circuit 
van de vaste bioscopen. Na hun omzwervingen door Nederland en België en na in de andere 
Nederlandse steden hun toppositie te hebben gevestigd, 'veroverden' ze het laatste bolwerk: 
Amsterdam. Vanaf juli 1909 gaven de gebroeders Mullens de hele zomer filmvoorstellingen 
in het Grand Theatre aan de Amstelstraat. Volgens de pers trokken ze daarbij veel publiek. 
In tegenstelling tot de zomervoorstellingen in Amsterdam van Pathé in 1907 en 1908 bleven 
de broers in Amsterdam na de zomer van 1909. Ze verhuisden naar het Paleis voor Volks
vlijt, waar ze tot en met november hun programma's vertoonden. In de maand daarop gaven 
ze voorstellingen in het Odeon Theater. 

so Richard van Bueren, Saturday Night at the Movies I, (Oss: NCAD, 1996), p. 115. De bioscoop werd later bekend als de 
Damstraat-Bioscoop en de New York-Bioscoop. Het was de plek waar explicateur Max Nabarro begin jaren tien zijn vak 
uitoefende. Diens kleurrijke herinneringen werden gepubliceerd in: 'Een stem voor het doek. Max Nabarro, explicateur, 
NFM Themareeks 6, 1992. In 1924 hield de bioscoop op te bestaan. Jennings' initiatief lijkt op een import van de Ameri
kaanse 'nickelodeon', het kleine goedkope bioscooptheatertje, vergelijkbaar met de Duitse Ladenkino's. 

5' Maurits Dekker, Amsterdam bij gaslicht (Amsterdam: Wereldvenster, 1949), p. 18. Dekker herinnert zich blijkbaar een 
bioscoop waar wel een piano aanwezig was. Ook filmjournalist LJ. jordaan schrijft over dit bioscoopje in zijn herin
neringen 50 jaar bioscoopfauteuil(Amsterdam: Meulenhoff, 1958), p. 6-8. 

9 Zoals in het vorige hoofdstuk werd aangegeven, kon men bij Alberts Frères - net als bij Nöggeraths Bioscope-Theater -

de film d'art-films zien, zoals L'ASSOMMOIR, SAMSON (Pathé 1909) en JEANNE D'ARC Zie hfd. I, p. 70 en noot 161. 

" In het Paleis voor Volksvlijt stonden de film d'art-films weer centraal, zoals Het 5/ac/jfo//er(LAVicTiME, Film d'Art 1909), De 
Toren van Nesle (LA TOUR DE NESLE, Film d'Art 1909) en Rigoletto (LE ROI S'AMUSE, SCACL1909), maar ook eigengemaakte kluch-
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Behalve de voorstellingen van de twee broers Mullens was een tweede belangrijke 
ontwikkeling buiten Amsterdam gaande, in andere Nederlandse steden met zoals we zagen 
Rotterdam voorop. Daar waren tussen 1907 en 1909 al diverse vaste bioscopen geopend. 
Daarnaast had de vaste bioscoop buiten Nederland zich als een olievlek verspreid, al had 
dat niet onmiddellijk geëffectueerd in een even massale doorbraak in Nederland. Amster
dam was rijkelijk laat om jaren na Bijou uit 1906 en het Bioscope-Theater van 1907 weer 
eens een nieuwe bioscoop te openen. Daarbij kon het Bioscope-Theater anno 1910 wat 
betreft het aanbod niet eens een echte bioscoop meer worden genoemd. In tegenstelling tot 
het Bioscope-Theater en Bijou zorgde Desmets Amsterdamse Parisien voor een golf van 
nieuwe openingen van vaste bioscopen in de hoofdstad. 

Door het grote aanbod aan amusement had een nieuwkomer als Desmet het niet gemakke
lijk. Aan de andere kant kende Amsterdam een grote groep mensen die behoefte had aan 
amusement dat goedkoper en vluchtiger was dan toneel en variété. De bioscoop had met 
zijn lage entreeprijzen en zijn doorlopende voorstellingen aantrekkelijke kanten. 

Toen Desmet in 1910 in Amsterdam arriveerde was dat al de dichtstbevolkte Nederlandse 
stad. Een tiende van de nationale bevolking woonde in Amsterdam. Vanaf de jaren zeventig 
van de vorige eeuw was de bevolking van de stad enorm gegroeid, met name vlak voor de 
eeuwwisseling. Met zo'n 574.000 inwoners was Amsterdam ongeveer even groot als Kopen
hagen, Dresden, Rome, Milaan en Barcelona. Aan de andere kant had een stad als Berlijn 
bijna vier maal, Parijs vijf maal en Londen dertien maal zoveel inwoners als Amsterdam. 

Amsterdam kende een even goede infrastructuur als Rotterdam. Door zijn spoorwegnet 
had Amsterdam goede verbindingen met de rest van het land en met Duitsland en België. 
Het tramnetwerk zorgde voor transport van de buitenwijken en omliggende dorpen naar het 
centrum en terug. Net als Rotterdam verkeerde Amsterdam rond 1910 in de roes van een 
bloeiende economie. De Nederlandse 'Belle Epoque' was het gevolg van deze hoogcon
junctuur. Prijzen stegen niet enorm en de gulden was hard. 

Dat wil niet zeggen dat het iedereen even goed ging. Voor een grote groep Amsterdammers 

ten als KEE EN |ET (1909) werden geprojecteerd. In Odeon werd de attractie de 'Phisograph' genoemd werd. Een strooibiljet 
voor de voorstellingen in Odeon bevindt zich in het Desmet-archief, DA, voorlopig nr. 120 'Bioscoopprogramma's'. Het 
jaar daarop, van juni tot en met augustus 1910, waren de gebroeders Mullens weer in het Grand Theatre te zien. In 1911 nam 
Bernard Albert Mullens, een van de twee broers, het Grand Theatre over van de gebroeders Van Lier, hetgeen niet zonder 
slag of stoot geschiedde. Toen hij ruzie met hen kreeg, blokkeerde hij tot ieders verontwaardiging zelfs een voorstelling 
van het populaire theatergezelschap Solser E Hesse. Na januari 1913 vertoonde Mullens geen films meer in het Grand 
Theatre. Zijn broer Willy vestigde zich in Den Haag en opende daar bioscopen als de Residentiebioscoop en de Haagsche 
Bioscoop. Ze vertoonden met name In de jaren i9iO 1912 nog veei aKtuaiiteitenjiirns en en<eië jictiejnms uiê uoor iienzcij 
zouden zijn gemaakt, maar het kan niet met zekerheid vastgesteld worden dat ze inderdaad de makers van al deze films 
zijn geweest. Algemeen Handelsblad, 1909-1911; Van Bueren II (1998), p. 159-160. 

" Mitchell (1975), p. 20, 76-78. 

" Het consumentenprijsindexcijfer steeg tussen 1900 en 191;, uiterst matig. Pas met het uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog stegen prijzen razendsnel en bereikten een hoogtepunt (vanwege een ongelijke stijging van lonen voor de klant 
dus een dieptepunt) in 1920. Consumentenprijsindexcijfers, werknemersgezinnen met laag inkomen, totaal, 1900-100 
(jaargemiddelden), berekend op 1997. Centraal Bureau voor de Statistiek, divisie sociaal-economische statistieken. 
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was zelfs de bioscoop met zijn lage entreeprijzen nog een dure vorm van vermaak. Officieel 
was er nauwelijks werkeloosheid, maar ontevredenheid over lonen en werksituatie leidde 
ertoe dat er rond 1910 en met name in 1913 dikwijls werd gestaakt in Nederland. Boven
dien leidde de enorme bevolkingstoename, met name in Amsterdam, tot woningnood. 
Weliswaar werd er tussen 1870 en 1900 heel wat gebouwd, maar dit kon de toeloop niet 
opvangen en waarschijnljk waren deze huizen te duur voor de berooide plattelanders. De 
bouw was slecht. De huizen stonden dicht op elkaar geplaatst, zodat er weinig zonlicht 
binnen kon komen. 7 Van een oplossing voor de woningnood kwam voorlopig nog niets. De 
Nederlandse wettelijk geregelde sociale zorg, die later zo internationaal vermaard zou 
worden, stond rond 1910 nog in de kinderschoenen. Betere huisvesting zou pas vanaf de 
jaren twintig grootscheeps van start gaan. 

Het centrum van Amsterdam werd in Desmets periode gekenmerkt door drie buurten. In 
twee daarvan zou hij bioscopen openen. Allereerst is er de wijk die aan de noordzijde 
begrensd wordt door het Centraal Station met daarachter de haven en het IJ en aan de 
zuidzijde door de Dam, met naar links de kop van de Jordaan, de Haarlemmerstraat en 
Haarlemmerdijk en naar rechts de Wallen met de Warmoesstraat en de Zeedijk (zie 
plattegrond Amsterdam 1909). Dit was destijds een buurt die werd gekenmerkt door 
goedkope hotels, cafés en havenkroegen, drank- en sigarenwinkels, maar ook alledaagse 
kleine middenstand als bakkers, slagers en kruideniers. De Haarlemmerdijk en het 
verlengde, de Haarlemmerstraat, waren druk bezochte winkelstraten waar de Jordanezen 
hun inkopen deden. 

Tussen het Centraal Station en de Dam bevindt zich de Nieuwendijk. Daar zou Desmet in 
1910 Cinema Parisien openen en na hem zouden diverse andere bioscoopexploitanten zijn 
voorbeeld volgen. De Nieuwendijk was een doodgewone winkelstraat, die rond de eeuwwis
seling niet als chique maar toch wel als beter dan de buurt daaromheen gold. De grotere 
zaken op de Nieuwendijk waren die van C. en A. Bremiinkmeijer, Peek en Cloppenburg en 
de Grand Bazar de la Bourse.59 G. van Hulzen beschrijft in het verhaal 'Haarlemmerdijk' in 
zijn bundel 'Cinematograaf, trilbeelden' dat de Nieuwendijk wel 'fatsoenlijker' was dan de 

54 Mitchell (1975), p. 167, 175. In 1910 vonden 146 stakingen plaats, goed voor 366 stakingsdagen. In 1913 waren dat 427 
stakingen die samen 912 dagen aanhielden. Waren er 1910 15.000 arbeiders bij stakingen betrokken, in 1913 waren dat er 
liefst 55.000. 

" Giovanni Fanelli, Moderne architectuur in Nederland 1900-1940 (Den Haag: Staatsuitgeverij, 1978), p. 41. Fanelli spreekt 
van 'revolutiebouw'. In wijken als De Pijp en Oud-West staat veel van deze revolutiebouw. 

5* De latere Amsterdamse wethouder van Volkshuisvesting F.M. Wibaut beschreef in zijn memoires wat voor ellende hij 
aantrof, toen hij als lid van de woninginspectie, de zg. gezondheidscommissie', krotten en overvolle panden bezocht. 'Ik 
herinner mij een woning op de Witteburgergracht, waar twaalf gezinnen woonden. Een steil trapje voor alle twaalf. Eén 
privaat, niet doorlopend, voor alle twaalf gezinnen. Ik herinner mij een groot aantal woningen, waar een groot gezin met 
zes, zeven, acht kinderen, in één kamer woonde. In die kamer werd gewoond, gekookt, gewerkt, ook wel huisarbeid 
verricht en geslapen.' F.M. Wibaut, Levensbouw. memoires (Amsterdam: Querido, 1936), p. 134-135. Zie ook: Mak (1995), p. 
249-

5' Algemeen Adresboek der stad Amsterdam, voor de jaren 1908-1909, p. 1363-1365. 
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Haarlemmerdijk: 'Geen Jordaner rumoert al te luid, is onbetamelijk, zooals wel gebeurt in 
eigene straten. Hier voelt hij zich heerlijk-vrij, houdt toch maat, terwijl slechts even over de 
sluis, op Nieuwendijk, hij wordt een ander mensch, zich om 't fatsoen intoomen gaat, wel 
wat bekneld en onbeholpen.'60 De naburige Nieuwezijds Voorburgwal werd gedomineerd 
door drukkerijen en krantenkantoren (Nieuws van de Dag, Nieuwsblad van Nederland, De 
Tijd, De Morgenpost, Algemeen Handelsblad), gunstig gelegen vanwege de nabijheid van de 
haven en het station. In de directe omgeving waren veel expediteurs gevestigd. 

Aan de andere kant van de Dam, naar de Munttoren liggen Kalverstraat en Rokin. In de 
Kalverstraat zou in 1912 Desmets chique bioscoop Cinema Palace verrijzen samen met de 
andere luxe bioscopen Theater Pathé en Cinema de la Monnaie. De Kalverstraat was dé win
kelstraat van Amsterdam. In een reisgids voor buitenlandse bezoekers van de Midden
standstentoonstelling van 1909 werd de straat beschreven als 'one of the chief thoroughfares 
of the city, and contains numerous fine shops, restaurants and cafés'. Blijkens advertenties 
in deze gids waren onder meer diverse diamantairs, kunsthandels, antiquairs en luxe 
boekenzaken op de Kalverstraat gevestigd. Het was daarnaast een straat van hotels, cafés, 
restaurants, lunchrooms en sociëteiten. 3 Onder de grotere winkels waren die van Singer, 
Lewenstein, Miele, de Engelsche Bazar en de modehuizen Gerzon en Au Bon Marché. 

De Kalverstraat was het symbool voor de consumptiecultuur van Amsterdam aan het 
begin van deze eeuw, hetgeen niet altijd positief gewaardeerd werd. Van Hulzen laat in een 
ander verhaal, 'Straattooneel', straatartiesten afgeven op de Kalverstraat. Het is de straat die 
staat voor het grote geld, voor de verleiding van de chique etalages die arme mensen hun 
hoofd op hol brengt en voor de rijke Amsterdammers die daar hun inkopen doen. 'Jaap haalt 
de schouders op. Nou gesjochte zijn we toch... de man in de Kalverstraat doene ze niks, dat 
is 't kappetaal, de soosjale kwestie.'64 Het potentiële publiek van Cinema Palace bestond 
meer uit een hogere middenklasse publiek, terwijl dat van Parisien meer uit lagere 
middenklasse was samengesteld. Beide bioscopen hebben ongetwijfeld behalve 
buurtbewoners met name winkelend publiek van binnen en buiten de stad tot hun 
klantenkring gerekend. 

Tussen Munt en het Waterlooplein lag het uitgaanscircuit, althans het meer officiële. 
Vanaf de Reguliersbreestraat met Nöggeraths Bioscope-Theater arriveerde men op het 
Rembrandtplein met Café De Kroon, Mille Colonnes, Schiller en het Rembrandttheater. 

'°G. van Hulzen, Cinematograaf, trilbeelden, deel i, (Amsterdam: L.|. Veen, [ca. 1905D, p. I43~H4-

* Algemeen Adresboek der stad Amsterdam, voor de jaren 1908-1909, p. 1499-1501, 1626-1627. 

The iiiusiraied praciicai guide for Holland. Special edition exhibition Amsterdam 1909 \.Amsterdam: John Wesseimk, 
1909), p. 60. Wesseimk was een reisbureau dat kantoor hield in het restaurant van het Rijksmuseum. 

" De voornaamste hotels en uitgaansgelegenheden waren Hotel Suisse. Hotel-café Neuf. Hotel de France, Café-restaurant 
De Karseboom, Restaurant Maison van Laar, The American Lunchroom, The Continental Bodega, Het Poolsche Koffiehuis en 
Hotel-restaurant-lunchroom Novum. Algemeen Adresboek der stad Amsterdam, voorde jaren 1908-1909, p. 1277-1279. 

" Van Hulzen, deel 2 (Bussum: Van Dishoeck, 1906), p. 39-40, 42. 

" Looijen (1981), p. 44-61. Jacques Kiöters, 'Amusement in de dagen van Olim', in: Groeneboer/Berg eds. (1995), P- 88-90. 
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Achter het Rembrandtplein liep de Amstelstraat tot aan de Amstel met aan weerszijden 
diverse uitgaansgelegenheden als het Flora Theater van Nöggerath met daarnaast het 
populaire Wiener Café, het Grand Theatre, het Panopticum en het Grand Café/Restaurant De 
Nieuwe Karseboom, dat plaats bood aan liefst vijftienhonderd bezoekers en waar een heren
en een dameskapel elkaar afwisselden met oorverdovende muziek.66 Theater, variété- en 
dansgelegenheden zorgden in belangrijke mate voor het amusement 's avonds, maar het 
avondleven en nog meer het Amsterdamse nachtleven werd vooral bepaald door cafés, van 
elegante cafés aan het Rembrandtplein, bijgenaamd het 'Bier-eiland', tot en met sjofele dans
kroegen op de Zeedijk. 'De groote koffiehuiszalen worden nu de aantrekkingspolen, 't Licht 
schittert er blank en fel, maar de dwalm van warme grok, van sigarenrook en 
menschenadem stijgt als een blauwe mist erdoor.'67 Problemen als werkeloosheid en slechte 
huisvesting werden verstrooid met amusement, maar werden nog meer 'verdronken'. 
Behalve het Bioscope-Theater aan de Reguliersbreestraat en de filmvoorstellingen in het 
Grand Theatre van Mullens in de Amstelstraat zou in 1918 aan het Rembrandtplein het 
Rembrandttheater verdergaan als bioscoop en zou in 1921 aan de Reguliersbreestraat 
Tuschinski's filmpaleis verrijzen. Jean Desmet had geen bioscoop in deze buurt, maar zou 
eind jaren twintig het Flora-Theater van Nöggerath jr. overnemen met de bedoeling het om 
te bouwen en uit te breiden tot een multifunctioneel amusementscentrum. 

Cinema Parisien (Amsterdam) en de Amsterdamse bioscoopkoorts. 
Binnen deze geografie van winkels en uitgaansleven, van rijkdom en armoe, van bewoners 
en bezoekers, vestigde Desmet zich in 1910. In november 1909 kreeg hij vergunning van de 
gemeente om een voormalige winkel aan Nieuwendijk 69 te verbouwen tot bioscoop.68 De 
geschiedenis herhaalde zich enigszins, want net als in Rotterdam had begin 1908 E. Hasen 
al geprobeerd van het pand een bioscoop te maken, maar kreeg eerst geen vergunning en 
toen hij die een jaar later uiteindelijk kreeg, moest hij wegens ziekte van zijn vrouw van de 
bioscoop afzien. Nieuwendijk 69 was tot dan toe een pettenwinkel geweest. Het pand was 

" Eigen Haard, 9 oktober 1909, p. 636. In 1909 werd de Salon des Variétés gesloopt om plaats te maken voor de uitbreiding 
van dit café, dat daardoor 1200 1112 groot werd. Over de Amstel lagen een aantal theaters in de Plantagebuurt, zoals de 
Hollandsche Schouwburg, die bij arbeiders populair was vanwege de lage prijzen. Het Volk, 25 november 1911. In Theater 
Carré aan de Amstel waren, net als in Flora, grote revues en specialiteitenvoorstellingen te zien. Voor het officiële toneel-
en muziekleven waren er de Stadsschouwburg aan het Leidseplein en het Concertgebouw aan de Van Baerlestraat. Voor 
beurzen en tentoonstellingen moest men in het Paleis voor Volksvlijt zijn, een gigantische constructie van glas en ijzer aan 
het Frederiksplein, ontworpen door Comelis Outshoom. Daar was in juni 1909 bijvoorbeeld de voornoemde Middenstands
tentoonstelling. 

" Van Hulzen (1906), deel 2, p. 105-106 ('Nachtstad'). In het tijdschrift Eigen Haard werd in 1909 opgemerkt dat men het 
Rembrandtplein vanwege zijn cafés en terrassen het 'Bier-eiland' noemde. j.A. Doesburg Lannooy, Amsterdam vroeg-
!', in: Eigen Haard, 16 oktober 1909, p. 670. 

" Gemeentearchief Amsterdam, Bouwvergunning inv. 2072 nr. 7911, en 'zwarte mappen' 5180 nr. 7911. B.J.J. van Remortel, 
B.K. Johansson, Vroege bioscoopgeschiedenis. De bioscoopsituatie in Amsterdam 1913-19H, paper Rijksuniversiteit Utrecht 
(1996). 

" Van Bueren II (1998), p. 248. Merkwaardig genoeg waren veertien jaar daarvoor één deur verder ook al filmactiviteiten 
ontplooid. In december 1896 had op nr. 71 een Duitser, genaamd Wilhelm Schmitz, een winkel gehuurd om zijn 
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eigendom van een Antwerpse eigenaar, B.A.J. de Wolf, van wie Desmet het pand eveneens 
vanaf november 1909 huurde, voor 159 gulden per maand. Een maand later, in december 
1909, onderhandelde Desmet met de firma Schiefelbusch over de installering van 
elektriciteit voor zijn bioscoop. Behalve de nodige apparatuur voor filmprojectie leverde 
Schiefelbusch ook de verlichting, een electrisch geregelde ventilator, gekleurde lichten voor 
in de bioscoopzaal en een lichtbak voor reclame. 

Architect Jos Hegener ontwierp de bioscoop. In een artikel in het tijdschrift Ons 
Amsterdam reconstrueerde Paul Broers exterieur en interieur van Cinema Parisien, zoals die 
er in 1910 hadden uitgezien.70 Hegener liet de pui uit 1881 verbouwen in neo-classicistische 
stijl. Dubbele deuren gaven toegang tot de hal. 'De gevel is geschilderd in lichtoker en 
blauwgroen, met goudverf op de timpanen boven de deuren en in de consoles.' Bonte 
kleuren die aan reisbioscopen herinnerden. In de hal was tegen de linkerzijwand een enorm 
tegeltableau bevestigd van vier bij dertien meter, met in het midden een afbeelding van de 
Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij in vogelperspectief. Deze Haagse brouwerij was de vaste 
drankJeverancier van de bioscoop. Rechts in de hal waren vier kraampjes, waar snoep en 
bier verkocht werd, en een bureau voor kaartverkoop. Via dubbele draaideuren kwam men 
in een achterhal, waar zich luxe uitgevoerde toiletten bevonden, die evenals de winkeltjes 
met elegante kroonlijsten en daarnaast met rijk gedecoreerde tegels waren bekleed. Via de 
achterhal belandde men aan de rechterzijde in de bioscoopzaal, een bijna vierkante con
structie. De wanden waren van okerkleurige en donkerbruine stuclambrizering met 
daarboven okerkleurig opgespannen doek en goudkleurige dubbele pilasters van papier-
maché. Ze werden bekroond door een fries, een eierlijst en een kooflijst, eveneens van 
goudgekleurd papier-maché. Op het dak van de achterhal stond de filmcabine. Volgens 
Broers had Parisien in de jaren tien geen zitplaatsen. Aan de andere kant bevat het Desmet-
archief diverse brieven en rekeningen uit eind 1909 en begin 1910 voor de leveringen van 
stoelen en banken. Op een plattegrond van de bioscoop uit 1913, eveneens in het archief, 
zijn zitplaatsen duidelijk zichtbaar.71 Op deze plattegrond is ook te zien, dat er toen geen 
muur (meer) was tussen de achterzaal en de filmzaal en de zitplaatsen doorliepen tot in de 
(voormalige) achterzaal. Het buffet stond aan de zijkant in de zaal, zodat men met zijn 
consumptie in de bioscoopzaal zat. Dit lijkt de anekdote te bevestigen dat men in Parisien 
onder het filmkijken een potje bier kon drinken. Onder het filmscherm was de uitgang naar 
de Hasselaarssteeg. 

'Kinematograph'-toestel te tonen. Adriaan Briels, De intocht van de levende photographie in Amsterdam. De Kinetoscoop, 
1894, er> de Cinematografen, 1896-1898 (Amsterdam: NBB, 1971), p. 18. Desmet zou er eerder met zijn Rad van Avontuur 
gestaan hebben, maar noch in het Desmet-archief noch bij de vergunningen van de gemeente heb ik daar iets van terug 
kunnen vinden. Deze suggestie gaat terug op artikeien die verschenen naar aanleiding van hei zestigjarig bestaan van 
Parisien, bijvoorbeeld in De Volkskrant van 5 april i960. Ter gelegenheid daarvan werden Desmets weduwe en zijn broer 
Mathijs gefêteerd op de filmbeurs in Krasnapolsky op maandag 26 september. Vermoedelijk komen de opmerkingen over 
het Rad van Avontuur dan ook van hen vandaan. 

'° Bij het artikel van Broers zijn ook afbeeldingen van een maquette van Parisien en van bouwtekeningen, door Broers 
vervaardigd. Broers (1990), p. 301-303. Zie ook: Van Yperen (1991) en Broers (1991). 

" DA, voorlopig nr. 048 'Parisien inrichting/ verbouwing 1909-1917', plattegrond Parisien 1913. 

" Dit gegeven heeft geleid tot de anekdote dat het publiek bij grote drukte samengepakt werd en naar voren werd 
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Op zaterdag 26 maart (en niet op 25 maart zoals vaak is beweerd), werd Cinema Parisien 
geopend voor het publiek. Het Algemeen Handelsblad vermeldde op zaterdag 26 maart 
1910, dat 'heden Zaterdagavond te 7 uur' de directeur van Cinema Parisien 'zijn Bioscoop-
Theater feestelijk zal openen'. Waarschijnlijk hield Desmet daags daarvoor op Goede 
Vrijdag een opening voor genodigden, die verder niet in de pers was aangekondigd, en 
stelde hij pas een dag later zijn bioscoop voor het gewone publiek open. Dat was een regel
matig voorkomende werkwijze bij bioscoopopeningen, bijvoorbeeld bij Desmets latere 
bioscopen Cinema Palace in Amsterdam en Cinema Royal in Rotterdam. 

In dezelfde advertentie in het Algemeen Handelsblad liet Desmet ook meedelen, dat hij net 
als in Rotterdam doorlopende voorstellingen gaf van zijn programma's, dagelijks vanaf twee 
uur 's middags en op zon- en feestdagen vanaf twaalf uur. Om bij zijn opening ook het 
vrouwelijk publiek te trekken beloofde hij iedere vrouwelijke bezoeker een 'souvenir'. 
Dergelijke acties werden een gewoonte. Bij de opening in 1911 van de Witte Bioscoop in 
Amsterdam kregen de eerste vijfduizend vrouwelijke bezoekers een doos chocolade. 

Desmet vermeldde in zijn eerste advertenties voor Parisien nog niet wat hij vertoonde, 
alleen dat hij iedere week een nieuw programma garandeerde. Hij zette alle beschikbare 
publicitaire middelen in om zijn bioscoop en de vertoonde programma's bekend te maken. 
Hij sloot daartoe een overeenkomst met A. Lissone om een jaar lang advertenties te plaatsen 
in De Courant, Nieuws van de Dag, De Amstelbode, De Noordhollandse Courant en het 
Nieuwsblad van Nederland. Behalve de gewone affiches naast de bioscoopingang hingen 

gedrukt tot het door de uitgang onder het scherm weer de bioscoop verliet, het zg. 'vleesmolensysteem'. Ik heb geen 
bevestiging gevonden in contemporaine bronnen voor deze anekdote. Net als de opmerking over de pettenfabriek en het 
Rad van Avontuur in het gebouw van Parisien verscheen deze anekdote voor het eerst bij de artikelen rondom het 
zestigjarig bestaan van Parisien. Het Parool, 2 april i960. 

" Algemeen Handelsblad, zaterdag 26 maart 1910. Broers merkt in zijn artikel van 1991 op: 'Een mooi voorbeeld van het idee 
dat de bioscoop de 'kunstkathedraal der kleine luyden' is, was de opening van de Cinema Parisien. jean Desmet had die 
opening bepaald op vrijdag 25 maart 1910. Goede Vrijdag dus. Hij speculeerde echter op een groep arbeiders die er geen 
been in zag om op een christelijke feestdag naar de bioscoop te gaan'. Broers (1991), p. 246. Ook Frank van der Maden 
gaat uit van Goede Vrijdag 25 maart. 'Op Goede Vrijdag 1910, toen de verf nog nat was, opende hij de Cinema Parisien aan 
de Nieuwendijk te Amsterdam.' Van der Maden (1986), p. 47. Op Goede Vrijdag had men vrij, dus zou er een potentieel 
aan klanten kunnen zijn. Maar de vrije dag gold ook Desmets personeel. Volgens Desmets dochter was het zelfs hun enige 
vrije dag in het jaar. Van Zanten (1958). Veel theaters waren op Goede Vrijdag gesloten. Wat meegespeeld kan hebben is, 
dat Desmet zelf katholiek was, hoewel weinig praktiserend. Wat Broers datum ook tegenspreekt, is dat de gemeente 
Amsterdam Desmets bioscoopvergunning op 26 en niet op 25 maart liet ingaan. Van der Madens opmerking 'toen de verf 
nog nat was' is een toevoeging die men in de contemporaine pers van begin jaren tien herhaaldelijk bij de beschrijving 
van bioscoopopeningen leest. 

" Blom/ Van Yperen (1997), p. 60. 

" Op basis van rekeningen in DA, voorlopig nr. 043, Parisien reclame' kan men het volgende concluderen. Tussen april 
1910 en juni 1912 liet Desmet bij drukkerij De Kroon advertenties opmaken voor dagbladen als Nieuwsblad van Nederland, 
De Noordhollandsche Courant, De Amstelbode, Nieuws van de Dag en Algemeen Handelsblad. Van april tot en met 
november 1910 adverteerde Desmet ook in De Telegraaf. In 1912 adverteerde hij een tijdlang dagelijks in het Nieuws van de 
Dag. Van april 1911 tot en met juni 1913 adverteerde hij één keer per week in De Amstelbode, met een onderbreking in 
december 1911, toen De Amstelbode zijn advertenties voortaan wilde weigeren. 
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tevens enorme gevelvullende affiches boven de ingang. Bovenop het dak van een huis op de 
hoek van de Dam en het begin van de Nieuwendijk stond een grote lichtbak van de firma De 
Vries & Co., die 's avonds steeds kort reclameboodschappen liet zien voor diverse bedrijven, 
meest middenstand en horeca. Vanaf 21 maart 1910, dus nog vóór de opening van Parisien, 
tot ver in 1911 huurde Desmet ruimte om reclame voor Cinema Parisien te maken. Hij was 
de eerste die op deze wijze reclame maakte voor een bioscoop in Amsterdam. Bij Parisien 
zelf hing vanaf eind 1911 ook een lichtbak met de tekst 'Modern Bioscoop Theater'. Net als 
in Rotterdam reden knechten handkarren met affiches door de straten. Hij liet tussen 1910 
en 1912 wekelijks tussen de vijfduizend en vijfenzestighonderd strooibiljetten drukken bij 
de daarin gespecialiseerde Biljetdrukkerij Nederland. En op de Nieuwendijk stonden zg. 
'boniseurs' om de mensen naar binnen te lokken met hun aanprijzingen, met hun strooi
biljetten en zonodig met hun sterke armen. De boniseurs van Parisien en buurman Centraal 
Theater maakten het echter zo bont dat ze begin 1914 door de buurt aangeklaagd werden bij 

78 
de Gemeenteraad en een straatverbod kregen. 

Broers gaat ervan uit dat het bezoek van Parisien uit arbeiders bestond. In werkelijkheid 
was het een nogal heterogeen publiek van onder meer kleine middenstanders en hun 
personeel, kantoorpersoneel, matrozen, havenarbeiders en dagjesmensen. Het is goed 
mogelijk dat met de groei van het aantal bioscopen en vooral de opening van de luxe 
theaters op en om de Kalverstraat vanaf 1911 er een verschuiving in het publiek van 
Parisien plaatsvond. Mogelijk vond een deel van het bezoek van Parisien die het wilde en 
kon betalen de bioscopen op de Kalverstraat daarna interessanter. 

Jean Desmet was Nöggeraths eerste nieuwe concurrent. Hij hoefde Amsterdam niet 
onmiddellijk met anderen te delen. Na de opening van Cinema Parisien op de Nieuwendijk 
duurde het een klein jaar voordat zich andere concurrenten aandienden. Maar Desmet zette 
wel een trend. Vanaf 1911 ontbrandde ook in Amsterdam de bioscoopwoede en deze be-

" DA, voorlopig nr. 043, 'Parisien reclame', correspondentie De Vries £ Co. 

" In het Desmet-archief bevindt zich een ansichtkaart met een dergelijke reclamekar voor de ingang van waarschijnlijk de 
Rotterdamse Parisien. Fotocollectie Filmmuseum, dossier nr. 6204. 

" Van Bueren merkt hierover op: 'De portiers van beide bioscopen echter lagen vaak met elkaar in de clinch. Ze pro
beerden elkaar te overschreeuwen in hun drift om zoveel mogelijk voorbijgangers tot bezoekers te maken. Terwijl ze zich 
schor schreeuwden deelden ze strooibiljetten uit wat de stoep veranderde in een tapijt van opgehoopt papier. Resultaat 
van dit gestrooi was de toevoeging van artikel 6 in de bioscoopvergunning 'dat noch voor den ingang van het theater, 
noch elders op den openbaren weg strooibiljetten ten behoeve van de onderwerpelijke inrichting aan het pubiiek worden 
aangeboden.' Van Bueren I (1996), p. 70; zie ook: Van Bueren II (1998), p. 250. Voor de rechtszaak tegen de boniseurs, zie: 
CAA, Notulen Openbare Vergaderingen van de Gemeenteraad 1914 I, arch.nr. 5079-105, microfilm 1460, p. 216. Daarin 
wordt melding gemaakt van het adres van F. de Haan en anderen, gedateerd 2 februari 1914, 'om een eind te maken aan 
den wantoestand dien de bioscooptheaters gevestigd in de perceelen Nieuwendijk 67 en 69 doen ontstaan.' Bij de 
ingekomen adressen aan de Gemeenteraad, arch.nr. 5079-776, ontbreekt de brief van De Haan. Diens protest had effect, 
want Desmets vergunning werd voor straf twee weken ingetrokken en de 'boniseurs' moesten zich voortaan beperken tot 
hun gewone taak van 'portier'. 

™ Broers O991), p. 246. 

101 



reikte een hoogtepunt in Amsterdam in 1912 met de opening van 19 nieuwe bioscopen.80 

Tussen 1911 en 1914 openden alleen al op de Nieuwendijk vier nieuwe bioscopen: het 
Groot Bioscoop Theater (later Kosmorama), de Family-Bioscoop, de Juliana-Bioscoop en, 
naast Parisien, het Centraal-Theater. Op de Kalverstraat prijkten Cinema Palace, Cinema de 
la Monnaie (later De Munt geheten) en Theater Pathé, en net om de hoek op de Heilige weg 
was de Union Bioscoop gevestigd. Rondom het Rembrandtplein groeide bioscoopcultuur 
doordat het Bioscope-Theater en het Grand Theatre zich meer als bioscopen gingen 
profileren en de concertzaal van het Panopticum in de Amstelstraat in 1912 werd 
omgebouwd tot bioscoopzaal. Al met al groeide het Amsterdamse 'bioscooppark' tussen 
1910 en 1914 naar zo'n veertig bioscopen, waarbij ook nog de filmvertoningen in het Paleis 
voor Volksvlijt, Carré en Flora moeten worden opgeteld. 

In tegenstelling tot Rotterdam verschenen in Amsterdam niet alleen nominaal meer 
bioscopen, ook waren er meer filmtheaters te bezoeken buiten het winkel- en uitgaanscir
cuit. Amsterdam kende meer buurtbioscopen dan Rotterdam. Daarbij moet wel opgemerkt 
worden, dat verschillende van deze buurtbioscopen na een paar jaar weer verdwenen.81 

Sommigen hielden het nog geen jaar uit. Dat had ook consequenties voor de ontwikkeling 
van Desmets klantenkring toen hij actief films distribueerde. Tijdens de 'bioscoopboom' 
verhuurde hij veel aan nieuwe Amsterdamse bioscopen. Toen de verzadiging hier in trad, 
richtte hij zich meer op de provincie. 

De meest vooraanstaande bioscopen van de jaren tien waren die öp de Kalverstraat, Union 
op de Heiligeweg en het Bioscope-Theater in de Reguliersbreestraat. Nieuwe speelfilms 
gingen daar het eerst lopen. Dit geschiedde niet alleen vanwege de locatie (een winkel- en 
uitgaansgebied), maar ook omdat de vroegste filmdistributeurs: Nöggerath, Pathé, Desmet en 
Gildemeijer, daar een eigen theater hadden, respectievelijk het Bioscope-Theater, Theater 
Pathé, Cinema Palace en Union. Ze waren als bioscoopeigenaar niet afhankelijk van andere 
filmdistributeurs. Zo konden ze zelf bepalen waar en wanneer hun nieuwe programma's 
gingen lopen. Nieuwe lange speelfilms konden ze, toen die steeds meer beschikbaar waren 
en belangrijker werden, bij hun eigen theaters in première laten gaan. Alle andere bioscopen 
moesten wachten tot nieuwe programma's en nieuwe films een week in de toonaangevende 
bioscopen gedraaid hadden. Gebruikelijk was om iedere week een nieuw filmprogramma in 
te zetten. Filmprogramma's gingen vaak na de week in de bioscoop van de distributeur een 
hiërarchie van Nederlandse steden af: eerst Rotterdam en Den Haag, daarna andere grote 
steden als Utrecht, Groningen, Maastricht, Leiden en Haarlem. Hierdoor kon het maanden 
duren voordat een dergelijk programma weer in Amsterdam arriveerde voor vertoning in 
een kleinere bioscoop. 

'" In 1912 kreeg de Gemeente Amsterdam 33 aanvragen voor nieuwe bioscooptheaters. Van Bueren (1996), p. 48. 

Zoals de Dam-Bioscoop in de Damstraat (niet te verwarren met de Damstraat-Bioscoop), een bioscoop in de Tuinstraat 
en een in de Coudsbloemstraat, beide in de Jordaan, The Americain Bioscoop in de Daniël Stalpertstraat (de Pijp) en de 
Bioscope Haarlemmerpoort, later ook Thalia geheten, aan het Haarlemmerplein. Van Bueren (1996), p. 48-52, 113. 
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3. Differentiatie bij de vaste bioscopen. 

Elite-bioscopen: Cinema Palace en Cinema Royal. 
Enkele jaren na de eerste vaste bioscopen en eigenlijk heel kort na het inzetten van de 
'bioscoopboom' in Rotterdam en Amsterdam ziet men een ontwikkeling, die een extra 
dimensie aan de vaste bioscoop toevoegde: de komst van de luxe-theaters, vaak aangeduid 
als 'Elite Bioscope'. Waarschijnlijk was het in maart 1911 geopende 'Elite-Bioscoop-Theater 
Union' de eerste die in Amsterdam een dergelijk predikaat hanteerde. Desmet opende eind 
1912 in Amsterdam Cinema Palace en midden 1913 in Rotterdam Cinema Royal. Dit waren 
zijn luxe theaters. 

Jean Desmet was via een op 28 oktober 1911 opgerichte exploitatiemaatschappij, de NV 
Middenstad, een van de drie directeuren en grootaandeelhouders van Cinema Palace. De 
andere twee waren Elias De Hoop en David Hamburger. Vanwege Desmets ervaring in de 
filmdistributie verzorgde hij een tijdlang het aanbod in de bioscoop. Later, in het voorjaar 
van 1914, zou Middenstad ook de naast Cinema Palace gelegen Cinema de la Monnaie opko
pen en omdopen tot Cinema De Munt. Vanuit deze beheersmaatschappij ontstond echter 
voor Desmet rond 1914 een koekoeksjong', de distributiemaatschappij Cinema Palace, die 
het Desmet nog behoorlijk lastig zou maken. 

De beslissing om Cinema Palace in een naamloze vennootschap onder te brengen was een 
voor die tijd voor Nederland nieuw fenomeen, maar in het buitenland was men al eerder tot 
deze praktijk overgegaan.86 Vanaf 1912 werden steeds meer Nederlandse bioscopen in nv's 

" Nieuws van de Dag, 4 maart 1911. 

13 De NV Middenstad werd op 28 oktober 1911 opgericht door architect Evert Breman en verzekeraar N.H. Urban. Het 
kapitaal was aanvankelijk 100.000 gulden en werd omgezet in 100 aandelen van 1000 gulden. Bij Koninklijk Besluit van 31 
januari 1913 werd het kapitaal op 200.000 gezet en werd er voor 100.000 gulden aan nieuwe aandelen uitgegeven. De al 
bestaande aandelen werden voor 60 aandelen omgezet in aandelen van 500 gulden in plaats van 1000 gulden. DA, 
voorlopig nr. 069 'NV Middenstad'. 

81 David Hamburger moet niet worden verward met een andere David Hamburger, die in Utrecht de Rembrandt-Bioscoop 
leidde en in 1921 de eerste voorzitter van de Nederlandse Bioscoopbond werd. Om de twee van elkaar te onderscheiden 
werden ze Hamburger senior en junior genoemd, al waren ze geen vader en zoon. Toen Hamburger en De Hoop een eigen 
verhuurmaatschappij begonnen, was het vooral Hamburger die de films inkocht en De Hoop zorgde voor de exploitatie. In 
De Bioscoop-Courant van 3 november 1916 werd opgemerkt, dat j . Klerekoper voor Hamburger, De Hoop en Desmet 
secretaris was van de NV Middenstad vanaf de oprichting en zodoende in de Cinema Palace werkte. Om de Amerikaanse 
filmhandel te leren kennen werd hij uitgezonden en werkte hij een tijdlang op de kantoren van Pathé m New Vork en 
Atlantic City. Na zijn terugkeer naar Nederland werkte hij in het najaar van 1916 een tijdje voor Desmet en voor distributie
maatschappij Cinema Palace en vanaf begin 1917 voor de firma Nordische Films, die de filmverhuur van Union toen 
overnam. De Bioscoop-Courant, 2 maart 1917. Tot voorjaar 1917 was de chef van Cinema Palace CA. Bruyn. De Bioscoop-
Courant, 14 maart 1917. 

"! DA, voorlopig nr. 069, 'Cinema Palace/ NV Middenstad'. Zie voor Cinema Palace als distributiemaatschappij: hfd. VI, p. 
247-248. Zie voor de overname en de programmering van De Munt: Van Bueren III (1998), p. 263, en hfd. VI, p. 244. In 1914 
werd de muzikale begeleiding in De Munt verzorgd door een damesorkest onder leiding van mevrouw M. van Biene. 

"* In Parijs was in februari 1907 een naamgenoot geopend, die een van de drukst bezochte bioscopen aan de grote boule-
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ondergebracht. Waarschijnlijk heeft de opkomst van grotere en comfortabelere bioscopen 
hier mee te maken, maar ook zou de grondprijs weleens een rol hebben kunnen gespeeld. In 
een chique winkelstraat als de Kalverstraat zal anno 1912 de grond ongetwijfeld peperduur 
zijn geweest. Via nv's kon meer kapitaal gegenereerd worden voor bioscoopbouw en werden 
risico's gespreid. Niet langer was men afhankelijk van individueel of familiekapitaal. Wat 
daarbij ook meegespeeld heeft, is dat men in de gehele Nederlandse bouwwereld vanaf de 
eeuwwisseling gebruik ging maken van nv's. 

Al in januari 1912 kreeg men vergunning om Kalverstraat 224 en Singel 465 en 467 te ver
bouwen tot bioscoop, maar het zou nog bijna een jaar duren voor het nieuwe bioscoop
theater zijn deuren zou openen. Architect was Evert Breman, die tevens een van de op
drachtgevers was, een gebruikelijke gang van zaken destijds. Breman had al eerder een 
nieuwe bioscoop ontworpen, Theater Pathé, eveneens aan de Kalverstraat.87 Door een inves
tering van 10.000 gulden, waarvoor Desmet op 11 mei 1912 het eerste kwart stortte, werd hij 
grootaandeelhouder van Middenstad, samen met Hamburger en De Hoop, en werd tevens 
aangesteld als technisch directeur van de bioscoop.88 NV Middenstad kocht een spiegel- en 
schilderijzaak aan de Kalverstraat en een daarachter gelegen roggebroodfabriek aan het 
Singel op en liet die slopen om plaats te maken voor de nieuwe bioscoop. De concurrentie 
was inmiddels één deur verder aan de Kalverstraat hard bezig met de bouw van het nieuwe 
Theater annex Taverne De la Monnaie, die een maand vóór Cinema Palace zou openen.89 

Cinema Palace werd een bioscoop met een hoge maar niet zo grote hal met daarboven een 
foyer, en met een ruime en hoge filmzaal daarachter, voorzien van balkon en orkestbak. De 
voorstellingen werden muzikaal ondersteund door een klein orkest onder leiding van de 
destijds vermaarde violist Boris Lensky, die eerder in het Flora-Theater actief was geweest. 
De bioscoop was 470 vierkante meter groot en de zaal bevatte zeshonderd zitplaatsen.90 De 
uitgang van de zaal was aan het Singel, waar het theater een luxueuze fagade bezat, net als 

vards was en waar net als in de Omnia van Pathé nieuwe films in première gingen. De Parijse Cinema Palace werd in 1908 
ondergebracht bij een naamloze vennootschap, de Universel Cinéma. Dat werd destijds in Parijs een gebruikelijke manier 
van zakendoen. Mogelijk inspireerde Frankrijk ook op deze wijze de Nederlandse bioscoopondernemers. Meusy (1995), p. 
158-160, 206-207. 

87 Uit vergunningen van de Gemeente Amsterdam blijkt, dat aanvankelijk Breman en B.l. Citroen de NV Middenstad 
vertegenwoordigden. Gemeentearchief Amsterdam, Bouwvergunningen inv.nr. 2198 nr. 1731 en 'zwarte mappen' 5180, nr. 
1731. Van Remortel/johansson (1996). Zie ook: Van Bueren (1998), p. 309. 

" DA, voorlopig nr. 069 'NV Middenstad', 11 mei 1912. Dit stuk is medeondertekend door Hamburger en De Hoop. Dat bete
kent dat die drie toen al grootaandeelhouders van Middenstad waren. Hier wordt ook opgemerkt dat Desmet als technisch 
directeur zou optreden voor het nieuwe bioscooptheater dat door NV Middenstad gexploiteerd zou worden; bedoeld 
wordt Cinema Palace. Desmet had in 1912 10 aandelen van 1000 gulden. Bij de verhoging van het kapitaal en de splitsing 
van aandelen in 1913 heeft Desmet waarschijnlijk zijn aantal aandelen eveneens uitgebreid. Ik venmoed namelijk dat 
Desmet in 1915 20 aandelen had, waarvan hij er 15 verkocht om Middenstad 15.000 gulden te lenen (zie noot 84 en hfd. VII, 
noot 85). 

" Algemeen Handelsblad, 11 mei 1912. 

'° Ter vergelijking: de Union Bioscoop had maar driehonderdvijftig zitplaatsen. Nieuws van de Dag, 4 maart 1911. 
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aan de ingangspartij in de Kalverstraat. Op vrijdagavond 27 december 1912 opende Cinema 
Palace met een voorstelling voor genodigden, 's Zaterdags werd de bioscoop voor het 
gewone publiek geopend. 

Het fraaie, nieuwe bioscoop-theater 'Cinema Palace' in de Kalverstraat 224, bij de 
Munt, waarvan wij reeds eene beschrijving in een vorig nummer gaven, wordt 
hedenavond geopend. Gisteravond was er de eerste voorstelling, uitsluitend voor 
genodigden. Die avond droeg echt een feestelijk karakter. De schitterend electrisch 
verlichte hal stond vol bloemstukken en voor den ingang verdrongen zich den heelen 
avond vele kijklustigen. Te halfnegen waren alle rangen bezet en nam de voorstelling 
een aanvang. Het orkest speelde allereerst de Palace-Lichtspelwals, een vroolijk 
numer, getoonzet door den dirigent, den heer Boris Lensk}', die zijn compositie aan de 
directie opgedragen had. Vewolgens werd namens den directeur hulde gebracht aan 
allen, die voor de tot standkoming van dit mooie theater hunne krachten gaven; in het 
bijzonder werd hulde gebracht aan den architect, den heer E. Breman, en den aanne
mer, den heer Louis Mohrmann. Vervolgens werd een mooi programma 'afgedraaid. 
De 'Palace-Courant gaf een overzicht van de laatste interessante gebeurtenissen in het 
buitenland en vervolgens werden de aanwezigen geruime tijd geboeid door een 
beschaafd, niet overdreven, melodrama, gespeeld door bekende artisten van den 
Koninklijken Schouwburg uit Kopenhagen. Er waren voorts nog vele aardige en 
belangwekkende films. Wij gelooven, dat dit gezellige theater wel bij het publiek in den 
smaak zal vallen. 

Jean Desmets tweede 'Elite-Bioscope' was Cinema Royal. In oktober 1912 kocht hij in 
Rotterdam het pand Coolsingel 17 van de commissionair en expediteur J.T. Vervloet voor 
95.000 gulden, een respectabel bedrag in die tijd.92 Een rijke rentenier, Krijn Bohré, stelde 
zich voor Desmet garant. In dezelfde maand, oktober 1912, kocht Desmet voor 5000 gulden 
van de huizenbezitster J.C. van Limburgh een aangrenzende tuin. Daarna duurde het nog 
maanden voordat de nieuwe bioscoop, die ontworpen werd door architect Jac. van Gils, 
openging. Op vrijdag 1 augustus 1913, terwijl de krant bol stond van de oorlog in Macedonië 
en Nap de la Mar in de Tivoli-Schouwburg optrad met de operette 'Filmkoorts', werd Des-
mets nieuwe bioscoop geopend onder de naam 'Cinéma Royal Elite Bioscope'. Net als bij 
Cinema Palace opende Royal op vrijdagavond voor genodigden en op zaterdagmiddag voor 
het gewone publiek.93 Evenals bij Cinema Palace werden de voorstellingen muzikaal 
opgeluisterd door een klein orkest, onder leiding van Ch. Wallage. De opening werd breed
uit verslagen in De Kinematograaf. Zelfs wethouders en gemeenteraadsleden van Rotterdam 

' Algemeen Handelsblad, 23 december 1912. Idem, 24 december 1912. Idem, 28 december 1912. Vanaf 19 februari 1913 had 

Desmet vergunning om in de Cinema Palace bioscoopvoorstellingen met muziek te vertonen. Hierbij werd opgemerkt, dat 

hij directeur van NV Middenstad was. Van Remortel/johansson (1996). 

" Desmet betaalde 15.000 gulden ineens en de resterende 80.000 gulden plus rente op afbetaling via een hypotheek. DA, 

voorlopig nr. 116, 'Cinema Royal Rotterdam 1912-1916'. 

" Nieuwe Rotterdamsche Courant, woensdag 30 juli 1913, Avondblad A. Idem, donderdag 31 juli 1913, Avondblad A. 
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gaven acte de presence, naast de hoofden van politie en brandweer, de pers, en natuurlijk de 
trotse Desmet en zijn vrouw.94 Het vakblad De Kinematograaf beschreef de bioscoop bij de 
opening als volgt: 

Dat de Cinema Royal voldoet aan de hoogste eischen van comfort en veiligheid, 
behoeft zeker wel geen betoog. De keurige verlichting verhoogt niet weinig de 
gezelligheid. In de zaal zelve is een lichtsterkte gelijk aan 15000 kaarsen: terwijl de 5 
groote booglampen aan den buitengevel en de hei-verlichte vestibule een prettigen 
aanblik leveren. De inrichting kan ongeveer een 400 menschen bevatten en is verdeeld 
in Loge, Parket, lste en 2de Rang. Ze heeft 4 uitgangen en 2 nooduitgangen, en is 
voorzien van een ruime " garderobe", waar men gratis zijn overtollige kleedingstukken 
kan achterlaten. Voor het perlatino projectiedoek, ook wel genoemd Desmets doek, een 
uitvinding van den laatsten tijd, hangt een gordijn, hetwelk electrisch wordt open- en 
dichtgetrokken. Het goed voorziene en keurig-versierde buffet is in handen van den 
heer Corns. Smits, en deze zal wel zorgen dat "door een goede consumptie en een 
prompte en civiele bediening", het publiek over hem tevreden zal zijn. Jammer genoeg 
dat deze inrichting in haar tegenwoordige gedaante geen lang leven is beschoren. De 
heer Desmet is namelijk voornemens binnen afzienbaren tijd door aankoop van een 
pand er naast een wereld-theater te stichten up-to-date, dat 2000 menschen kan 
bevatten. In afwachting dus95 

Dat wereldtheater zou er niet van komen, ook al kocht Desmet zelfs meerdere panden aan 
om de bioscoop heen. Vanaf 10 april 1914 kreeg Cinema Royal een nieuwe directeur: Abra
ham Tuschinski, al bleef Desmet zelf wel de eigenaar. Tuschinski had met zijn nieuwe 
Thalia aan de Hoogstraat bewezen, dat hij een kundig en succesvol bioscoopexploitant was. 
Deze bioscoop, die Tuschinski in 1912 had geopend nadat zijn eerste Thalia aan de Coolvest 
had moeten verdwijnen, gold als de meest luxueuze bioscoop van dat moment in 
Rotterdam. Desmet kende Tuschinski professioneel al een tijd, omdat deze in 1913-1914 
Pathé-journaals van hem huurde en één keer, in januari 1914, een lange speelfilm: 
Cleopatra96 

Tuschinski was Desmets grootste concurrent. Uit vrees dat Desmet hem met zijn Roval 
zou overtroeven, liet Tuschinski Thalia ingrijpend verbouwen en heropende de bioscoop 
één dag na de opening van de Cinema Royal. Door een extra balkon in te laten bouwen en 
door het wegbreken van het buffet wist hij honderd zitplaatsen toe te voegen, zodat hij 
voortaan vijfhonderd in plaats van vierhonderd toeschouwers kon herbergen, dus honderd 

" De Kinematograaf, 8 augustus 1913. Hier wordt ook vermeld dat de operateur Ammel Scheuermann was en de chef van 

de zaak C.H.J. Welzenbach. In hetzelfde nummer prijkt een paginavolle reclame voor Desmets RICHARD WACNER, de 

openingsfilm van de Royal. Scheuermann is mogelijk dezelfde als degene die men in het Desmet-archief tegenkomt als de 

man die voor Desmet een deel van diens Duitstalige correspondentie in verband met zijn filmverhuur deed. 

" De Kinematograaf 29, 8 augustus 1913. 

* Mogelijk was dit de Cines-film MARCANTONIO E CLEOPATRA (1913), die werd gedistribueerd door Nöggerath. Waarschijnlijker 

lijkt dat dit de film CLEOPATRA (Helen Gardner Feature Plays 1912) is geweest, gedistribueerd door de firma Wilhelmina. 

Desmet verhuurde de film dus door aan Tuschinski. Zie hoofdstuk V, p. 204, 208. 
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meer dan in Cinema Royal. ' Hij had bovendien de populaire cabaretier Dumas en een 
serpentinedanseres, La Joula, geëngageerd om zijn filmvoorstellingen te verlevendigen. Van 
variété in Cinema Royal is niets bekend. Tuschinski had in Thalia net als Desmet in Royal 
een orkestje, dat onder leiding stond van Simon Feldt. In Thalia was ook een explicateur 
aanwezig, eerst Leo Riedée en na de verbouwing Vaillant. Opvallend is wel dat Tuschinski 
veel minder reclame maakte voor Thalia (in de Nieuwe Rotterdamsche Courant) dan Desmet 
dat rondom de opening en de eerste twee weken van Cinema Royal deed. 

Naar Desmets redenen om Royal binnen een jaar al te laten uitbaten door zijn concurrent, 
kan men gissen. Desmet had oorspronkelijk het directeurschap zelf op zich genomen, maar 
door zijn dagelijkse werk in Amsterdam was hij weinig in Rotterdam en kon zo geen 
controle houden op de exploitatie van de bioscoop. Al eerder had hij om die reden Heinrich 
Voltmann in Cinema Parisien in Rotterdam en zijn zwager Piet Klabou in Cinema Parisien 
in Amsterdam gezet om de zaak waar te nemen. Hij zocht dus iemand die ter plekke de bio
scoop kon leiden en dat werd Tuschinski. Het kan ook zijn dat Tuschinski Cinema Royal 
toen al wilde overnemen en zich op die manier inkocht door alvast het bioscooptheater te 
huren." Aan de andere kant tekende Tuschinski pas in de oorlog het koopcontract met 
Desmet, waarbij nergens naar een dergelijke afspraak wordt verwezen. Een koop op 
afbetaling lijkt daarom niet waarschijnlijk. In 1916 zou Tuschinski Royal overnemen voor 
liefst 325.000 gulden. 

Tuschinski heropende de bioscoop op 11 april 1914 als simpelweg 'Cinéma Royal'. Toen 
hij directeur werd, bleef hij wel films van Desmet huren, maar geen complete programma's 
meer. Hij huurde alleen losse films van hem en af en toe Pathé-journaals. Tuschinski had 
vermoedelijk al overeenkomsten met andere distributeurs, bijvoorbeeld via eerder gemaakte 
afspraken voor de levering van films voor zijn Thalia, en gebruikte Desmets films alleen als 
aanvulling. 

Differentiatie in de programmering, voorstellingen en publiciteit bij Desmets bioscopen. 
Aan de hand van Cinema Palace in Amsterdam en Cinema Royal en Cinema Parisien in 
Rotterdam wordt duidelijk hoe men destijds bioscopen programmeerde en profileerde. 
Hoewel het filmaanbod van de twee Parisiens niet veel verschilde van dat van Cinema 
Palace en Royal, zullen de voorstellingen in de bioscopen toch verschillend van karakter 
zijn geweest door de verschillen in entourage, muzikale begeleiding, locatie en publiek. 

" De Kinematograaf'31, 22 augustus 1908. 

98 Nieuwe Roiierdamsche Courant zaterda" 2 augustus Wi Avondblad A 

" Van Celder suggereert dit, op basis van Tuschinski's memoires in Tuschinski Nieuws. Van Gelder (1996), p. 37-42. 

'°° DA, voorlopig nr. 116 'Cinema Royal Rotterdam 1912-1916'. Tuschinski zou in 1911 een contract met Johan Gildemeijer 
hebben afgesloten voor de afname van diens Asta Nielsen-films. Rond 1913 zou hij zelfs het exclusieve vertoningsrecht van 
de Asta Nielsen-films voor Rotterdam van Gildemeijer verkregen hebben. Van Gelder (1996), p. 23-24, 26, 34-35, 36-37. 

"" De programmering van de Amsterdamse Parisien is slecht te volgen, aangezien Desmet die niet in zijn verhuurboeken 
bijhield. DA, C934-938 'Klantenboeken november i9io-ju!i 1914'. Voor wat betreft het publiek van de Rotterdamse Parisier, 
verwijs ik ook naar het artikel van De Valck (1998). 
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Vanaf de opening van de Amsterdamse Cinema Palace, in december 1912, liet Desmet zijn 
programma's eerst een week in die bioscoop draaien. Cinema Parisien was een te beschei
den bioscoop voor dergelijke primeurs. Trots liet Desmet ook op zijn briefpapier 
aanmerken dat hij de directeur van Cinema Palace was (zonder zijn medevennoten te 
vermelden). Net als zijn concurrenten liet Desmet na een eerste week in zijn uitbrengtheater 
Cinema Palace zijn programma's rouleren via een vaste volgorde in de Nederlandse steden: 
één week in Rotterdam, één in Den Haag, één in Utrecht en zo verder. Na verloop van tijd 
kon het programma opnieuw in Amsterdam vertoond worden maar dan in een kleinere bio
scoop, bijvoorbeeld in Desmets eigen Parisien. Wie extra betaalde, kon zich van een eerste-
weeksprogramma verzekeren, hetgeen soms met de gebroeders Mullens het geval was. Aan 
de andere kant namen deze dan vaak niet een compleet programma over, maar slechts de 
lange speelfilm binnen dat programma, de 'hoofdfilm'. Normaal gesproken accepteerde men 
Desmets hele programma, door hem of reeds eerder door een buitenlandse distributeur 
samengesteld. Behalve de hoofdfilm bevatten Desmets programma's diverse films, die niet 
allemaal even 'vers' hoefden te zijn, zolang ze nog maar niet in de desbetreffende bioscoop te 
zien waren geweest. 

In tegenstelling tot de programma's van vóór de jaren tien, met hun relatieve uitwissel
baarheid van titels, genres en lengtes, begon het programma zich door de opkomst van de 
lange film te wijzigen. Het werd hiërarchischer en kreeg een strakkere vorm. Gebruikelijk 
werd het om de voorstelling te beginnen met muziek, een ouverture, die vaak een voor de 
bioscoop gecomponeerde mars was of een tot 'huismelodie' bestempeld bestaand stuk 
muziek. Daarna volgde een bioscoopjournaal, bij Desmet vaak Cinema Revue genoemd, of 
vernoemd naar de bioscoop: Palace Courant. Aangezien Pathé in Nederland op dit gebied 
nog nauwelijks concurrentie duchtte, zullen deze journaals zeker tot midden 1914 hoofd
zakelijk Pathé-journaals geweest zijn. Na het journaal volgde een korte documentaire, 
bijvoorbeeld een reisfilm met beelden van exotische oorden. Afhankelijk van de lengte van 
de hoofdfilm werden vooraf nog korte drama's en komedies vertoond. De hoofdfilm zelf was 
meestal dramatisch van aard. Om de bezoeker niet met een betraand gezicht de bioscoop uit 
te laten lopen, werd vaak een korte klucht geprojecteerd tot slot van de voorstelling. 

Nationaliteiten en genres wisselden elkaar continu af. Zo vertoonde men in de eerste week 
(van 27 december 1912 tot 2 januari 1913) bij Cinema Palace een journaal en beelden van de 
omstreken van Luchon (in de Franse Pyreneeën), gevolgd door een Frans historisch drama, 
een Britse komedie over diefstal, een Amerikaanse western en een documentaire over de 
bokser O'Brien. De hoofdfilm was een Deens drama, De drie kameraden (TRE KAMMERATER, 
Nordisk 1912). Met een knipoog naar de voorafgaande Kerstdagen was de vertoonde western 
BRONCHO BILLY'S CHRISTMAS DINNER (Essanay 1912).103 

In 1913 waren de lange speelfilms in Cinema Palace Duits, Italiaans, Frans, Deens en 

'°! Niet altijd kreeg Cinema Palace de première van Desmets films. Sommige films, die hij vóór december 1912 al aangekocht 
had, verschenen later nog eens als hoofdfilm bij Palace. ZIGOMAR CONTRE NICK CARTER (Éclair 1912) had Desmet in maart 1912 
aangekocht en in maart 1913 werd hij pas in de Cinema Palace gedraaid. Dit waren echter uitzonderingen. DA, C937 
'Klantenboek IV, januari 1913-september 1913.' 

'°! DA, C936 'Klantenboek III, maart 1912-januari 1913.' 
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Amerikaans. De meeste lange speelfilms waren Duitse films, gevolgd door de Italiaanse. 
Veel Franse lange films waren van Éclair, veel Deense van Nordisk, bij de andere landen 
was het gevarieerd: Selig, Vitagraph, Ambrosio, Cines, Messter, Deutsche Bioscop. Korte 
films daarentegen kwamen veelal van Gaumont en Vitagraph. Ook Tuschinski's Thalia te 
Rotterdam vertoonde in 1913 regelmatig films van Vitagraph en Gaumont en vermeldde de 
herkomst van deze films in advertenties. Aangezien Tuschinski nauwelijks van Desmet 
afnam, kan men van een algemene tendens spreken: de Vitagraph- en Gaumont-films 
werden begin jaren tien veel vertoond in Nederland. 

Overigens stond Cinema Palace vanaf het najaar van 1913 ook in de belangstelling, omdat 
daar de eerste prestigieuze films van de Nederlandse filmmaatschappij Hollandia in premi
ère gingen: NEDERLAND EN ORANJE (1913), SILVIA SILOMBRA (1913) en ZIJN VIOOL (1914). Bij 

ORANJE EN NEDERLAND verzorgde de dirigent van de bioscoop, Boris Lensky, de muziek. Bij 
ZIJN VIOOL ging Lensky nog verder. Hij schreef het verhaal en acteerde in de film als violist. 
Tijdens de projectie in de bioscoopzaal voerde hij dezelfde soli uit als de violist op het doek, 
tot groot genoegen van het publiek. Aan de andere kant werden acteerspel en verhaal bekri
tiseerd als ondermaats, in vergelijking met het buitenland. Overigens zaten de Hollandia-
films met in Desmets filmverhuur, maar in die van zijn concurrent Gildemeijer en diens 
firma Union. 

'Cinema Royal Elite Bioscope' werd Desmets uitbrengtheater in Rotterdam vanaf de opening 
in augustus 1913 totdat Tuschinski er directeur werd. Tot dan toe was dat de Rotterdamse 
Parisien geweest. 

Gedurende de eerste twee weken van Royal werd er de Messter-film RICHARD WAGNER 
vertoond, een filmische biografie van de bekende componist, die met enorme reclame aan 
de man werd gebracht, net als twee maanden daarvoor in de Residentie-bioscoop in Den 
Haag.109 De film had voor die tijd een ongekende lengte: 2500 meter, en duurde liefst twee 
uur. De Nieuwe Hotterdamsche Courant, de deftige zakenkrant van de stad, schreef een 
lovende recensie over de film, vanwege de herkenbaarheid van beroemde personages en 
gebeurtenissen. Wel had men kritiek op het 'allegaartje' van de muzikale begeleiding: 

'°' DA, C937 'Klantenboek IV, januari 1913-september 1913, en Klantenboek V, september 1913-juli 1914.' 

105 Nieuwe Rotterdamsche Courant, zaterdag 9 augustus 1913, Avondblad A. Bijna alle in de advertentie voor Thalia 
genoemde titels zijn films van Vitagraph en Gaumont. Alleen de hoofdfilm is Deens. 

"* Nieuws van de Dag, 11 september 1913. Wat betreft SILVIA SILOMBRA betreft het alleen de Amsterdamse première, de film 
was al eerder In Haarlem vertoond. Donaldson O0 0 7) p. 109. 

"" Algemeen Handelsblad, 19 maart 1914. 

" Voor Gildemeijer, zie hfd. V, p. 193-196. ZIJN VIOOL werd door Union en Cinema Palace gedistribueerd. Aangezien de film 
in maart 1914 in première ging in Cinema Palace, zou mogelijk in die tijd al de distributiemaatschappij Cinema Palace 
kunnen zijn opgericht. Donaldson (1997), p. 119-121. De Hollandia-films werden door diverse distributeurs uitgebracht: in 
1913-1914 hoofdzakelijk door Union, in 1915 door Nöggerath, in 1916-1917 door Cinema Palace en in 1918-1919 door HAP-Film 
(Bamstijn). 

""Zie hfd. IV, p. 174-176. 
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Stukken uit Wagners werken, dan weer wat van Rossini, van Schumann, een Menuet 

van Boccherini, de Meditation uit Thaïs. Bij de scheiding tussen Richard Wagner en 

Mina Planer hoorden wij zowaar de vioolromance van Svendsen. Zoek daar eens een 

verband tusschen! Doch wat het voornaamste is in dit geval, er wordt zuiver gespeeld 

wordt en alles klinkt beschaafd. 

Net als Union en Cinema Palace, die ook al het predikaat 'Elite' droegen om 'cachet' te 

suggereren, wilde Desmet hiermee aangeven dat dit een bioscoop was waar (ook) de burgerij 

zich naar toe zou kunnen begeven. Het effect was waarschijnlijk dat hij te weinig publiek 

kreeg, zodat hij zijn entreeprijzen al snel verlaagde. Het beter betalende publiek was al 

duidelijk in de minderheid bij de eerste niet besloten voorstelling, maar dat zakte 

naderhand nog meer in, terwijl het aantal bezoekers op de goedkope rangen juist fors toe

nam. Aangezien RICHARD WAGNER, de openingsfilm van de bioscoop, twee weken bleef 

staan en daarna plaats maakte voor meer sensationele films, zou men daarmee de groei van 

het minder gefortuneerde publiek en de afname van het beter betalende publiek kunnen 

verklaren. Men zou ook kunnen vermoeden dat RICHARD WAGNER niet een echte 

publieksfilm was. Maar de elite bij de opening was in ieder geval wel enthousiast. 

Cinema Royal vertoonde natuurlijk Desmets eigen filmprogramma's. Iedere week werd een 

nieuw programma vertoond uit Desmets distributieaanbod met een nieuwe hoofdfilm. De 

Italiaanse spektakelfilm IN HOC SIGNO VINCES (Savoia 1913) werd in december 1913 één week 

vertoond, maar keerde in februari het jaar daarop terug en bleef twee weken staan. Ook Het 

"° Nieuwe Rotterdamsche Courant, woensdag 6 augustus 1913, Ochtendblad B. Wagners honderdste geboortejaar (en 
dertigste sterfjaar) werd behalve met feestvoorstellingen, gedenkboeken en brochures ook met een filmproductie 
herdacht. De componist Giuseppe Becce, die zelf de rol van Wagner speelde in de film, stelde een partituur samen uit be
staande stukken van diverse componisten. Deze partituur werd met de filmkopie meegestuurd. Voor meer informatie 
hierover, zie: Ennio Simeon, 'Giuseppe Becces Musik für RICHARD WAGNER. Paradoxien der ersten deutschen Filmpartitur', 
in: KINtop 3, 1994, p. 65-71. Over Desmets aanschaf van de film publiceerde ik reeds in 'Filmvertrieb in Europa 1910-1915. 
jean Desmet und die Messter-Film GmbH', in: op.cit, p. 79-80. Voor de populariteit van Wagner in Nederland en de 
viering van het Wagner-jaar 1913, zie: Henk Suèr, Josine Meurs, Geheel in de geest van Wagner. De Wagnervereeniging in 
Nederland, 1883-1959 (Amsterdam: Theater Instituut Nederland, 1997). In Rotterdam werd in 1913 de gehele 'Ring' 
opgevoerd en in de Amsterdamse Stadsschouwburg werden 'Tannhauser' en 'Tristan und Isolde' geënsceneerd. 

'" In 1913 betaalde men daar op doordeweekse avonden 70, 50, 40 of 25 en op zon-en feestdagen respectievelijk 1 gulden, 
75, 50 of 30 cent, dus behoorlijk wat meer dan bij Parisien. Dat leverde op bijvoorbeeld zaterdag 2 augustus 1913, daags 
na de opening, respectievelijk 51, 101, 105 en 150 toeschouwers op voor loge, parket, eerste en tweede rang, en op zondag 
17 augustus 1913 28, 106, 309 en 352 toeschouwers op dezelfde rangen. Dat betekent dat Royal op zo'n zondag zo'n 
achthonderd bezoekers kreeg. DA, voorlopig nr. 116 'Cinema Royal Rotterdam 1912-1916'. Alleen van deze twee data zijn 
toegangsprijzen en recettes bekend. Mogelijk lagen prijzen en opbrengsten buiten de zomer anders. 

" Toch moet men niet uitvlakken dat Desmet op 2 augustus 1913 37 gulden ontving voor de duurste rang (70x51) en 37,50 
gulden voor de goedkoopste (25x150). Hij had dus niet zo veel bezoekers op de duurste rang nodig. Doordat het aantal 
beter betalende bezoekers begon in te zakken, moest hij er natuurlijk onmiddellijk voor zorgen dat de goedkopere 
plaatsen goed bezet raakten. Dat bevestigt het vermoeden dat hij sensationele films inzette in plaats van het 'high-brow'-
drama RICHARD WAGNER om zijn minder vermogende publiek tegemoet te komen. Het wierp ook vruchten af, want op 
zondag 17 augustus brachten de duurste plaatsen 28 gulden op en de goedkoopste 105,60. 
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Kind van Parijs (L'ENKANT ut; PARIS), gehuurd bij Noggerath, werd twee weken lang vertoond 
tussen 24 October en 6 november 1913. Andere films werden soms met massale reclame 
uitgebracht, zoals IVANHOE (Imp 1913), maar bleven niet langer dan de gebruikelijke week. 
Aan de andere kant kwamen populaire films als L'ENFANT DE PARIS vaak terug in dezelfde 
stad, maar dan in andere bioscopen. 

In 1913 waren de voorstellingen van Cinema Parisien in Rotterdam uit nagenoeg het zelfde 
soort films opgebouwd als die bij Cinema Royal, alleen bevatten de programma's gemiddeld 
iets minder films, namelijk zo'n vier a vijf films, tegen vier a zes gemiddeld bij Royal. In 
beide treft men bioscoopjournaals, nonfictiefilm, korte komedies en drama's, en één lange 
hoofdfilm aan. Tot aan de opening van Cinema Royal gingen de films die bij Cinema Palace 
in Amsterdam draaiden al snel bij Parisien in Rotterdam lopen, soms zelfs één week later. 
Zo was De Graaf van Monte Christo (THE COUNT OF MONTE CHRISTO/ MONTE CHRISTO, Selig 
1912) van 3 tot en met 9 januari 1913 in Palace te zien en vanaf 10 januari draaide de film in 
Parisien in Rotterdam. In incidentele gevallen moest het publiek van Cinema Palace op dat 
van Parisien wachten, zoals bij Door het Ongeluk Achtervolgd (THE MILLS OF THE GODS, 
Vitagraph 1912), die van 24 tot en met 30 januari eerst in Rotterdam en pas van 28 februari 
tot en met 6 maart in Amsterdam te zien was. Over het algemeen werden de nieuwe 
hoofdfilms kort na elkaar in beide bioscopen geprojecteerd. Parisien wilde in 1913 nog wel 
eens ouder werk als hoofdfilm laten zien, zoals De Zwarte Kanselier (DEN SORTE KANSLER, 
Nordisk 1912), een film die al in 1912 bij anderen vertoond was. 

Opvallend is dat de Rotterdamse Parisien dikwijls een a twee extra films ('nummers') 
ontving. Vaak betrof dat oudere films (van een half tot twee jaar oud), maar genres en lengte 
liepen per wekelijkse levering uiteen. Soms betrof het korte kluchten, maar er werden ook 
regelmatig oude succesnummers zoals Deense drama's en sensatiefilms uit 1911 en 1912 
ingezet. Daarnaast ontving Parisien zeer onregelmatig films voor kindervoorstellingen. 
Meestal waren dit nonfictiefilms en korte komedies, maar er zaten ook korte drama's bij. 
Lange films waren echter een zeldzaamheid. Soms ontving men alleen een paar korte films 
extra, waarschijnlijk bedoeld om met enkele films van het avondprogramma te combineren. 
Andere keren werden hele vrachten eenakters opgestuurd, onder meer voor voorstellingen 
op Koninginnedag (dat toen op 31 augustus gevierd werd, de verjaardag van koningin 
Wilhelmina). 

Nadat Cinema Royal in augustus 1913 was geopend, wijzigde de route van de films zich 
dusdanig dat nieuwe films de eerste week van hun roulement in Cinema Palace in 
Amsterdam draaiden, de tweede week in Royal in Rotterdam en de derde of vierde week of 
nog veel later in de Rotterdamse Parisien te zien waren. Dat gebeurde onder meer met Jack, 

'DA, C938 'Klantenboek V'. 

'* DA, C938 'Klantenboek V, september 1913-juli 1914.' Het is niet zo dat Desmet L'ENFANT DE PARIS eindeloos lang in Royal 
programmeerde, zoals Van Celder beweert. Het was bovendien Nöggerath die de film uitbracht. Desmet huurde 
aanvankelijk alleen Nöggeraths kopie voor zijn bioscopen en die van derden. Jaren later pas kocht hij een kopie bij 
Caumont. Zie hiervoor p. 182, 201, 227-230, 245, 260, 270-271, 287. 

"'' DA, C936 'Klantenboek III, maart 1912-januari 1913' en C937 'Klantenboek IV, januari 1913-september 1913.' 
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een Jongensleven (JACK, Eclair 1913), die van 19 tot en met 25 september 1913 vertoond 
werd in Cinema Palace, van 26 september tot en met 3 oktober in Cinema Royal en pas van 
7 tot en met 13 november in Parisien. Slechts een enkele keer kwam Royal pas na Parisien 
aan de beurt en had niet de positie van 'de tweede week', zoals bij Levensgevaarlijk. 127000 
Volt (HOCHSPANNUNG, Messter 1913), die van 12 tot en met 18 september in Cinema Palace te 
zien was, van 10 tot 16 oktober 1913 in Cinema Parisien en pas de week daarna in Cinema 
Royal. 

Typerend voor Desmet is dat net als eerder op de kermis al zijn voorstellingen doorlopend 
waren, of het nu ging om populaire bioscopen als de twee Cinema Parisien-theaters of 
chique bioscopen als Cinema Palace in Amsterdam. Wie het begin van de voorstelling of 
van een bepaalde film gemist had, kon gewoon blijven zitten tot men alles gezien had. 
Cinema Palace in Amsterdam liet weten dat men tussen twee uur 's middags en twaalf uur 's 
nachts continu doordraaide. 's Zondags arriveerde altijd het meeste publiek, zodat men 
eerder, meestal om twaalf uur, al startte. 

Desmets Cinema Royal in Rotterdam had vaste aanvangstijden, maar wie wilde kon ook 
tijdens de voorstelling binnenvallen en daarna blijven zitten tot hij alles gezien had. 
Voorstellingen begonnen hier om twee uur, kwart over zeven en kwart over negen. Zondags 
werd tussen een en twaalf film vertoond.118 Vanwege de toeloop op RICHARD WAGNER bij 
Cinema Royal, gaf men daar op zondag 10 september van half twee af steeds om de twee uur 
een voorstelling. Dat moet betekend hebben, dat men enkel deze film te zien kreeg, zonder 
enige aanvulling van korte films of muzikale prologen en intermezzi. Desmet raadde vanwe
ge de drukte zijn publiek dan ook aan om plaatsen te bespreken. 

Een verklaring voor dit systeem van doorlopende voorstellingen kan liggen in het feit dat 
alle drie de bovengenoemde bioscopen aan straten en in buurten lagen, waar veel publiek 
kwam, overdag om te winkelen en 's avonds vanwege het uitgaansleven. Om zo flexibel 
mogelijk om te gaan met het consumptief gedrag van de potentiële klant was een niet vast
staand moment van entree een effectief middel. Men hoefde niet te wachten tot de 
voorstelling begon als men toevallig in de buurt was, het winkelen moe was en wilde 
uitrusten. Daarnaast kon de exploitant alle lege stoelen bij aanvang van de voorstelling nog 
opvullen met 'laatkomers'. Controleurs moesten ervoor zorgen dat men niet te lang bleef 
zitten. 

Overigens was de doorlopende voorstelling geen strict Nederlands fenomeen. Emilie 
Altenloh geeft voor Duitsland aan dat ook daar het fenomeen van de doorlopende 
voorstelling populair was. De redenen daarvoor waren het niet gebonden zijn aan tijd en de 
mogelijkheid van een kort bezoek, dat niet al te veel concentratie vereiste. Volgens Altenloh 
was dit nog een belangrijkere attractie van de bioscoop dan zijn lage entreeprijs.119 Daar kan 

" DA, C937 'Klantenboek IV, januari 1913-september 1913' en C938 'Klantenboek V, september 1913-juli 1914.' 

"' Algemeen Handelsblad, vrijdag 27 december 1912. 

" Nieuwe Rotterdamsche Courant, donderdag 7 augustus 1913, Avondblad A. 

"' Altenloh, Emilie, Zur Soziologie des Kinos. Die Kino-Untemehmung und die sozialen Schichten ihrer Besucher (1913 dis

sertatie, uitg. Jena: Diederichs 1914), p. 55-56. Ze stelt dat de lagere prijs in vergelijking met het theater werd 
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men tegenin brengen dat met de komst van de lange speelfilm een zwaardere concentratie 
van de kijker geëist werd, maar klaarblijkelijk voelden de meeste volks- en bimrtbioscopen 
zich niet geroepen om vanwege de lange speelfilms op vaste voorstellingen over te gaan, 
althans niet onmiddellijk. 

Zeker tot en met 1914 bleven doorlopende voorstellingen de regel in de Amsterdamse 
bioscopen, overigens niet tot ieders tevredenheid. Degenen die gewend waren aan het 
theater met pauzes waarin het bezoek kon flaneren, keuvelen en drinken, konden de doorlo
pende voorstellingen niet zo waarderen. De gevreesde Amsterdamse toneel- en filmcriticus 
Simon B. Stokvis merkte anno 1912 op naar aanleiding van een vergelijking van een aantal 
Amsterdamse bioscopen: 

Wat zoo prettig aandoet in dezen Bioscoop [Nóggeraths Bioscope-Theater] is het idee 
van een complete, afgeronde voorstelling welke er aangeboden wordt. Dat machinaal 
afdraaien van hetzelfde programma, steeds maar door, zonder noemenswaardige 
onderbreking en zonder groote pauze is, werkelijk hoogst ongezellig. Toch wordt dat 
svsteem overal gevolgd, met uitzondering juist van het Bioscope-Theater aan de 
Reguliersbreestraat." 

Al vertoonden de Cinema Parisien in Rotterdam en zijn naamgenoot in Amsterdam 
ongeveer dezelfde films als Cinema Royal en Cinema Palace, toch waren er duidelijke 
verschillen, en niet alleen in de actualiteit van het programma. Die verschillen zaten met 
name in de entourage van de voorstellingen, in de muzikale begeleiding en explicatie. 

Cinema Royal en Cinema Palace beschikten over orkestjes, waarbij Cinema Palace 
herhaaldelijk de aandacht van de pers trok door de optredens van dirigent en violist Boris 
Lensky. Dergelijke ensembles waren niet groot, maar konden bij speciale prestigieuze films 
versterkt worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de vertoning van RICHARD WAGNER. Ook 
Desmets concurrenten breidden het aantal muzikanten uit bij gezaghebbende films als Quo 
VADIS? (CINES 1913] en GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI (Ambrosio 1913), beiden te zien in 

Nóggeraths Bioscope-Theater, en bij IN NACHT UND EIS (Continental Kunstfilml912) over de 
ramp met de Titanic, die enkele weken in de Witte Bioscoop draaide. Bij Quo VADIS? was 
een orkest en een orgel te horen. Bij IN NACHT UND EIS zong 's middags een dames- en 's 
avonds een herenkwartet 'Nearer my God to Thee', het lied dat tijdens het zinken gespeeld 
zou zijn. 

. . . . - . - , .1 l - . i :..* , l I. - I - L: „ : . £ * - A . * 1 - , - J - i 1 1~ . . , - -J „ 
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bioscoopbezoekers minstens één keer per week naar de film ging en daarmee evenveel uitgaf als door een of twee keer 
per maand naar het theater te gaan. 

"" Simon B. Stokvis, 'Bioscoop-Enquête. Vervolg. Bioscope-Theater (Nóggerath)', in: De Wereld 23, 23 februari 1912, p. 6. 

" Voor filmexplicatie begin jaren tien in Nederland, zie: Ivo Blom, Ine van Dooren, "Ladies and gentlemen, hats off, 
please!" Dutch Film Lecturing and the Case of Cor Schuring', in: Iris 22, herfst 1996, p. 81-102; Ansje van Beusekom, 'The 
Rise and Fall of the Lecturer as Entertainer in the Netherlands. Cinema Exhibition Practices in Transition Related to Local 
Circumstances', in: Ms 22, herfst, 1996, p. 131-144. 
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Lensky's begeleiding van RICHARD WAGNER werd door de dagbladen geprezen. Blijkbaar 
vond niet alleen de pers hem goed, want 'reeds op dien middag [bij de voorvertoning voor 
genodigden] werd dezen bekwamen musicus een prachtige lauwerkrans onder daverend 
applaus aangeboden.' Lensky voerde zelf enkele soli uit Wagners werken op viool uit. In 
Amsterdam had men minder moeite dan in Rotterdam met het feit dat niet alleen werken 
van Wagner bij de film werden uitgevoerd, maar ook die van andere componisten. Bij de 
voorvertoning zouden zelfs een aantal 'toonkunstenaars' aanwezig zijn geweest en het 
publiek zou in verrukking zijn geweest over wat er te zien en te horen was. Daarbij moet 
men niet vergeten dat de burgerij in Nederland en met name in Amsterdam in die tijd zeer 
Wagner-minnend was. 

Ook bij andere gelegenheden werd Lensky's begeleiding lovend in de pers besproken, 
bijvoorbeeld bij de vertoning van De twee kunstschutters (TREEF BUBE, Vitascope 1912), 
waarvoor hij een arrangement van onder meer Moszkowski, 'd'Ambrosio en Beethoven 
samenstelde. Naar aanleiding daarvan schreef het Nieuws van de Dag: 'In bioscooptheaters 
wordt doorgaans geen applaus vernomen: slechts uit wat hè!'s en o!'s en gelach kan men het 
meeleven van het publiek in de voorstelling opmaken. Bij de muziekuitvoeringen luiden de 
toejuichingen echter krachtig.' 

Was Lensky de trekpleister van de Cinema Palace, veel andere bioscopen hadden in de jaren 
tien een vaste explicateur in plaats van een vaste musicus als lokale coryfee. Daarvan is bij 
Desmet weinig bekend. De Amsterdamse Parisien heeft een explicateur gehad, maar 
onduidelijk is precies wanneer en hoelang. In De Kinematograaf van 1913 werd de 
Rotterdamse Parisien bekritiseerd omdat deze geen explicateur (meer) had: 

Er is nu eenmaal een groot deel van het publiek, dat buiten explicatie niet kan, er van 
houdt, om de eenvoudige reden, dat het anders de handeling niet kan volgen. Maar 
zelfs zij, die dat wel kunnen, hooren daarbij gaarne een duidelijke en beschaafde 
uitlegging. Deze is als het ware de saus die bij de aardappels hoort.124 

Er is geen documentatie over mogelijke explicateurs in Cinema Royal en de Amsterdamse 
Cinema Palace. Waarschijnlijk hadden deze bioscopen vanwege hun omvang, maar ook 
vanwege hun locatie en hun uitstraling van luxe bioscoop geen behoefte aan de explicateur 
en verkozen ze een klein orkest. De twee Parisiens waren bescheidener van omvang en 

'" Nieuws van de Dag, 23 mei 1913. 

'" Nieuws van de Dag, 12 april 1913. 

'" De Kinematograaf y, 22 augustus 1913. Het blad spoort Desmet aan om een explicateur "weder te engageeren", wat er 
op zou kunnen duiden, dat Parisien eerder wel een explicateur had gehad. 

"s Er is alleen bekend dat Tuschinski toen hij Cinema Royal overnam wel een tijdlang een explicateur in deze bioscoop had, 
Fierlier. Deze vertrok in februari 1916. De Bioscoop-Courant, 25 februari 1916. 

" Desmets luxe bioscopen pasten binnen een enigszins divers patroon van muzikale begeleiding. Wat betreft de overige 
luxe theaters van Amsterdam rond 1912 had Theater Pathé alleen een klein orkest onder leiding van N. Snoeck en Union een 
pianist en violist én een explicateur. Nöggeraths Bioscope-Theater bezat ondanks zijn omvang en zijn deftige entourage 
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boden alleen begeleiding op piano, waar een explicateur nog wel bovenuit kon spreken. 
Overigens was omvang alleen niet voldoende reden om de explicateur weg te laten. De 

Witte Bioscoop in Amsterdam van Desmets concurrenten G. Van Roven en A.J. Povel had 
na uitbreiding in 1912 zo'n zeshonderd plaatsen, evenveel als Cinema Palace, maar had wel 
explicateurs in dienst, een tijdlang zelfs meerdere. Aan de andere kant was dit een bioscoop 
voor een eenvoudiger publiek en werd de muzikale begeleiding gevormd door een pianist, 
een enkele keer ondersteund door een violist. De Witte Bioscoop zat bovendien aan het 
Damrak, een straat van cafés en hotels van gemengde 'hoge en lage' cultuur. Union, dat 
slechts ruimte bood aan 350 mensen, maar zich wel als luxe-theater afficheerde, had zowel 
een explicateur als muzikanten in dienst. 

Er is over explicatie bij de Rotterdamse Parisien weinig bekend, wel over andere 
vertoningsaspecten. Op 17 juni 1914 werd Desmets vergunning voor de Rotterdamse 
Parisien gewijzigd.128 Hij mocht er bioscoopvoorstellingen geven van twaalf uur 's middags 
tot twaalf uur 's nachts met bijbehorende piano- en strijkmuziek, maar had geen vergunning 
voor andere attracties, waarmee zangers en zangeressen en vermoedelijk ook toneel of 
variété bedoeld werd. De voorstellingen mochten alleen binnen de aangegeven uren gegeven 
worden en de bioscoop moest daarbuiten gesloten zijn. Vanaf de straat mocht men tijdens 
de voorstellingen niet naar binnen kunnen kijken, dus moesten de deuren dan gesloten zijn 
en van ondoorzichtig glas of met stof bedekt. Voor, achter en bij de bioscoop mocht niet 
luidkeels de voorstellingen worden aangekondigd [men wilde af van de luidruchtige 
boniseurs] en alleen vanaf de Korte Hoogstraat mocht men de bioscoop binnen kunnen 
gaan. Vrouwelijk personeel mocht alleen aan het buffet werken, niet bedienen of nog ergere 
dingen doen. 

Ook wat betreft publiciteit ziet men verschillen tussen de twee Parisiens en de twee luxe
theaters. Desmet liet voor de twee Parisiens affiches ontwerpen die het fenomeen van de 
bioscoop aankondigden.129 De te vertonen genres werden wel aangegeven, maar geen 
filmtitels. Op het affiche voor de Rotterdamse Parisien, ontworpen door Julien Feit, ziet men 
een dame en heer in avondtoilet in een loge zitten, terwijl op de achtergrond een menigte op 
de rug gezien naar het scherm kijkt. Op het scherm is geen film te zien, maar het adres van 
de bioscoop, Desmets naam en de aanduiding 'Modern Bioscoop Theater'. Onder in beeld 
worden de genres aangegeven in het Frans: 'sensations poétiques, actualité, artistique, 
fantaisie, operette, dramatique, sportif. Daaronder bevindt zich een uitgebreide tekst in een 
cartouche met rozen. In de tekst worden onder meer openingstijden en prijzen vermeld. 
Overigens zijn ook in het bovengedeelte onder en links rozen te zien. 

y C C M UI l \C3*JC II l a a i a i I C C I I CCII p i CU 1131. IV\ t~y\c « O S U O l u t l m Y U , I VTtStUtSI, u i t u w w i j u i i v i i -» ,UK» u i w w y ^ ( . r , W L » < V . * - > U , T V . I U . 

De bioscoop had ook een explicateur in dienst, de bij Stokvis al even geliefde H. de Jong. Simon Stokvis, 'Bioscoop-En
quête', in: De Wereld22, 16 februari 1912, p. 10-11, en idem 23, 23 februari 1912, p. 6-7. 

'" Blom/Van Yperen (1997), p. 60. 

" Naar aanleiding van het politierapport van 15 juni 1914, A Nos. 18/26. Intrekking besluiten 4 Juli 1908 No.6079 B en 23 
April 1909 No.2972 B, en bepalingen Zondagswet. DA, C951 'De zaak van der Schalk'. 

'" Affichecollectie Filmmuseum, ree. 4796 en ree. 489. 
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Het affiche voor de Amsterdamse Parisien, waarvan de ontwerper onbekend is, is een 
soort 'stock'-poster: een deftige dame links in beeld met verenhoed en face-a-main figureert 
naast een kader met tekst, die in principe steeds veranderd kon worden. Dat laatste is bij dit 
affiche evenwel niet gebeurd, althans er zijn geen voorbeelden van. De tekst geeft alleen 
algemene informatie over de bioscoop, zoals het adres en de openingstijden. Bij beide 
bioscopen wisselden de films op vrijdag, wat een vaste gewoonte werd bij alle bioscopen. 

Beide affiches gaan expliciet in op het fenomeen van de doorlopende voorstelling. Het 
Rotterdamse affiche legde het wel zeer uitvoerig uit: 'Doorlopende bioscoopvoorstellingen. 
Men kan binnenlopen op welk uur. Men behoeft niet te wachten. De bezoekers zien altijd 
het geheele programma, zoodat men niet meer aan een vaste tijd gebonden is.' Kortom, 
doorlopende voorstellingen waren zo'n nieuw fenomeen, dat het duidelijk uitgelegd moest 
worden. 

Voor zover bekend werden geen aparte affiches ontworpen voor Cinema Palace en Cinema 
Royal om de bioscopen zelf aan te kondigen. Mogelijk waren vaste bioscopen inmiddels zo 
bekend geworden dat men het fenomeen niet meer hoefde uit te leggen. Bovendien konden 
de bioscoopexploitanten uitstekend reclame voor hun zaak maken door affiches voor de 
hoofdfilms in hun programma's met de naam van de bioscoop te verbinden via omlijstingen 
of tekststroken. Het lijkt geen toeval dat met de doorbraak van de lange speelfilms ook de 
luxe bioscooptheaters van zich doen spreken en dankbaar gebruik maken van de fixatie op 
deze films en hun acteurs. Met de komst van de lange speelfilms werd de hoeveelheid 
publiciteitsmateriaal enorm geïntensiveerd. Bioscoopexploitanten konden per (hoofd-)film 
over een veel grotere diversiteit en kwantiteit aan affiches beschikken, zowel in formaten als 
in ontwerpen. Behalve de affiches over bepaalde films konden de bioscoopexploitanten ook 
affiches krijgen met alleen afbeeldingen van acteurs of komische types die niet naar 
specifieke filmtitels verwezen. 

Die overdaad aan affiches ziet men goed terug in de film ONAFHANKELITKHEIDSFEESTEN TE 
ROTTERDAM OP MAANDAG Y? NOVEMBER 1913 . m Jean Desmet liet speciaal voor zijn bioscoop 
Cinema Royal opnames maken van het bezoek van koningin Wilhelmina aan Rotterdam ter 
gelegenheid van het eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid. De film bevat 
behalve opnames van de aankomst en de rijtoer van de koningin door de stad diverse 
straatbeelden van Rotterdam (onder meer de Coolsingel), waar massa's mensen op de been 
zijn. Het publiek lijkt net zo veel interesse in de camera als in de vorstin te hebben. Tussen 
de beelden van de feestelijkheden zitten enkele eerder gedraaide shots van de bioscopen 
Cinema Royal en Cinema Parisien, waar op dat moment films van Desmets filmverhuur 
draaien: Lastertongen (IL VELENO DELLE PAROLE, Celio 1913, met Francesca Bertini), De 
loerende dood (DEN M Dep, Dania Biofilm 1913) en De valsche edelman ontmaskerd (LA 
TUTELA, Celio 1913, met Leda Gys). Het personeel poseert voor de ingangen van de biosco-

"° Een uitzondering die de regel misschien bevestigt: voor het luxe theater Cinema de la Monnaie werd wel een affiche 
vervaardigd dat alleen bedoeld is om de aandacht op de nieuwe bioscoop te vestigen. Een chique en wat frivool geklede 
dame zit op het dak van de bioscoop, met één been opgetrokken. Lachend kijkt ze naar de menigte die naar de bioscoop 
trekt. Dit affiche, ontworpen door Piet van der Hem, bevindt zich in de collectie van M.F. LeCoultre. 

'" Filmcollectie Filmmuseum. 

"' Volgens Desmets klantenboeken draaiden II VEIENO DELLE PAROLE en DEN LURENDE DAD tussen 29 augustus en 4 september in 

Cinema Royal. LA TUTELA werd in dezelfde week in Cinema Parisien vertoond. De opnames van de twee bioscopen werden 
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pen. Opvallend zijn borden met affiches naast de entrees van de bioscopen, maar het meest 
indrukwekkend zijn de boven de ingang hangende reusachtige affiches, soms voorzien van 
ter plekke geschilderde teksten. Voor zover bekend zijn dit de enige contemporaine 
filmopnames van Desmets Rotterdamse bioscopen. 

4. Nieuwe bioscopen van Desmet buiten Amsterdam: Gezelligheid in Rotterdam, Cinema 
Palace in Bussum. 
Begin jaren tien bouwde Jean Desmet met zijn broers en oudste zus een klein bioscoopim
perium op. In 1912 bezat hij reeds Parisien in Rotterdam en Cinema Palace en Parisien in 
Amsterdam, maar vanaf 1913 breidden Desmet en zijn familie dit uit met nog meer 
bioscopen. In 1913 opende Jean Desmet in Rotterdam Cinema Royal en in Bussum een 
bioscoop die ook Cinema Palace heette. Zijn zus Rosine begon de bioscoop Gezelligheid in 
Rotterdam. Na het uitbreken van de oorlog zouden daar nog bijkomen: Delfia in Delft. 
Bellamy in Vlissingen, het Amersfoortsch Bioscoop-Theater en Cinema Parisien in Eind
hoven.133 Bellamy werd geëxploiteerd door Desmets broer Theo en Cinema Parisien in 
Eindhoven door zijn broer Mathijs. De twee Parisiens werden uitgebaat door aangetrouwde 
familie. Kortom, Desmets bioscoopketen was voor meer dan de helft een familiebedrijf. 

In 1913 nam Desmets zus Rosine de Rotterdamse bioscoop Gezelligheid over, die een jaar 
eerder was geopend door J. Sanders. Gezelligheid was in tegenstelling tot Royal een 
buurtbioscoopje. Het theater floreerde vanwege de kaartverkoop én de drankverkoop. Vóór 
in de bioscoop was het buffet, waar Rosine Desmet zelf bier tapte. Daarachter lag de zaal. 
bestaande uit rijen stoelen links en rechts, gescheiden door een middenpad. Bij de voor
stellingen waren steeds een pianist en een explicateur genaamd Wilson aanwezig, maar er 
stonden geen boniseurs of mannen met strooibiljetten op straat. Wel liet Rosine net als haar 
broer Jean handkarren met affiches door de stad rijden om nieuwe films en programma's aan 
te kondigen. Ze nam van Jean Desmet regelmatig filmprogramma's af. Om de prijs te 
drukken huurde ze films die al elders gedraaid hadden. Voor 50 gulden nam ze iedere week 
een programma van zeven a acht filmtitels af. De levering geschiedde nogal eens via de 
Rotterdamse Parisien. Net als in Parisien waren de voorstellingen doorlopend van 7 tot 11 
en zondags van 2 tot 11 uur. Zaterdags waren er matinees van 2 tot 5 uur. De entreeprijzen 
waren gering: respectievelijk 30, 20 en 10 cent voor de eerste, tweede en derde rang. Alleen 

dus bijna drie maanden eerder gemaakt dan de opnames van de Onafhankelijkheidsfeesten. DA, C937 'Klantenboek IV'. 

" Over de laatstgenoemde vier meer in hoofdstuk VII. 

'" Rotterdamsch Nieuwsblad, vrijdag 27 september 1912, Tweede Blad. De bioscoop heette onder Sanders ook al Gezellig
heid. Explicateur onder Sanders was André de ]ong, operateur H. Scheuermann. Mogelijk was dit dezelfde Scheuermann 
die later operateur in Cinema Royal was. In hoeverre Jean Desmet zelf belangen had in Gezelligheid, is onduidelijk. In de 
briefhoofden van zijn briefpapier noemde hij in ieder geval behalve zijn eigen bioscopen ook Gezelligheid. 

's Interview met mevrouw A. Huizenaar-de Geus, schoondochter van Rosine Desmet (eigenlijk Huizenaar-Desmet), 1 april 
1994-
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op zondag, de drukst bezochte dag, werden de prijzen na 4 nur 's middags met 5 cent ver
hoogd. Gezelligheid was dus net als Parisien een stuk goedkoper dan reisbioscopen als 
The Imperial Bio. Aan de andere kant duurde een voorstelling in Gezelligheid niet extreem 
lang. Die bestond uit ongeveer een uur film, bijvoorbeeld opgebouwd uit een aktualiteiten-
film, een drama van drie kwartier en een of twee komische filmpjes.'37 

In november 1912 kocht Desmet een pand aan de Havenstraat in Bnssum van G.A.P. de 
Kort. Door architect G.J. de Vos werd het pand tot bioscoop omgebouwd. Aanvankelijk 
zou de nieuwe bioscoop Cinema Parisien heten, net als Desmets theaters in en Rotterdam en 
Amsterdam, maar na de opening van zijn luxe-bioscoop Cinema Palace in Amsterdam 
moest ook de nieuwe bioscoop in Bussum zo gaan heten. Op zaterdag 3 mei 1913 opende 
Jean Desmet de bioscoop als 'Cinema Palace'. In de eerste week draaide onder meer het 
Italiaanse sensatie-drama Vader (PADRE, Itala 1912). Cinema Palace was de eerste bioscoop 
van Bussum, waar tot dan toe met name de gebroeders Mullens furore hadden gemaakt met 
hun voorstellingen op de kermis en in zalen. Directeur van de bioscoop was H. Koppel. Al 
een paar maanden later kreeg Desmet daar concurrentie van een nieuw theater, Novum, dat 
strategisch tijdens de juni-kermis opende en ook bioscoopvoorstellingen gaf.140 Novum 
profileerde zich als schouwburg en luxe-bioscoop. 

De voorstellingen van de Cinema Palace waren aanvankelijk doorlopend, net als bij de 
twee Parisiens, en duurden ongeveer een uur en drie kwartier. Op woensdag- en zaterdag
middagen werden zg. kinder- en familievoorstellingen gegeven. Het systeem van doorlo
pende voorstellingen bleek in Bussum niet te werken. Bezoekers bleven zitten en nieuwe 
toeschouwers moesten blijven staan. Al gauw werd op zon- en feestdagen een avond met 
drie voorstellingen op vaste tijden ingesteld. Daardoor kon men ook plaatsen bespreken. Per 
voorstelling werden acht a negen korte films plus één lange hoofdfilm vertoond. Cinema 
Palace was duidelijk een stuk duurder dan Gezelligheid: respectievelijk 60, 50, 35 en 20 cent 
voor loge, eerste, tweede en derde rang, plus 5 % voor stedelijke belasting. 

Conclusie. 
In 1909 maakte Jean Desmet de overstap van de kermis naar de vaste bioscoop, een 
overgang die tekenend is voor zijn tijd, niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd. De 

1,6 DA, voorlopig nr. 120 'Bioscoopprogramma's', strooibiljet Bioscope Gezelligheid, programma van 20 tot 26 februari 1914. 

" Zie vorige noot. 

'" Bussumsche Courant, 6 november 1912. Desmet was al bekend met Bussum, doordat hij begin 1907 had geprobeerd een 
standplaats op de juni-kermis te veroveren met zijn reisbioscoop, maar de plaats ging naar zijn concurrent Lohoff. In de 
Bussumsche Courant van 23 januari 1907 werden de kandidaten en de bedragen die ze hadden geboden genoemd. 
Desmet bood duidelijk te weinig. 

'" Bussumsche Courant, 30 april 1913. Idem, 7 mei 1913. 

"° Bussumsche Courant, 11 juni 1913. 
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opkomst van de vaste bioscoop ontwikkelde zich in landen als Frankrijk, Duitsland en 
Groot-Brittannië in een eerder stadium dan in Nederland en nam daar ook grotere 
afmetingen aan. Nederland werd in de 'bioscoopkoorts' beïnvloed door het buitenland, maar 
aanvankelijk zette de trend niet massaal door en zeker een stad als Amsterdam liet zich niet 
onmiddellijk 'infecteren'. 

Samen met zijn familieleden bouwde Jean Desmet vanaf 1909 een van de eerste (zoniet de 
eerste) bioscoopketens op. Desmet was zowel in Rotterdam als in Amsterdam een van de 
eersten die een vaste bioscoop in die steden opende, beide Cinema Parisien geheten. Hij was 
weliswaar niet de eerste met een vaste bioscoop, maar wel leidde hij een nieuwe golf van 
vaste bioscopen met de openingen van de twee Parisiens. Zowel in Rotterdam als in 
Amsterdam groeide het aantal vaste bioscopen daarna explosief, met een top in 1911 in 
Rotterdam en in 1912 in Amsterdam. 

Met de opening van Cinema Palace eind 1912 stond Desmet ook aan het begin van de 
differentiatie in kleinere meer buurtgerichte bioscopen en grotere luxueuze bioscopen in 
winkelstraten en uitgaansbuurten. Weliswaar verschilden de programma's in de twee 
soorten bioscopen niet zo veel van elkaar, de actualiteit van de programma's kon wel 
uiteenlopen en daarnaast was de entourage per bioscoop zeer verschillend. Dat leverde ver
schillende soorten voorstellingen op. Verschillende types bioscopen en voorstellingen 
bestonden naast elkaar. 

Via Desmets bioscopen kan een goed inzicht verkregen worden op welke manieren 
bioscopen in het begin van de jaren tien zich profileerden en hoe hun programma's 
opgebouwd waren. Daarbij vallen aspecten op als de opeenstapeling van korte en langere 
films, de diversiteit in genres en nationaliteiten, de volgorde waarin programma's van locatie 
naar locatie reisden, het fenomeen van de doorlopende voorstelling en de verschillende 
manieren van begeleiding door explicateurs, pianisten en orkestjes. 

De reisbioscoopcultuur zette zich in zekere zin gedeeltelijk voort in de vroegste vaste 
bioscopen, met name via het systeem van doorlopende voorstellingen. Ook hierin was 
Desmet een koploper. Het fenomeen van de avondvullende filmvoorstelling kwam uit de 
kermiswereld. Buiten de kermis was film alleen een intermezzo of slotact in variétévoorstel
lingen geweest. Belangrijke initiatiefnemers in de wereld van de permanente bioscopen 
kwamen uit het reisbioscoopmilieu, zoals Desmet en de gebroeders Mullens. De laatsten 
waren ook een belangrijke impuls voor de aanwezigheid van de explicateur in de vaste 
bioscoop en de promotie van beschaafd amusement voor het hele gezin. 

Tegelijkertijd maakte de reisbioscoop zelf tussen 1909 en 1912 steeds meer plaats voor de 
vaste bioscoop. De grote bedragen die op de kermis nodig waren om aan staanplaatsen te 
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niet meer nodig bij het opzetten van een kleine bioscoop. Die werd eerder gehuurd dan 
gekocht en snel en eenvoudig ingericht. Door het fenomeen van filmhuur hoefde men met 
het land rond te trekken om de aanschaf van films terug te verdienen. Dat risico lag nu bij 
de verhuurder in plaats van bij de exploitant. Met lage entreeprijzen concurreerden de vaste 
bioscopen de reisbioscopen ook nog eens kapot. En wilde iemand per se een luxe bioscoop 
op een dure locatie, dan waren er constructies als nv's om in korte tijd veel geld te genereren 

141 Zie: Blom/Van Dooren (1996), p. 90-93 voor de explicatie van Willy Mullens. 
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in plaats van afhankelijk te zijn van familie of spaargeld. Elektriciteitsbedrijven, architecten, 
brouwers en distilleerders stonden te springen om de pioniers en de 'goudzoekers' van de 
bioscoopbranche op hun wenken te bedienen. 

Desmets overstap in 1909 naar een vaste bioscoop kan worden beschouwd als zijn manier 
om zich te verzetten tegen de overheersing door Mullens en Benner van de kermissen. De 
situatie werd daarna omgekeerd. Ook al volgden de andere twee zijn voorbeeld en begonnen 
vaste bioscooptheaters, geen van beiden hebben een keten van bioscopen of een luxetheater 
als Cinema Palace weten te openen. Willy Mullens is de geschiedenis ingegaan door zijn 
filmproductie, Alex Benner raakte in het vergeetboek. 

Desmets reisbioscoop werd in 1910 aan de kant gezet. Zijn grote concurrenten op de 
kermis zouden het nog een of twee jaar langer op de kermissen volhouden, maar ook zij 
begonnen vaste bioscopen met hun laatste jaren op de kermis. De kleinere reisbioscoop
exploitanten hielden het nog langer vol, maar moesten genoegen nemen met kleine steden 
en dorpen waar de vaste bioscopen niet of pas veel later arriveerden. Zowel de grote als de 
kleine (voormalige) reisbioscoopexploitanten zouden een andere relatie met Desmet krijgen, 
niet langer als concurrent, maar als klant van zijn filmverhuurbedrijf. Ze zouden een 
belangrijke groep afnemers vormen in Desmets eerste jaren als filmdistributeur. 
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