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III. Filmmarkt Europa 
Filminkoop in het buitenland (1910-1914) 

Begin 1910 breidde Jean Desmet zijn activiteiten in de filmwereld uit. Behalve bio
scoopexploitant werd hij nu ook filmdistributeur. De opkomst en bloei van zijn filmdis
tributie geven inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse en buitenlandse filmcultuur 
tussen 1910 en 1914. In dit korte tijdsbestek maakte de Nederlandse filmwereld snelle en 
ingrijpende veranderingen door, die deels gestuurd werden door het buitenland. In de jaren 
1910-1912 importeerde Desmets tweedehands films uit Duitsland, die in kant en klare 
filmprogramma's worden aangeleverd. In de jaren 1912-1914 wendde hij zich voor zijn 
inkoop rechtstreeks tot productiemaatschappijen of tot internationale distributeurs en hun 
agenten, die rechten voor bepaalde filmmaatschappijen hadden. 

Vanaf maart 1912 veranderde Desmets distributie radicaal. Film per meter maakte steeds 
meer plaats voor film per titel. De opkomst van de lange speelfilm en de introductie van de 
monopoolfilm spelen een belangrijke rol in die omwenteling, evenals de groei en 
differentiatie in vaste bioscopen, de groeiende kritische houding van bioscoopexploitanten 
en de opkomst van nieuwe genres en nationale cinema's. 

1. Tweedehands films, 1910-1912. 

Duitse tussenhandel. Aankoop van complete filmprogramma's en de opkomst van de lange 
speelfilm. 
Het begin van Desmets filmdistributie is direct verbonden aan een belangrijke ontwikkeling 
in Duitsland die zich al vanaf 1906-1907 manifesteerde.1 Aanvankelijk kochten niet alleen 
reisbioscoopexploitanten, maar ook exploitanten van vaste bioscopen films aan. Ook in 
Nederland is een voorbeeld van die praktijk bekend. Goeman van de Tivoli-Wintertuin 
kocht tot 1907 Pathé-films aan in Parijs. Om de vier weken verwisselde hij de helft van zijn 
programma en verkocht de uitgedraaide films door aan kleinere exploitanten of aan 
reisbioscoopexploitanten. Toen Pathé in 1907 met filmverhuur aanving, stopte Goeman met 
de koop en verkoop.2 

Duitsland kende al in een vroeg stadium een groot aantal bioscopen. Door de enorme hoe
veelheid aangekochte kopieën ontstond de behoefte deze films te verhandelen. Zodoende 
groeide een uiterst heterogeen veld van handel in gebruikte film, van filmruilbeurzen tot 
particuliere kleine handelaars. Films waren zelfs in warenhuizen te koop. Commerciële 
distributeurs vormden maar een beperkte groep binnen dit scala aan handelaars. Muller 
stelt, dat de bioscoop-hausse in Duitsland nooit had kunnen ontstaan als deze 

Muller (1994), p. 43"49-

' 'Onder de menschen. Bioscope VI'[interviewserie met Goeman], NieuweRotterdamsche Courant, 13 juni 1914. Desmet zou 
theoretisch gezien in 1907 dus nog films bij Goeman gekocht kunnen hebben. 
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tweedehandsmarkt zich niet zo sterk had ontwikkeld.3 

Films van alle nationaliteiten en productiemaatschappijen werden na hun eerste 
roulement te koop of te huur aangeboden. Door het tweedehands verhandelen van films 
bleven de handelaren ver beneden de verkoopprijs van de productiemaatschappijen zelf, 
zodat deze hun nieuwe films vaak maar met moeite konden slijten. Producenten 
ondervonden niet alleen concurrentie van elkaar, maar ook van eigen productie uit het 
verleden. De industrie raakte door de afmattende concurrentie in een crisis net als de 
bioscopen onderling, die om maar publiek te trekken steeds sneller wisselden van program
ma. De tweedehandsmarkt versterkte deze spiraal. Tegelijkertijd moesten bioscoophouders 
om te concurreren de entreeprijzen laten zakken. Het gebrek aan regulering in het Duitse 
filmbedrijf liet deze praktijken toe. De enige systematiek die vanaf 1909 gehanteerd werd, 
was de zg. Terminfilm. Van deze films werd de datum waarop ze bij de productiemaat
schappij beschikbaar waren bekend gemaakt, zodat afnemers daarop konden reageren. 
Zodoende waren de laatsten in een vroeg stadium geïnformeerd over nieuw uit te brengen 
films. Een nadeel van deze 'marketing' was dat als een film niet onmiddellijk aftrek vond 
het een winkeldochter dreigde te worden, omdat de film al aangekondigd was.4 

De Duitse filmproducenten probeerden keer op keer de vrije markt te beteugelen en ook 
internationaal trachtten filmmaatschappijen in te grijpen, maar veel kwam er niet van 
terecht. Op een conferentie voor Europese filmproducenten, distributeurs en vertoners in 
Parijs in februari 1909 werd een eenheidsprijs van minimaal 1,25 francs voorgesteld en de 
verplichting na vier maanden kopieën aan de productiemaatschappijen te retourneren, 
maar het laatste botste op groot verzet. Ook een voorstel om massaal op filmverhuur over te 
gaan werd niet door iedereen even enthousiast ontvangen. De prijsregulering lijkt echter in 
sommige landen te zijn aangeslagen, want Desmet schafte vanaf 1912 al zijn films voor 1,25 
francs in Brussel aan.5 Toen filmhuur populairder werd, was het gebruikelijk de huurprijs 
afhankelijk te maken van de ouderdom van de film. Hoe langer een film had gelopen, hoe 
lager de prijs. In Duitsland werd in het begin van de jaren tien voor de huur van een 
programma met zeven films tussen de 50 en 350 Mark betaald.6 Van vaste huurprijzen was 
dus geen sprake. 

De Duitse tweedehandshandel was weliswaar funest voor de filmindustrie, voor Desmet 
was het een aantrekkelijke manier om voordelig aan films te komen en die later aan derden 
door te verhuren. Zijn inkoop begon met het verwerven van complete filmprogramma's die 
een paar weken in Duitsland gelopen hadden. 

' Muller (1994), p. 48. 

'Muller (1994), p. 88-94. 

s De discussie over de Parijse conferentie van februari 1909 en een tweede in april 1909, gevolgd door allerlei nationale 
conferenties in Duitsland, kan men nalezen in het Duitse vaktijdschrift Der Kinematograph in 1909. Zie ook: Muller (1994), 
p. 62-65, en Abel (1994), P- 45~46. Ook in België volgden dergelijke conferenties in 1910 en 1913. Convents (1987), p. 158. 
NB de Franse en de Belgische franc waren destijds gelijk aan elkaar. 

'Altenloh (1914), p. 18. 
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Tot aan 1911 werden films zelden afzonderlijk aangeboden maar gebundeld tot avond
vullende programma's. Dergelijke programma's bestonden uit een afwisseling van drama's, 
komedies en nonfictie, waarbij de langste film nooit langer was dan zo'n 350 meter en niet 
meer dan een kwartier duurde. Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, ontvingen 
Nederlandse exploitanten van vaste bioscopen complete programma's van het filiaal van 
Pathé. Ook de Nederlandse filmverhuurder die uit het buitenland importeerde, zoals 
Desmet in zijn beginjaren als distributeur, nam deze programma's dikwijls integraal over 
van de buitenlandse leverancier en verhuurde deze dan door aan Nederlandse bioscopen. 
Dat betekende wel dat deze films vaak nog Duitse of Franse tussentitels bezaten, waar de 
Nederlandse pers regelmatig commentaar op had. Desmet had daar aanvankelijk geen 
moeite mee. Hij bood de eerste jaren van zijn verhuur films aan 'met Duitse Titels en 
opschriften wat ze hier in Holland goed kunnen lezen.'7 Pas na enige tijd gingen Neder
landse verhuurders er toe over om buitenlandse tussentitels door Nederlandse te vervangen 
of ze bestelden bij aankoop films met Nederlandse titels, waar ze zelf de vertaling voor 
aanleverden. Ze konden ook films zonder titels bestellen en die bij Nederlandse bedrijven 
laten inmonteren. 

In 1911 veranderde de situatie ook in Nederland door de introductie van de lange 
speelfilm. Binnen het programma kwam de lange speelfilm centraal te staan. Korte films 
werden in een weloverwogen reeks eromheen gegroepeerd. Publiciteit en pers richtten hun 
aandacht nagenoeg uitsluitend op de lange film, aangeduid als de 'hoofdfilm'. Het betrof in 
de jaren 1911-1912 overwegend Deense sensatiefilms en Duitse drama's, waaronder die met 
de eerste Europese filmster: Asta Nielsen. Desmet wist door zijn contacten in Duitsland snel 
op de trend in te spelen en bracht vanaf het voorjaar van 1911 diverse lange speelfilms uit. 
Aanvankelijk hoefde hij daar weinig voor te doen, omdat ze veelal automatisch in de door 
hem overgenomen programma's waren opgenomen. 

Westdeutsche Film-Börse. 
Al in augustus 1909 legde Desmet contact met een Duitse tussenhandel, de Westdeutsche 
Film-Börse te Krefeld. Desmet reisde die zomer nog met zijn reisbioscoop volop in 
Nederland rond. Cinema Parisien in Rotterdam, Desmets eerste vaste bioscoop, was bijna 
een half jaar open. Via een Nederlandse werknemer bij de Westdeutsche Film-Börse, W. 
Tepe, kwam Desmet in contact met de directeur van de Duitse firma, Gustav Hattingen.8 

Desmet kon één of twee complete filmprogramma's krijgen van Hattingen, die vijf, zes, 
zeven of acht weken hadden gelopen in Duitse bioscopen. Daardoor was de prijs laag. 

7 Citaat uit een brief van Desmet, in: DA, C88o 'Copijboek I', 25 december 1910, aan een nieuwe bioscoop in Arnhem. 

' Custav Hattingen was niet iemand uit de kermis- of bioscoopwereld. Hij was van huis uit een apotheker en handelaar in 
chemicaliën. Hij zal hooguit iets met fotografie gehad hebben. Net als in de wereld van bioscoopexploitanten stamden 
mensen in de filmhandel uit de meest uiteenlopende beroepen, vaak uit de kleine middenstand. Der Kinematograph 117. 
24 maart 1909, merkte over de Westdeutsche Film-Börse op: 'Persónliche haftende GeselIschafter sind Apotheker Hermann 
Dietz und Apotheker Custav Hattingen. Die Gesellschaft hat am 1. November 1908 angefangen.' 

' Volgens Desmets brieven aan Hattingen liepen de films onder meer in de Kaiserliche Kino in Düsseldorf. DA C880 
'Klantenboek I', 5 december 1910. Hij klaagde op 28 november dat hij films kreeg die in Essen gedraaid hadden, terwijl 
beloofd was dat de films uit Düsseldorf zouden komen. De films uit Essen waren teveel beschadigd aan de perforatie. DA 
C880 'Copijboek I', 28 november 1910. 
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Desmets filmhandel begon zodoende op een tweedehandsbasis.'0 

Het duurde een paar maanden voor de transactie doorging, maar blijkbaar kreeg Desmet 
haast naarmate de openingsdatum van Parisien in Amsterdam - 26 maart 1910 - naderbij 
kwam. Op 14 maart betaalde Desmet zijn eerste pakket films, dat waarschijnlijk rond 
dezelfde tijd geleverd werd. Vanaf dat moment ontving Desmet wekelijks een pakket films 
van zo'n 2500 a 2800 meter, met soms een uitschieter naar beneden, goed voor twee 
complete filmprogramma's. Aanvankelijk werden deze films gehuurd, zodat van deze 
programma's geen films zijn overgebleven in de Desmet-collectie.11 De Westdeutsche Film-
Börse zou tot juli 1911 de belangrijkste leverancier van Desmet blijven. 

Van tevoren werden Desmet steeds programmabiljetten opgestuurd, zodat hij 
geïnformeerd was over het arriverende aanbod. De films werden in Krefeld in de trein 
geladen en in Amsterdam afgehaald. Na gebruik gingen ze per trein weer terug. Dat vervoer 
verliep niet altijd vlekkeloos. Desmet had aanvankelijk niet door dat een zending als 
poststuk veel goedkoper was, omdat dan geen douanekosten moesten worden betaald. 
Soms stuurde de Westdeutsche Film-Börse verkeerde films mee of werden, als de aange
kondigde titels niet beschikbaar waren, vervangende titels ingezet. Andere keren werden de 
films niet goed ingepakt, zodat ze beschadigd in Amsterdam aankwamen. In dergelijke 
gevallen deed Desmet uitvoerig zijn beklag te doen bij zijn leverancier. Een kopie van elke 
klaagbrief borg hij op in zijn archief. 

Om niet geheel duidelijke redenen besliste Desmet tussen juli en oktober 1910 de films 
voortaan naar Rotterdam te laten sturen, naar Cinema Parisien. Misschien lag het aan de 
betere spoorverbinding met Krefeld. Vanaf Amsterdam vertrokken per dag vijf treinen naar 
Krefeld, maar dan moesten de films wel iedere keer in Duisburg worden overgeladen. Al 
deze treinen stopten onderweg in Rotterdam. Anderzijds reden vijf extra treinen van 
Krefeld direct naar Rotterdam via een andere route.12 Parisien werd in Rotterdam inmiddels 
uitgebaat door Desmets familielid, de Duitser Heinrich Voltmann, getrouwd met Desmets 
nicht Johanna Dahrs.13 Voltmann verzorgde de vertoning van Desmets films in Parisien, 
maar leverde ook aan de Rotterdamse exploitanten Goeman en Strengholt, Silvius in 
Dordrecht en van de Boogert en Lagrand in Delft.14 Hij beschikte over een meetapparaat, 
waarmee hij alle uit Duitsland geïmporteerde films voor Desmet namat. Op de rekeningen 
van de Westdeutsche Film-Börse aan Desmet schreef hij in de kantlijn of onderaan hoelang 
films in werkelijkheid waren. Dat liep verschilde nogal eens met de opgegeven lengtes. Ook 
daarover reclameerde Desmet regelmatig. 

"DA, C23 'Westdeutsche Film-Börse'. 

"Aangezien de correspondentie van en aan de Westdeutsche Film-Börse tot aan oktober 1910 niet geheel compleet lijkt, 
kan het zijn dat Desmet misschien incidenteel al vóór oktober 1910 films van de firma kocht. 

" Het 5 cents Nederlandsch Spoorboekje. Zomerdienst 1 mei 1911; idem. Zomerdienst 1 mei 1914. 

'Johanna Voltmann-Dahrs was eerst officieel in dienst van lean Desmet, vermoedelijk als assistent van haar man, maar hij 
ontsloeg haar op 22 mei 1911. DA, C880 'Copijboek I', 22 mei 1911. 

" DA, C23 'Westdeutsche Film-Börse'. Goeman vertoonde blijkbaar vanaf toen niet alleen meer Pathé-films. Op Desmets 
bioscoopklanten en verhuuractiviteiten wordt in het volgend hoofdstuk uitgebreid teruggekomen. 
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Vanaf oktober 1910 kocht Desmet de films van de Westdeutsche Film-Börse aan in plaats 
van ze te huren.15 Hij kocht nu echter maar de helft van het aantal meters dat hij voordien 
ontving, namelijk gemiddeld 1200 meter film per week. Zowel ten tijde van huur als later 
bij inkoop werden films per meter betaald. Bij de inkoop betekende dat een prijs van 45 
Pfennig per meter. Het aanbod dat Desmet vanaf oktober 1910 ontving, is in ieder geval 
bekend. Diverse van de van toen af geleverde films maken nu nog steeds deel uit van de 
Desmet-collectie. Zo zat in het programma van 25 oktober de Italiaanse film Der Roman 
eines Jockev (IL ROMANZO DI UN FANTINO, Ambrosio 1910), in dat van 22 november Der Sohn 
des Fischers (LE FILS DU PECHEUR, Pathé 1910) en in dat van 20 december Ein Paradies im Iri-
schen Meer (MANXLAND AND ITS BEAUTIES, Tyler 1910). Oorspronkelijk ontving Desmet 
wekelijks één programma met zeven films. Al vanaf de eerste leveringen werden affiches 
bijgeleverd en later ook foto's. Foto's werden gratis geleverd, affiches werden in rekening 
gebracht. Op 8 februari 1911 ontmoetten Desmet en Hattingen elkaar in Nijmegen, in Grand 
Hotel du Soleil. waar ze een nieuwe overeenkomst opstelden. Desmet zou twee vier weken 
oude programma's kopen voor de prijs van 40 Pfennig per meter, dus iets goedkoper dan 
voorheen. 'Kolorit' (inkleuring) werd extra berekend. Vanaf 14 maart zou het contract in 
werking treden. Op 12 maart werd de overeenkomst gewijzigd, zodat Desmet wekelijks 
twee programma's kocht van films die drie weken gelopen hadden voor 40 Pfennig, maar 
daarbovenop 275,- Mark per levering betaalde voor 'huur'.16 Mogelijk huurde Desmet de 
programma's de eerste week voor zijn twee Parisiens en kocht ze daarna aan om ze te 
kunnen doorverhuren aan andere bioscopen. Desmet vond de nieuwwaarde blijkbaar 
belangrijk genoeg om daar iets extra's voor over te hebben. Het systeem liep tot en met 
begin juli 1911 door. Wekelijks ontving Desmet tussen de 2550 en 2850 meter film. Het ene 
programma werd zaterdags geleverd, het andere dinsdags. 

De films van de Westdeutsche Film-Börse reflecteerden het internationale aanbod en de 
heersende hiërarchie binnen de Europese filmmarkt. Daarom bestond het merendeel van 
deze programma's uit Pathé- en Gaumont-films, Franse films dus, gevolgd door films uit 
Italië, de Verenigde Staten, Duitsland en Denemarken. De import van Duitse 
filmprogramma's betekende dus niet dat die import uit louter Duitse films bestond. Het 
Duitse aandeel bestond voornamelijk uit films van Messter en de Deutsche Mutoscop- und 
Biograph, het Italiaanse voornamelijk uit Cines-films, en het Amerikaanse voornamelijk uit 
American Biograph- en Kalem-films. Minstens de helft van de vroege American Biograph-
films die nu nog in de collectie aanwezig zijn, zijn langs deze weg binnengekomen. 
Daaronder zijn enkele fascinerende films van D.W. Griffith, inclusief een getinte versie van 
diens befaamde THELONEDALE OPERATOR (American Biograph 1911), met Blanche Sweet als 

's Behalve Hattingen probeerden ook anderen Desmet tot afnemer van hun films te maken. Een van die concurrenten was 
Herman Fey, een bioscoopexploitant en leverancier van projectoren uit Leipzig. Hij was rond de eeuwwisseling ook in 
Nederland geweest ais reizend exploitant en was een oude bekende van Desmet. Fey benaderde hem in november 1910 
met een aanbod van tweedehands films uit Duitsland voor 45 Pfennig de meter, dezelfde prijs die Hattingen vroeg. De 
programma's waren ongeveer 1200 meter. Fey deed daar eventueel gratis een Pathéjoumaal of een natuurfilm bij, zodat 
hij 1400 meter kon leveren. De films hadden vier weken in Duitsland gelopen. Desmet ging niet op Fey's aanbod in. DA, 
C42 Royal Films', brief Herman Fey aan Jean Desmet, 2 november 1910. 

* Het is niet duidelijk waarom deze extra heffing werd ingesteld. Er staat onder de totaalbedragen op de rekeningen 
duidelijk 'Programm-Miete' geschreven. Onbekend is of Desmet behalve de twee aangekochte programma's misschien 
ook nog iedere week een extra programma huurde van Hattingen. DA, C23 Westdeutsche Film-Börse'. 
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de dappere telegrafiste die door twee overvallers wordt belaagd. 
De meeste films van de Westdeutsche Film-Börse waren 'one-reel films', eenakters van 

maximaal 300 a 350 meter. Af en toe zat er een langere film bij, zoals de 600 meter lange 
Italiaanse spektakelfilm LA CADUTA DI TROIA (Itala 1911), aangekocht in april 1911. Troja's 
Fall, zoals hij in Duitsland heette, is een adaptatie van Homerus' klassieke verhaal, waarbij 
het accent ligt op de relatie tussen Paris en Helena. De film begint met de ontvoering van 
Helena door Paris en eindigt met de verwoesting van Troje door de Grieken en Paris' dood. 
Behalve ingenieuze trucage en imposante sets vallen vooral de grote groepen figuranten op, 
met name tijdens het binnenhalen van het Trojaanse Paard en de inname van Troje. Ook 
bevat de film prachtige fel rood getinte tegenlichtopnames van de brandende stad, gezien 
vanuit het paleis.17 

Via Hattingen kocht Desmet eveneens in april 1911 de kopie van LA CADUTA DI TROIA bij 
Otto Schmidt, vertegenwoordiger van de Itala in Duitsland.18 Schmidt bepaalde dat de film 
niet eerder dan 8 april in Nederland vertoond mocht worden. In de eerste vier weken 
daarna mocht de film alleen in Duitsland of Scandinavië doorverkocht of verhuurd worden. 
De kopie mocht in geen geval voor 1 juli in Italië terechtkomen, omdat hij dan zou kunnen 
concurreren met daar vanaf maart of april roulerende kopieën. De film werd een van Des-
mets troeven, die hij nog jaren na dato zou adverteren als een van zijn grote films. 
Wereldwijd was de film een succes en vestigde de reputatie van de Italiaanse filmindustrie. 

Een andere film die Desmet bij de Westdeutsche Film-Börse aanschafte en met succes 
verhuurde was De Passie-Spelcn, het Pathé-spektakel LA VIE ET LA PASSION DE NOTRE 
SEIGNEUR JESU CHRIST (1905-1907). Deze film verscheen in maart 1907 op de Duitse markt en 
werd daar een kassucces. Jarenlang werden de Passie-Spelen vertoond met Kerst, Pasen, 
Pinksteren en de oogst- en kermistijd. Vanwege de gekleurde beelden, de extreme lengte 
(meer dan 900 meter) en de herkenbare taferelen maakte de film zo'n indruk dat hij jaar na 
jaar opnieuw vertoond kon worden. Muller duidt hem aan als 'der grosse Schlager des 
frühen deutschen Kinos'.19 Ondanks de late aankoop (eind 1910) kon Desmet de film nog 
gemakkelijk in steden als Maastricht verhuren.20 De kopie van LA VIE ET LA PASSION 
verbrandde in maart of april 1911 gedeeltelijk en kon niet meer verhuurd worden.21 

Waarschijnlijk wist Desmet onmiddellijk aan een nieuwe kopie te komen, want in mei 1911 
werd de film al weer verhuurd aan Alex Benner.22 

" De filmkopie is in de Desmet-collectie aanwezig. Aldo Bemardini, Cinema mulo italiano III. Arte, divismo e mercato igio-
ignifiitv. Laterza, 1982), p. 89, 118, 135, 145, 151. 

* DA, C14 'Itala-Film (Otto Schmidt)'. 

'Muller(1994), p. 109-110. 

" Zie hfd. IV, p. 160, 163-164. 

" Het verbranden van de kopie werd opgemerkt in een brief van Desmet aan de Amhemsche bioscoopdirecteur Prokupek. 
DA, C880 'Copijboek I', 8 april 1911. 

" DA, C934 Klantenboek I', programma verstuurd 23 mei 1911. In maart 1912 kocht Desmet liefst twee nieuwe kopieën van 
de film bij het Amsterdamse kantoor van Pathé, nog vóór Pathé zelf met een nieuwe versie uitkwam. Die laatste werd 
namelijk pas in 1913 gerealiseerd. Eén van de twee kopieën uit 1912 werd redelijk compleet in de Desmet-collectie 
teruggevonden en geconserveerd. 
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De derde (650 meter) lange speelfilm in Desmets verhuur die via de Westdeutsche Film-
Börse binnenkwam, was het Deense sensatiedrama De Blanke Slavin (DEN HVIDE 
SLAVEHANDEL, Nordisk 1910).23 Op 19 december 1910 bestelde Desmet bij Hattingen de film 
samen met een aantal andere titels met de opmerking 'deze films zijn nu toch wel 
afgedraaid in Duitsland'. Die weisse Sklavin, zoals de film in Duitsland heette, was daar 
inderdaad vanaf eind september 1910 verhuurd, onder meer door de Düsseldorfse 
verhuurder Ludwig Gottschalk.24 DEN HVIDE SLAVEHANDEL zou zorgen voor een golf van 
'witte-slavinnen-films', waarvan het eerste vervolg door Nordisk zelf de meeste indruk zou 
maken: DEN HVIDE SLAVEHANDELS SIDSTE OFFER (Nordisk 1911). Desmet zou dat vervolg ook 
weten te bemachtigen. Wanneer Desmet De Blanke Slaiin I, zoals de film na het ver
schijnen van de opvolgers werd genoemd, aankocht, is niet bekend, maar vanaf februari 
1911 verhuurde hij de film aan derden. Lang kon hij er niet van profiteren, want zijn kopie 
verbrandde in april 1911 bij Röhr en Laudan in Tilburg.2 

Op 1 juni deelde Hattingen Desmet mee dat deze snel moest betalen, omdat hijzelf grote 
betalingen moest verrichten. Hattingen was inderdaad in financiële problemen gekomen, 
want op 13 juli 1911 kreeg Desmet te horen dat de Tonhallen-Theater-Gesellschaft GmbH te 
Bochum de uitstaande rekeningen van de Westdeutsche Film-Bórse had overgenomen en 
hij aan hen moest betalen in plaats van aan Hattingen.26 

Daarop begon Desmet onderhandelingen met de Tonhallen-Theater-Gesellschaft. Desmet 
had met zijn meetapparaat geconstateerd dat veel van Hattingens films te kort waren in 
vergelijking met de gefactureerde meters en wilde een aangepaste rekening. De directeur 
van het Tonhallen-Theater, Goldstaub, kwam op 17 juli zelf naar Amsterdam om de zaak af 
te handelen. Goldstaub handelde ook in films. Desmet wilde wel de film DAS MODELL (Deut
sche Mutoscop und Biograph 1911) bij hem kopen, maar vond de prijs van 700 Mark te 
hoog, 'daar die prijs in Holland niet te maken is'.27 

Via het Tonhallen-Theater kwam Desmet in contact met W. Jokisch, een zakenman die in 
Berlijn een filmkantoor had en tevens een zaak in Boedapest: Projectograph Kinematograp-
hen & Filmfabrik A.G. Voor zijn Hongaarse afnemers vroeg hij Desmet onder andere om de 
film ZIGOMAR (Eclair 1911) en om tweedehands Pathé-films, zodat Desmet niet alleen films 
van jokisch afnam maar ook aan hem leverde. Het materiaal bleek echter te slecht om nog 
gebruikt te kunnen worden en het werd teruggestuurd.28 

"Vier maanden vóór de Nordisk-versie kwam Fotorama met ook een HVIDE SLAVEHANDEL uit, maar deze werd niet zo wereld
wijd gedistribueerd als de Nordisk-versie. De Nordisk-versie volgde de plot van de Fotorama-versie letterlijk. Beide films 
duurden zo'n veertig minuten. Michael Esser, 'Fesselnde Unterhaltung. Mit weissen Sklavinnen zu neuen Ufem', in: Behn 
(1994), p. 55-63, en jiirgen Kasten, 'Weg von der eingefrorenen Leiblichkeit. Vom Kampf zwischen Sozialnorm und 
sinnlichen Instinkten', in: ibid., p. 63-72. Email van Caspar Tybjerg aan de auteur, 8 april 1997. 

" DA C880 'Copijboek I', 19 december 1910. Muller (1994), p. 112-115. 

"DAC880 'Copijboek I', 3 mei 1911: 'Wat betreft de film "De Blanke Slavin" (ie Serie) welke bij U verbrand is [...]" De film 
zat bij Desmets zending van 19 april 1911. 

" DA, C20 Tonhallen Theater Gesellschaff. 

" DA, C880 'Copijboek I', 2 en 15 augustus 1911. 

" DA, C15 'W. Jokisch' en C19 'Projectograph'. 
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Desmet liet niet alleen de films naar zich toekomen. Soms ging hij er ook op af. In 
november-december 1911 ging Heinrich Voltmann namens Desmet naar Duitsland voor een 
rondreis langs de diverse Duitse en buitenlandse distributie- en productiemaatschappijen, 
met name in Berlijn.29 Voltmann bekeek in Berlijn nieuwe films bij Nordische Film 
(Nordisk), Deutsche Bioscop, Messter, Vitascope, Deutsche Mutoskop- und Biograph en 
Gaumont. De onderhandelingen gingen in eerste instantie mis. Desmets Nederlandse con
current Johan Gildemeijer van Union Film, een al even kersverse filmdistributeur, was hem 
te snel af met enkele van de toen zo populaire Asta Nielsen-films. Gildemeijer zou zich tot 
de grootste importeur en distributeur van Duitse films in Nederland ontwikkelen.30 

Voltmann en Desmet onderhandelden ook met Hermann Nerlich te Pankow over een deal 
voor afname van films. Nerlich handelde in 'stock-films' (een andere benaming voor 
tweedehandsfilms), die hij onder andere verwierf in Zweden. Desmet leverde onder meer in 
december 1911 ook films aan Nerlich.31 Nerlich en Jokisch hadden eerder zaken met elkaar 
gedaan, maar raakten gebrouilleerd over Desmet. Nerlich berichtte in november 1911 aan 
Desmet dat hij met Jokisch niets meer te maken wenste te hebben, omdat deze zijn mond 
niet zou kunnen houden. Door in heel Berlijn rond te bazuinen dat Desmet met Jokisch 
zaken deed, zou Nerlich allerlei 'monopolies' voor Desmet niet voor elkaar krijgen. Blijkbaar 
werd het begrip alleenvertoningsrecht stilaan steeds belangrijker en probeerden leveran
ciers hun afnemers in het buitenland deze garantie te geven, natuurlijk tegen verhoogde 
prijzen.32 Desmet liet Nerlich berichten dat hij Jokisch zou afschrijven indien Nerlich beter 
kon leveren. Toch werd Nerlich allerminst Desmets grootste leverancier. Misschien had 
Desmet nog geen zin in de extra kosten voor monopoolfilms, want hij bracht de eerste pas 
in 1913 uit. 

Deutsche Film-Gesellschafi. 
Inmiddels was Desmet in zee gegaan met een concurrent van de Westdeutsche Film-Börse, 
de Deutsche Film-Gesellschaft.33 Deze was gevestigd te Keulen en werd geleid door Jakob 
Schnick, een ex-werknemer van Hattingen. Met talloze vleierijen naar Desmet en lelijke 
opmerkingen aan het adres van Hattingen trachtte Schnick Desmet van Hattingen los te 
weken. Desmet bleef behoedzaam. Hij zei dat hij wel met Schnick in zee wilde gaan, maar 
handelde met Hattingen verder tot aan diens financiële debacle. 

Aanvankelijk kocht Desmet enkele losse films bij Schnick: in maart 1911 de Deense film 
Weisse Sklavin (DEN HVTDE SLAVEHANDEL SIDSTE OFFER), in april Versuchungen der Grossstadt 

(VED FAENGSLETS PORT, Nordisk 1910) en in mei de Duitse film HEISSES BLUT (Deutsche 

" DA, Ci8 'Parisien Rotterdam (H. Voltmann)'. 

'° DA, Ci8 'Parisien Rotterdam (H. Voltmann)'. In februari en maart 1912 was Voltmann opnieuw in Duitsland, dit keer in 
Aken, om films namens Desmet in te kopen. 

" DA, C95 'Hermann Nerlich', C129 'Hermann Nerlich' en C165 'Hermann Nerlich'. Hij kreeg van Nerlich onder andere films 
van Dekage, Hepworth, Eclair en BB Films. 

"Op het begrip alleenvertoningsrecht wordt in par. 2. nog uitgebreid ingegaan. 

" DA, C10 'Deutsche Film-Gesellschaft' en C24 'Deutsche Film-Gesellschaft'. 
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Bioscop. 1911), respectievelijk twee succesvolle Deense sensatiefilms en een Duits drama 
met Asta Nielsen. Desmet zon hiermee ook in Nederland furore maken.34 HEISSES BLUT was 
zo gewild dat Desmet via zijn oude leverancier Hattingen van de Westdeutsche Film-Börse 
in juni 1911 een tweede kopie aanschafte.35 In HEISSES BLUT wordt Asta Nielsen betrapt op 
overspel met haar chaufeur en beiden worden verjaagd. Ze wordt gearresteerd als ze bij 
haar ex-man inbreekt, maar haar ziekgeworden kind zorgt voor verzoening.36 VED 
FAENGSLETS PORT werd door Schnick aangeprezen als '... der grösste Schlagerfilm der bisher 
erschienen ist und werden Sie mit demselben ein bomben Geschaft machen.'37 'Schlager' 
werd ook door de Nederlandse filmwereld overgenomen als de aanduiding voor 'succesfilm' 
of 'kaskraker'. 

Schnick volgde Hattingen op als Desmets vaste leverancier. Vanaf 22 juli 1911 leverde hij 
Desmet complete filmprogramma's; tot maart 1912 tussen de acht en veertien films per 
week. Naarmate er meer langere films in de programma's kwamen, werd het aantal films 
uiteraard kleiner. De lange speelfilm raakte steeds meer 'ingeburgerd'. Maar ook de lengte 
binnen typische korte film-genres als komedie en nonfictie groeide. De totale lengte van de 
wekelijkse leveringen varieerde tussen de 2400 en de 2750 meter, wat neerkwam op 
ongeveer twee uur film, goed voor twee bioscoopvoorstellingen. Hattingen leverde in 1910-
1911 hetzelfde aantal meters film per week. De lengte van de filmprogramma's veranderde 
dus niet, maar wel de lengte van de afzonderlijke films. 

Net als bij Hattingen betaalde Desmet Schnick de films per meter: 50 Pfennig. Desmet was 
dus bereid een hogere prijs te betalen voor minder verouderde programma's met bovendien 
meer lange films. Vanaf het begin werden tevens bij de films behorende affiches geleverd. 
Vanaf oktober 1911 kwamen daar ook sets foto's bij. Affiches kostten normaal 50 Pfennig, 
kleine formaten 20 Pfennig en grote formaten 1 Mark 50. 

Schnick vermeldde op zijn rekeningen steeds de productiemaatschappij van een film. Het 
is daardoor mogelijk een beeld te vormen van de herkomst. Het filmaanbod werd aanvanke
lijk voor een kwart tot zelfs de helft bepaald door films van Pathé Frères. Op de tweede 
plaats kwamen de Italiaanse firma's Cines, Ambrosio en Itala en de Franse maatschappij 
Gaumont. Gaandeweg werd het aanbod gevarieerder en verschenen er meer Duitse en 
Amerikaanse films tussen (Messter, Vitascope, Welt-Kino, Kalem, Vitagraph), hoewel deze 
duidelijk in de minderheid bleven. In tegenstelling tot de programma's van de 
Westdeutsche Film-Börse bevatten die van de Deutsche Film-Gesellschaft regelmatig 
langere films. Nog meer dan met zijn vorige leverancier kon Desmet zich via de Deutsche 
Film-Gesellschaft profileren als distributeur van programma's met de populaire lange 
Deense en Duitse sensatiefilms en melodrama's. Helaas zijn diverse van deze lange 
speelfilms verkloren gegaan, niet alleen uit de Desmet-collectie, maar ook in het algemeen, 

" Ziehfd. IV, p. 163-167. 

"DA, C880 'Copijboek I', 7 juni 1911. 

'* Renate Seydel, Allan Hagedorff (eds.), Asta Nielsen. Ihre Leben in Fotodokumenten, Selbstzeugnissen und 
zeitgenössischen Betrachtungen (Berlin: Henschel Verlag 1981), p. 42-43. Brief van Michael Wedel aan de auteur, 15 mei 
1997. 

"DA, Cio 'Deutsche Film-Cesellschaff, 11 april 1911. 

131 



zoals BALLHAUS ANNA I en II (Vitascope 1911) en MARIANNE, ELN WEIB AUS DEM VOLKE 
(Messter 1911). 

De dominantie van Pathé begon te verdwijnen. Bevatte het eerste programma van Schnick 
van juli 1911 nog zes Pathé-films op een totaal van veertien titels, begin 1912 veranderde 
dit naar programma's van acht tot negen titels met hooguit twee of drie Pathé-titels. Via de 
Westdeutsche Film-Börse, maar meer nog door de Deutsche Film-Gesellschaft werden 
tientallen Pathé-films Desmets eigendom; vele zijn nog steeds in de Desmet-collectie 
aanwezig. De meeste hiervan zijn korte drama's en komedies, maar er zijn ook enkele 
nonfictiefilms bij zoals Alfred Machins CHASSE A L'AJGRETTE EN AFRIQUE (1911]. Toen 
Desmets handel met Schnick wegviel, stagneerde zijn aanvoer van Pathé-films. Dit verklaart 
ook waarom de meeste Pathé-films in de Desmet-collectie uit de periode 1910-1912 dateren. 
Desmet bestelde nadien bij het Nederlandse Pathé-filiaal nagenoeg alleen nog bioscoopjour
naals en actualiteitenfilms.38 

In het najaar van 1911 begon Desmet commentaar te leveren op Schnicks aanbod: 'Tevens 
gaat hierbij ingesloten stukken film welke ik heb moeten uitnemen uit de film Sündige 
Liebe, wegens den slechten toestand waarin de film verkeerde; U kunt zich zelf overtuigen, 
dat dit geen manier is waarop men een film behoort af te leveren.'39 Schnick wist de zaak 
niet onmiddellijk recht te trekken, want een maand later beklaagde Desmet zich opnieuw: 
'Zend U hierbij 8 einden film van het laatste programma dat nog alleen hier te Amsterdam 
geloopen heeft, dus nog niet te Rotterdam. Alle acht einden zijn gelast. U kunt daaruit 
bemerken de films in een toestand verkeeren, die slecht is, en waarin ik ze niet gebruiken 
kan.'40 Toen het probleem in december nog niet was opgelost en Desmet weer een boze brief 
moest sturen over de slechte kwaliteit van de films, was hij het zat.41 Begin januari schreef 
hij Schnick: 'Wegens de groote concurrentie zoowel te Amsterdam als Rotterdam, kan ik 
geen programma's van drie weken oud meer gebruiken en ben ik verplicht hier films van 
eerste week te nemen, reden waarom ik U bij dezen ons contract, geteekend 1 Mei 1911 en 
ingegaan Juli 1911, opzeg.'42 

Ongetwijfeld lag de reden van Desmets breuk met Schnick voor een deel aan de slechter 
wordende kwaliteit van Schnicks kopieën en de eis van gave kopieën voor toonaangevende 
bioscooptheaters. Concurrerende distributeurs zaten niet stil en exploitanten werden steeds 
kritischer. Maar waarschijnlijk even belangrijk waren een aantal belangrijke veranderingen 

" DA, voorlopig nr. 42, 43, 44 en 45 'Parisien. Bioscoopmateriaal'. Over Desmets relatie met Pathé gaf ik in december 1996 
een lezing op het Domitor-congres te Parijs, 'What's in a name. Pathé in the Netherlands as envisioned in the Pathé-
Desmet relationship'. De tekst van deze lezing zal gepubliceerd worden in een bundel van Domitor. Voor Pathé's im
plantatie in Nederland wijs ik op mijn eerder genoemde artikel in laarboekMediageschiedenis 8, 1997, p. 129-152. Zie ook: 
Sabine Lenk, 'Filmographie', in: Eric De Kuyper, AlfredMachin, Cinéaste/Film-maker(.Bmsse\: Koninklijk Filmarchief, 1995), 
p. 200-201. 

" DA, C882'Copijboek III', 25 oktober 1911. Bedoeld wordt de film SÜNDIGE LIEBE (Deutsche Bioscop 1911). 

™ DA, C882 'Copijboek III', 25 november 1911. 

" DA, C882 'Copijboek III', 7 december 1912. 

" DA, C882 'Copijboek III', 15 januari 1912. Vanaf half maart 1912 ontving Desmet geen programma's meer van Schnick. Na 
wat losse films verderop in maart volgde in juni alleen nog de lange speelfilm DIE EID DES STEPHAN HULLER (Vitascope 1912). 
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binnen de Europese filmhandel: de directe aankoop bij productiemaatschappijen en grote 
internationale distributeurs, de losse aankoop van films, de doorbraak van de monopoolfilm 
en ten slotte de opkomst van Berlijn en Brussel als centra van de internationale filmhandel. 
Op 5 maart 1912 schreef Desmet op dezelfde dag aan zes verschillende Brusselse 
distributeurs: 'Aangenaam zoude het mij zijn zoo U deze week nog naar Amsterdam kunt 
komen, aangezien ik films wensch te koopen en daarmede haast heb - Gaarne zie ik daarom 
uw bezoek ten mijnent spoedigst tegemoet.'43 Vijf daarvan: Max Delbrügger, Claude 
Robinet, Maurice Gigan, Ferdinand Guillaume en het Brusselse filiaal van Gaumont, 
werden Desmets vaste en belangrijkste leveranciers tot het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog. Kortom, Schnicks rol was uitgespeeld en zijn verslechterende aanbod was 
een goede reden voor Desmet om met hem te breken. 

2. Tussen Brussel en Berlijn. Desmets inkoop tussen 1912 en 1914. 

Het Europese netwerk. Veranderingen vanaf 1912: de doorbraak van de monopoolfilm, 
directe aankoop bij productiemaatschappijen en internationale distributeurs. 
Na de eerste experimenten met verhuur van losse films bij de 'film d'art' zou structureel 
verandering komen in de manier van aanbieden door de doorbraak van de lange speelfilm 
en de daaropvolgende introductie van het zogenaamde monopoolfilmsysteem.44 De lange 
speelfilm en het monopoolfilmsysteem arriveerden in Duitsland iets eerder dan in Neder
land, namelijk respectievelijk in 1910 en 1911 en in 1911 en 1913. 'Der zeitgenössische 
Ausdruck "Monopolfilm" meinte keine spezielle Filmart, sondern einen Handelsmodus im 
Verleihwesen. Der Monopolverleih war das historisch erste systematisch auf einzelne Filme 
zugeschnittene Verleihmodell und insofern der Übergang zum 'modernen' Filmhandel', 
aldus Muller.45 Bij de monopoolfilms kocht een verhuurder niet zozeer de filmkopie alswel 
de exclusieve vertoningsrechten van de film, geldig voor een afgesproken periode (een paar 
maanden, een jaar of enkele jaren) en voor een bepaald gebied (een stad, een provincie of 
een land). Distributeurs betaalden hiervoor ongewoon hoge bedragen aan de productie
maatschappijen. Helemaal nieuw was dit systeem niet, omdat voor filmhandelaren al 
eerder de mogelijkheid van het alleenverkoop- en verhuurrecht bestond van het complete 
aanbod van een productiemaatschappij. Maar een omwenteling was de nieuwe 
mogelijkheid om dit exclusieve recht van vertoning per stad tijdelijk aan één exploitant 
voor vertoning in één bioscoop over te dragen, tegen al even forse bedragen. Ieder ander die 
dezelfde film uitbracht, kon gerechtelijk worden vervolgd. Bovendien concentreerde het 
systeem zich op individuele films in plaats van de complete productie van een 
filmmaatschappij. Desmets concurrent Johan Gildemeijer merkte hier naar aanleiding van 
het Europese prijsbeleid in die jaren over op: 

De reguliere prijs van een film is f 0.60, in Duitschland 1 Mark en in Frankrijk jr. 1,25 
per meter, dit geldt voor komische films van 100-150 meter en de kleine drama's of 

" DA, C882 Copijboek III, 12 februari -15 juli 1912'. 

"Muller (1994), p. 105-157. 

"Muller(1994), p. 126. 

"33 



comedies van 200 a 300 meter. Die nummers welke op elk programma te vinden zijn 
kosten dus resp. f 60,- a f 100,- off 150.- a 180.-. De groote films, die ongeveer 800 a 
1000 meter zijn, kosten dus 500 a 600 gulden, dat zijn echter de gewone films. Sedert 
een paar jaar wordt de markt beheerscht door monopool films, die een hoogere, 
dikwijls fabelachtige waarde vertegenwoordigen.46 

Het monopoolfilmsysteem richtte zich op de kostbare lange speelfilms. Lange speelfilms in 
combinatie met het monopoolfilmsysteem maakten het mogelijk hogere prijzen te vragen, 
zowel aan de distributeur en de exploitant als aan de kassa van de bioscoop. Vertoning, dis
tributie en productie gingen meer opleveren. Productiemaatschappijen konden grotere 
studio's bouwen, duurdere films maken, filmmakers en acteurs meer gage betalen. Distri
buteurs konden meer reclame drukken, hogere aankoopbedragen betalen en hoefden 
minder te concurreren. Vertoners kregen de garantie dat ze geen valse concurrentie meer 
ondervonden van concurrenten die tegelijkertijd met dezelfde film op de proppen kwamen. 
De filmkopieën die als monopool werden gehuurd, waren over het algemeen minder 
grijsgedraaid, omdat ze nog maar in weinig andere steden waren vertoond. Exploitanten 
konden daarnaast grotere en luxueuzere bioscooptheaters bouwen, meer geld uitgeven voor 
entourage als bioscooporkestjes en in sommige gevallen, als de films prestigieus genoeg 
waren, de entreeprijzen verhogen. Het publiek kreeg meer luxe geboden, een grotere 
garantie van nieuwe films, grotere filmproducties als hoofdfilm, en filmsterren als Asta 
Nielsen en Henny Porten. De monopoolfilms maakten een einde aan de crisis in de 
filmindustrie en filmhandel door de tweedehandshandel en de vrije markt en stuwden 
handel en industrie omhoog. Ze stimuleerden ook een verdergaand selectieproces in 
bioscopen, door het verschil tussen kapitaalkrachtige exploitanten van luxe-theaters die wel 
monopoolfilms huurden en directeuren van buurt-bioscopen, die de bedragen voor 
dergelijke films niet konden opbrengen en zich tevreden moesten stellen met films van de 
vrije markt of monopoolfilms die hun Nederlandse 'tournee' achter de rug hadden. 

Het systeem van alleenvertoningsrecht voor films deed in Nederland pas begin 1913 zijn 
intrede. Deze late overname heeft vermoedelijk te maken met de late Nederlandse 
ondertekening van de Berner Conventie (1908), waarin auteursrecht werden geregeld en de 
juridische basis werd gelegd voor het bestrijden van plagiaat bij filmproducenten, maar ook 
van onrechtmatige filmvertoning. De Berner Conventie werd in mei 1910 erkend in 
Duitsland, zodat de eerste monopoolfilms daar al in hetzelfde jaar aangeboden werden, 
maar werd in Nederland pas eind 1912 geratificeerd.47 Daarvóór was de markt vogelvrij. 
Wie het eerste een film uitbracht, trok het hoofdstedelijke publiek, maar andere distribu
teurs konden daarna nog gemakkelijk een tweede kopie aankopen of huren en die dan 
bijvoorbeeld aan andere bioscopen, scholen en particulieren verhuren. In Amsterdam 
kwamen distributeurs soms één week na de eerste vertoning van een lange speelfilm of 
zelfs tegelijkertijd met een concurrerende kopie op de proppen. Desmet deed aan die 
praktijk ook mee. 

"johan Gildemeijer, Koningin Kino (Amsterdam: De Nieuwe Tijd, [191;,]), p. 44. 

" Sommige Nederlandse verhuurders en exploitanten kondigden al vóór 1913 aan, dat ze monopoolfilms hadden, maar de 
echte exploitatie op grote schaal van dit fenomeen zette pas later in. Zie voor de doorwerking van de Bemer Conventie in 
het monopoolsysteem in Duitsland: Muller (1994), p. 126-127. Voor Nederlandse reacties op het monopoolsysteem, zie: De 
Kinematograaf 10, 28 maart, en 34, 12 september 1913. 
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Ook na de introductie van het systeem van alleenvertoningsrecht werden nog veel films 
vrij verhandeld, bijvoorbeeld omdat sommige filmmaatschappijen liever zoveel mogelijk 
kopieën verkochten. Korte en oudere films vielen meestal niet onder het monopoolsysteem. 
Vanwege hun lagere positie binnen programma's en hun geringere publicitaire waarde, had 
niemand daar extra geld voor over. Desmet hanteerde de stelregel dat, wanneer 
monopoolfilms na hun eerste vertoningsweek in de diverse steden hun monopoliewaarde 
hadden verloren, hij ze gewoon bleef doorverhuren maar dan tegen lagere prijzen, een 
systeem dat sterk lijkt op de manier waarop Desmet vóór de introductie van het 
monopoolfilmsysteem nieuwe lange speelfilms behandelde. 

Jean Desmet probeerde al in 1911 een film als monopoolfilm te krijgen, de voornoemde 
film DAS MODELL. Op 2 augustus deed hij Goldstaub van het Tonhallen-Theater in Bochum 
het voorstel een drie weken oude kopie van de film te kopen voor 400 Mark 'en als 
monopoolfilm voor mij alleen voor Holland en België, met het uitsluitend recht dus voor 
mij om den film in beide landen te mogen vertonen en te verkoopen.' Omdat Goldstaub 
teveel geld vroeg, kwam er niets van terecht en duurde het nog geruime tijd voor Desmet 
zijn eerste monopoolfilm in zijn bezit kreeg. De film die in Duitsland de doorbraak van het 
monopoolfilmsysteem had geforceerd, het Deense drama AFGRUNDEN (Kosmorama 1910), 
kende in Nederland lang niet zo'n stormachtig succes.48 Desmet verhuurde AFGRUNDEN, het 
filmdebuut van Asta Nielsen, begin 1911 aan diverse bioscoopexploitanten, maar het lijkt 
erop dat hij de kopie niet zelf bezat, maar namens een collega-verhuurder doorverhuurde.49 

Tussen zijn populaire lange films zaten in 1911 voornamelijk films die in de vrije verkoop 
aangeschaft konden worden. Behalve de Deense films waren dat met name de Duitse films 
HEISSES BLUT, DIE WEISSE SKLAVIN III (Vitascope 1911), DIE BALLHAUS ANNA I en II en 
MARIANNE, EIN WEIB AUS DEM VOLKE.50 

Begin 1912 maakte Desmets wijze van distribueren een ingrijpende verandering door. In 
plaats van op Keulen en Krefeld richtte Desmet zich nu op Brussel en Berlijn. In plaats van 
de aankoop van films van alle mogelijke filmmaatschappijen, zoals dat bij de Westdeutsche 
Film-Börse en de Deutsche Film-Gesellschaft het geval was, kocht Desmet nu films 
rechtstreeks bij productiemaatschappijen of bij ondernemingen die de alleenverkoop-
rechten op alle films van specifieke filmmaatschappijen voor bepaalde landen hadden 
weten te verwerven. Met name Franse firma's als Aubert hadden vaak niet alleen de rechten 
voor Frankrijk van bepaalde filmmaatschappijen, maar ook voor omringende landen als 
België en Nederland. Deze firma's hadden vaak agenten in steden als Brussel of hadden 
daar exclusieve contracten met particuliere filmhandelaren, die daardoor het alleenver-
kooprecht voor een kleiner gebied, bijvoorbeeld België en Nederland, weer overnamen. 
Sommige productiemaatschappijen als Lux en Eclair distribueerden ook films van andere 

"Mul ler(1994), p.115-117, 128,132-135. 

"Zo verhuurde Desmet de film in mei 1911 aan een van zijn vaste klanten, Jelsma in Leeuwarden. DA, C880 'Copijboek I', 3 
mei 1911. Net als andere iangere fiims berekende hij de film niet per meter, maar vroeg hij een vaste prijs, 75 gulden. Dat 
was de normale prijs die hij voor dergelijke lange films vroeg. Het doorverhuren van andermans kopieën geschiedde niet 
op grote schaal, maar was niet geheel ongebruikelijk. 

'"Muller geeft aan dat in Duitsland de introductie van het monopoolsysteem niet betekende dat iedereen daartoe over
ging. Als voorbeelden haalt zij daarbij dezelfde filmtitels aan als degenen waarmee ook Desmet in 1911 furore maakte. 
Muller (1994), p. 140. 
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filmmaatschappijen. Op deze manier ontstond een hecht netwerk in de Europese 
verspreiding van films via productiemaatschappijen, internationale distributiemaat
schappijen, filiaalhouders, wederverkopers en lokale verhuurders. Dit moderne netwerk, 
waardoor alle Europese landen in verbinding stonden met elkaar, deed in omvang, 
efficiëntie en fijnmazigheid niet onder voor de ook toen al uitgebreide telefoon- en 
spoorwegnetten. Wat Desmets aanvoer betreft, fungeerde Brussel als verdeelcentrum van 
Franse, Italiaanse, Britse en Amerikaanse films, Berlijn als centrum voor de distributie van 
Duitse en Deense (en in enkele gevallen Amerikaanse en Italiaanse) films richting Neder
land.51 

Distributeurs waren veelal gesitueerd op strategische plekken, dikwijls in de buurt van een 
station.52 In Brussel zaten zij op of om de Boulevard du Nord (nu Boulevard Adolphe 
Max).5 Daar waren niet alleen verscheidene bioscooptheaters gevestigd, maar het was ook 
vlakbij het Gare du Nord, waarvandaan de treinen naar Vlaanderen, Nederland en 
Duitsland vertrokken. In Berlijn zat bijna iedereen op of rondom de zuidzijde van de 
Friedrichstrasse, een belangrijke winkel- en uitgaansstraat, die aan de zuidzijde eindigde bij 
het hoofdstation van de stad, Bahnhof Friedrichstrasse. De films konden gemakkelijk op de 
exprestrein naar Amsterdam gezet worden.54 In Londen concentreerde de handel zich in en 
om Wardour Street en Charing Cross Road. Ook daar was in de nabijheid een station, 
Charing Cross.55 In Amsterdam speelde vanwege de geringe omvang van het centrum het 
lokaliseren van de handel in de buurt van het station geen rol. Desmet zat met zijn verhuur
kantoor, dat aan de Nieuwendijk boven Parisien gevestigd was, dicht bij het Centraal Stati-

5' Londen was de doorvoerhaven voor Amerikaanse films, maar de meeste Amerikaanse films belandden bij Desmet via 
agenturen van Britse en Amerikaanse distributeurs in Brussel, Parijs en Berlijn. 

"Alleen Parijs lijkt hierop een uitzondering te vormen. De grote Franse productiemaatschappijen hadden hun verkoop- en 
verhuurkantoren op of vlakbij de grote boulevards, sommige als Pathé en Caumont ver van de stations vandaan. Aan de 
grote boulevards waren de grootste en chicste bioscopen gevestigd, in navolging van de ontwikkeling van het 
negentiende-eeuwse uitgaanscentrum van theaters en caféconcerts. De nabijheid van krantenredacties, de beurs, 
andersoortige handelshuizen, gerenommeerde cafés en restaurants telden hierbij zwaarder dan infrastructurele motieven 
als de nabijheid van stations, aldus Jean-)acques Meusy. E-mail van Meusy aan de auteur, 20 augustus 1998. Zie ook: 
Meusy (1995), p. 389. Toch valt op dat veel van de filialen van buitenlandse firma's (M.P. Sales, Nordisk, Vitagraph, 
Edison) hun kantoren in het negende en tiende arrondissement hadden, niet ver verwijderd van het Care du Nord en het 
Care de l'Est. 

" Annuaire du Commerce, Brabant, Bruxelles et Faubourgs 1914, p. 1493-1495. 

s' Hans Borstorff, Die Entstehung des Standortes der Filmindustrie in der unteren Friedrichstrasse (Berlin: LBB Schriften, 
1938). 

"Volgens Emest Betts ontstond de filmhandel in en om Wardour Street omdat daar van oudsher de fotografiezaken en 
instrumentenmakers zaten, waar veel van de vroegste f ilmhandelaren vandaan kwamen. Emest Betts, The Film Business. A 
History of British Cinema 1896-1972 (London: Allen £ Unwin, 1973), p. 77. Voor een overzicht van alle Britse 
verhuurkantoren, zie: The Post Office London Dictionary 1912. In 1913 waren in Londen volgens het Kinematograph 
Yearbookvm 1914 zon honderdvijftig verhuurders gevestigd. Kinematograph Yearbook 1914, p. 279-281. 

s< Aangezien veel van de vroegste verhuurders ook bioscoopeigenaren waren, hadden ze hun distributiekantoor nogal 
eens in hetzelfde gebouw als hun bioscoop, zoals in het geval van Desmet en Nóggerath. Nöggeraths kantoor verhuisde 
begin jaren tien naar de Wagenstraat, een zijstraat van de Amstelstraat ter hoogte van het Flora-Theater. Anderen be
schikten over aparte panden, zoals Cildemeijer en Pathé. Cildemeijer zat aan de Singel. Pathé filmverhuur was in 1911 
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Nederland had begin jaren tien, net als de omringende landen, een wijd vertakt en goed 
geolied spoorwegnet met goede en snelle verbindingen met het buitenland. Films konden 
met de post vervoerd worden of op internationale treinen in speciale bagagewagens geladen 
worden.57 Zo reden er in 1911 vijf keer per dag treinen van Berlijn naar Amsterdam en 
andersom en minstens vier keer per dag (met overstap vermoedelijk vaker) van Brussel naar 
Amsterdam en vice versa. Het traject Berlijn - Amsterdam duurde elf uur en Brussel-Noord -
Amsterdam drieënhalf uur.58 

Niet alleen afstand werd minder een barrière, ook tijd werd 'gekanaliseerd'. Pas vanaf 
1909 had Nederland een uniforme tijdsaanduiding. Die scheelde een half uur met de 
Greenwich-tijd (die in België gehanteerd werd) en met de Midden-Europese tijd (die in 
Duitsland gebruikt werd]. De spoorwegen hadden zware druk uitgeoefend om een 
dergelijke uniforme tijd te krijgen, al week die uiteindelijk toch af van de rest van Europa en 
van hun eigen systeem. Vanaf 1892 hadden de spoorwegen al voor Greenwich-tijd gekozen, 
maar op het laatste moment werd in 1909 door de overheid gekozen voor de lokale 
Amsterdamse tijd als maatstaf. Deze bleef tot aan de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd.59 

De behoefte aan efficiëntie en regulering bleek niet alleen uit het spoorwegnet en de 
uniforme tijd. Binnen Desmets eigen archief ziet men door de jaren heen een overgang van 
geschreven brieven en rekeningen naar getypte post, om zo begrijpelijk en duidelijk 
mogelijk over te komen. De filmhandel hanteerde Engels, Duits en Frans, ook wanneer post 
uit Italië of Denemarken arriveerde of wanneer Desmet en de zijnen post uit lieten gaan. 
Desmet zelf was het Frans redelijk goed machtig, maar Duits en met name Engels moesten 
anderen voor hem vertalen. In het eerste jaar van zijn verhuurkantoor handelde hij zijn 
uitgaande zakelijke post zelf af. Vanaf april 1911 werd die grotendeels overgenomen door 
Jan Binksma. Vanaf midden 1912 werd de correspondentie met het buitenland grotendeels 
afgehandeld door George de Vree, die weliswaar beter in talen was dan Desmet maar wiens 
Frans en Engels toch verre van perfect was. 

Om zakelijke transacties te bespoedigen of in noodgevallen werd gebruik gemaakt van de 
telegraaf. Dergelijke 'noodgevallen' kwamen nogal eens voor, te meer omdat nieuwe films op 
een vaste dag begonnen te draaien (meestal vrijdags), maar soms niet op tijd arriveerden. 
Ook naarmate deadlines van zakelijke aanbiedingen naderden, zeker bij kostbare 'deals' als 
monopolies voor losse films of complete jaarproducties, bediende men zich nogal eens van 
telegrammen.60 In bepaalde gevallen hanteerde Desmet de telefoon (hij had voor Amster-

boven de bioscoop aan de Kalverstraat gevestigd, maar verhuisde in 1912 naar een eigen pand aan de Keizersgracht en in 
1913 naar de Raadhuisstraat. 

* Het 5 cents Nederlandsch Spoorboekje. Zomerdienst, 1 Mei 1911. Het traject Brussel-Amsterdam duurde dus slechts een 
half uur langer dan 85 jaar later. Men moet wel een half uur extra rekenen bovenop de in de dienstregeling aangegeven 
tijden vanwege het toenmalige tijdverschil tussen België en Nederland. Bij de treintijden Amsterdam-Berlijn moet men er 
juist een half uur aftrekken. Zie ook: Knippenberg/De Pater (1988), p. 48-60. 

!' Knippenberg/De Pater (1988), p. 77-82. De Duitse bezetter legde Nederland op 16 mei 1940 de Middeneuropese tijd op. 
Die is na de oorlog gehandhaafd. 

"Zie voor de populariteit van telegrafie en telefoon: Knippenberg/De Pater (1988), p. 60-66-
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damse begrippen al vroeg een aansluiting), maar meestal handelde hij zijn zaken op papier 
af, zodat hij altijd later daarnaar kon verwijzen in geval van juridische geschillen.61 Van zijn 
uitgaande post bewaarde hij doorslagen. Op zijn binnenkomende post of op daaraan 
gehechte kladjes schreef hij regelmatig korte reacties, die door ondergeschikten of door 
hemzelf werden uitgewerkt. 

Soms ging Desmet zelf op pad om films te bekijken en in te kopen. Begin april 1913 zat hij 
enige tijd in Berlijn. Vermoedelijk heeft Desmet bij die gelegenheid het kantoor van Eiko 
bezocht, waar hij DAS RECHT AUFS DASEIN (Eiko 1913) zag en bestelde, het kantoor van 
Hanewacker & Scheler, waar hij DIE CZERNOWSKA (Monopol 1913) zag, en het kantoor van 
Messter, in verband met de aankoop van RICHARD WAGNER. Bij zijn oude bekende Hermann 
Nerlich te Berlijn-Pankow, die hij op 9 of 10 april in Berlijn ontmoette, kocht hij de 
Hepworth-film Die Millionerbin (TRIED IN THE FIRE, Hepworth 1913) en de deels in Volendam 
opgenomen filmproductie DES MEERES UND DERLIEBE WELLEN (Dekage 1912).62 

Meestal echter liet Desmet de mensen naar zich toe komen. Vertegenwoordigers van de 
productiemaatschappijen en van de internationale distributeurs, dikwijls 'reizigers' 
genoemd, kwamen regelmatig op visite in Nederland om hun nieuwe waren te laten zien.63 

Ze konden ook Desmet erop attenderen, dat ze dat deden in Duitse steden bij de Neder
landse grens als Keulen of Aken. Dergelijke demonstraties in Amsterdam waren exclusief 
bij Desmet of in het openbaar, zodat alle concurrenten konden meedingen. Ook was men 
wel bereid om een of enkele meters film als voorbeeld op te sturen om de beeldkwaliteit te 
laten keuren, zg. échantillons.64 Met 'échantillons' werden ook hele films als monster 
bedoeld. Nu en dan ontving Desmet ook complete films op proef. Hij liet zich voorlichten 
over aan te kopen films door diverse buitenlandse vakbladen. Vanaf 1912 kende Nederland 
ook vaktijdschriften als De Bioscoop-Courant en De Kinematograaf. Bovendien liet Desmet 
zoals gezegd vaak beschrijvingen van de film en affiches vooruitsturen om zich te 
oriënteren. 

Films moesten voortaan nieuw en gaaf zijn, zeker voor de grootstedelijke luxe-theaters. 
Verschillende leveranciers probeerden om de films die ze als 'échantillon' vertoond hadden 
als nieuwe films aan Desmet te slijten, maar hij doorzag dat keer op keer. Zo schreef 

" Rond 1912 had Nederland al een wijd vertakt telefoonnet. Het vormde geen probleem om vanuit Amsterdam met Berlijn, 
Brussel of Parijs te bellen. Knippenberg De Pater (1988), p. 62-63, 65. 

"Dit is een van de weinige aanwijzingen van visites van Desmet aan Berlijn. DA, C351 'Copijboek Buitenland I', 22 april 1913 
(Messter), 26 april 1913 (Eiko) en 2 mei 1913 (Hanewacher E Scheler). Op 10 mei was Desmet in Keulen om de Deutsche 
Bioscop-films FROU-FROU (1913) en DIE PRIMA BALLERINA (1913) te zien. Hij liet merken geïnteresseerd te zijn in de films met 
Wanda Traumann en Suzanne Crandais. Ibid., 16 mei 1913. Op 9 mei 1913 meldde hij de Duitse firma Vitascope dat hij 
binnen veertien dagen persoonlijk naar Berlijn zou komen. Ik heb daar geen bevestiging voor gevonden. Ibid., 9 mei 1913. 
In december 1912 zou Desmet ook in Berlijn zijn geweest, volgens een brief aan Vay S Hubert, ibid., 8 december 1912, en 
tevens in mei 1914 (zie p. 142). Zie voor DES MEERES UND DER LIEBE WELLEN: Blom (1996). 

"Dat was in landen als Duitsland al de gewoonte, zoals reeds Thompson opmerkte. Zie Inleiding, p. 8. 

64 De vertegenwoordigers van buitenlandse firma's die Desmet opzochten of elders, bijvoorbeeld in Keulen, ontmoetten, 
waren onder meer Adolphe Karelsen van Caumont, Max Delbrügger van M.P. Sales Agency, Piérard van Edison Brussel, 
Kersten-jager van Messter, Kaftanski van Luna en Crosskortenhaus van Deutsche Bioscop. De vertegenwoordigers van 
Cigan en Guillaume zijn alleen met hun voornamen bekend: Felix en Alphons. Karelsen presenteerde ook de films van 
Robinet bij Desmet. 
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Desmets assistent G.K. van Soest namens hem aan de Brusselse distributeur Guillaume: 'Ik 
verzoek U beleefd er op te willen rekenen dat de film "Constantine" welke ik van U heb 
ontvangen, een monsterfilm is en dus bij het berekenen daarvan, dit wel in aanmerking te 
willen nemen.'65 Soms accepteerde Desmet de kopie maar bedong dan een korting.66 Meest
al weigerde hij de film en stuurde hem dan terug. Toen de firma Vay & Hubert hem een film 
aanbood die al drie weken bij concurrent Kosmorama draaide, reageerde hij verontwaar
digd: 'Wie kormten Sie inir ein Bild recommandieren, werm es schon bei ein ander dreht.'7 

Als een film te laat aankwam doordat de leverancier of productiemaatschappij hem te laat 
verstuurd had of om welke andere reden dan ook, accepteerde Desmet de film gewoon niet 
meer en stuurde hem onmiddellijk terug. Hij vond blijkbaar dat als de aanbieder niet op tijd 
kon leveren hij ook niet verplicht was de film te accepteren en te betalen. Bovendien 
betekende het dat als een Nederlandse concurrent als Nöggerath ook een kopie van de film 
aangeschaft had, Desmet de primeur miste. Zo ontving hij ONÉSIME A UN DUEL A L'AMÉRICAINE 
(1912) van Gaumont twee dagen te laat. Hij stuurde de film retour '...daar deze reeds 2 
dagen geleden hier moest zijn en in het programma staat en ik het publiek niet heb kunnen 
bevredigen.'68 Ook het reclamemateriaal, meestal affiches, moest op tijd, dat wil zeggen 
zeven a acht dagen van tevoren arriveren. Verder wilde hij vooraf inhoudsbeschrijvingen 
ontvangen voor drukwerk. Ook dat ging niet altijd vlekkeloos. Terwijl de leveranciers en 
productiemaatschappijen zich erover beklaagden dat Desmet steeds laat was met het 
aanleveren van vertalingen die nodig waren om Nederlandse tussentitels bij hen in de films 
te monteren, trok Desmet zelf regelmatig aan de bel omdat teksten, affiches en films nogal 
eens te laat of maar net op het nippertje arriveerden. 

Films waren vaak in kleur: getint of ingekleurd. Verkopers wezen altijd op de 
aanwezigheid van kleur in films. Kleur was een verkoopsargument en leverde cultureel 
kapitaal. De tinting of inkleuring was geen keuze, althans zo werd het niet voorgesteld. Als 
afnemer betaalde je gewoon voor de extra kosten van kleur, net zoals je extra betaalde voor 
porti. Maar niet iedere film was geheel gevirageerd. Daarom werd op de factuur dikwijls 
naast het totale metrage het aantal getinte meters aangegeven. Desmets Brusselse 
leveranciers brachten hem, bovenop de standaardprijs van 1,25 francs per meter, 10 centi
mes extra per meter in rekening voor tinting en 40 centimes extra voor inkleuring. Bij een 
monopoolfilm als bij RICHARD WAGNER was het aankoopbedrag plus het afkopen van de 
rechten zo hoog (1500 Mark voor de eerste en 2000 Mark voor de tweede kopie, plus 3500 
Mark voor het alleenvertoningsrecht voor Nederland en nog eens 4000 Mark voor dat voor 
België), dat 'virage' (tinting), verpakking en verzendkosten bij het bedrag inbegrepen 

65DA, C351 'Copijboek Buitenland, 23 juni 1912-7 juii 1913', 19 juni 1913. 

" DA, C351 'Copijboek Buitenland i', 25 januari 1912, aan Gigan over TORTILLARD DETECTIVE (Lux 1913); ibid., 2 september 1912, 
aan Guillaume over CAVROCHE ET SON CHIEN (Éclair 1912); ibid., 27 december 1912, aan Guillaume over Ie gibus de papa (vm. 
HER FATHER'S HAT, Vitagraph 1912); ibid., 19 juni 1913, aan Guillaume over CONSTANTINE (Éclair 1913); ibid., 21 januari 1913, aan 
M.P.Sales Agency over THE RENEGADES (Lubin 1912). 

"DA, C351 'Copijboek Buitenland I', 6februari 1913. 

" DA, C351 'Copijboek Buitenland I', 2/, augustus 1912. Ook Guillaumes film Tu passera pour ma soeur (WANTED: A SISTER, 
Vitagraph 1912) kwam twee dagen te laat en werd teruggestuurd; ibid., 24 oktober 1912. Deux vies pourune coeur(DuEvrrE 
PER UN CUORE, Cines 1912) van Aubert kwam twee dagen te laat, maar die hield Desmet tegen een mindering op de 
rekening; ibid., 4 december 1912. 
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waren. Aan bioscoopklanten werd virage niet doorberekend. Ook Desmets Nederlandse 
concurrenten deden dit niet. Door Nederlandse tussentitelleveranciers werd de kleur van 
titels evenmin extra berekend. 

Desmets films hadden vanaf 1912 Nederlandse tussentitels. Tot aan 1914 liet Desmet 
meestal de tussentitels voor zijn films maken bij de bedrijven waar hij de films inkocht. 
zoals bij Maurice Gigan in Brussel. Soms stuurde Gigan de Franse titellijsten naar Desmet 
op, soms werden ze rechtstreeks vanuit het moederhuis van Louis Aubert in Parijs aan hem 
gestuurd. Desmet stuurde dan de Nederlandse vertalingen terug. Tussen Gigan en Desmet 
was er nogal eens ruzie over vertraging van de kopieën, doordat Desmet steeds te laat was 
met zijn vertalingen. Een probleem wat Desmet niet wilde onderkennen, was de extra 
reistijd die de Cines-films nodig hadden, omdat ze helemaal uit Rome moesten komen in 
tegenstelling tot de films uit de Noord-Italiaanse steden. Desmet moest daarom zeker voor 
deze films op tijd zijn met zijn vertalingen. Dat er in de haast wel eens iets fout ging met de 
inhoud van de vertalingen, was onvermijdelijk. Een tijdlang vertaalde Voltmann, de Duitse 
uitbater van de Rotterdamse Parisien, de titellijsten. Door zijn gebrekkige kennis van het 
Nederlands werden complicaties als gevolg van spel- en vertaalfouten er niet minder op. 

Vanaf eind 1913 zocht Desmet zijn heil steeds meer bij Nederlandse bedrijven die 
tussentitels produceerden: Nöggerath, Alberts Frères en de Eerste Rotterdamsche 
Filmfabriek te Overschie. Dat Nöggerath tegelijkertijd een concurrent was, deerde niet. 
Desmet bestelde in het buitenland dan ook steeds vaker filmkopieën zonder tussentitels, om 
zo de prijs te drukken. De eerste die op grote schaal titels voor Desmet maakte, was BA. 
Mullens (Alberts Frères), vanaf januari 1914 tot in 1915. Mullens maakte hoofdzakelijk 
titels voor kluchten. Meestal ging het alleen om een begintitel. Veel kluchten hadden 
nauwelijks tussentitels. Ze hadden die ook niet nodig: de verhalen spraken voor zichzelf. 

Films moesten ten slotte compleet zijn. Films waar meters aan ontbraken, waren Desmet 
een doorn in het oog. Regelmatig schreef hij of een van zijn medewerkers in de kantlijn van 
facturen wat de werkelijke lengte van een filmkopie was, vergeleken met de door de 
leverancier vermelde lengte. Dat kon op een film van 900 meter 200 meter schelen. 
Eindeloos soebatte Desmet met zijn leveranciers over teveel betaalde meters film. Firmanten 
beweerden dat hij een zeker percentage verschnitt moest incalculeren, maar daar trok hij 
zich niets van aan. Hij maakte gewoon een betaling over op basis van de door hem 
nagemeten meters film. Vandaar dat Desmets bedrijfsarchief boordevol zit met extra 
rekeningen van Desmets kant en boze brieven van beide zijden. Veel filmmaatschappijen en 
handelaren wilden wel op Desmets creditnota's ingaan om de klandizie te bewaren, maar 
deden dat wel onder protest. Op 16 januari 1914 schreef Louis Aubert naar aanleiding van 
een Italiaanse film, dat hij de kritiek over een te kort metrage beu was. Het metrage was 
datgene wat het moederhuis in Rome opgaf. Bovendien werd het altijd geverifieerd in 
Auberts magazijnen voor verzending. 'Vous ne pourriez croire combien sont vexatoires pour 
nous les reclamations continuelies au sujet de métrage.'70 Al zou het misschien bij een van 
onze werknemers één keer voorgekomen zijn, het zou toch hoogst onwaarschijnlijk zijn dat 

" Hoewel Desmet de rechten voor België van RICHARD WACNER had gekocht, is het de vraag of de film in België heeft 
gedraaid. In de Revue beige du cinéma van 1913 en 1914 komt de film niet voor. In het algemeen werd er in de Belgische 
vakpers van vóór de Eerste Wereldoorlog weinig melding van Duitse films gemaakt. Voor Desmets distributie in België, zie 
hfd. IV, p. 182-183. 

" DA, C143 1. Aubert'. 
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dezelfde tout keer op keer gemaakt wordt, aldus redeneerde Aubert. Anderzijds zou uit 
Auberts woorden opgemaakt kunnen worden, dat Desmet lang niet de enige was die 
reclameerde. 

Desmet was soms ook (terecht) bevreesd dat productiemaatschappijen en buitenlandse 
leveranciers stukken uit films gehaald hadden vanwege de censuur in eigen land. Zo 
schreef Desmet in zijn beste Duits aan Kornet-Film dat ze bij de film DIE LEBENDE BRÜCKE 
(1912) alle scènes die misschien niet in Duitsland vertoond mochten worden wel in de 
kopie moesten laten zitten. 'Sie diirfen überhaupt aus dem Film nichts ausnehmen, da er in 
Holland darf vorgeführt worden, wo das Teil von der Mord in vorkomt.'71 Toen de film 
uiteindelijk arriveerde, was er desondanks toch wat uitgesneden, '...bei der Vorführung 
habe Ich bemerkt, dass das Teil der Ringkampf mit dem Bare herausgenommen ist. Bitte, 
ersuche Ich Ihnen mir das Teil zu senden, weil das hier in Holland erlauben ist vor-
zuführen.'72 

Al met al was de internationale filmindustrie uitgegroeid tot een groot raderwerk waarvan 
alle onderdelen synchroon moesten meedraaien om de machine in beweging te houden. 
Desmet had dit op tijd ingezien en ervoor gezorgd dat zijn organisatie aan de eisen kon 
voldoen. Zijn positie binnen de filmwereld was gegroeid. Door het direct betrekken van 
films bij productiemaatschappijen en het bestellen per titel had hij veel meer invloed 
gekregen op de compositie van de bioscoopvoorstelling. Voortaan stelde hij zijn 
programma's zelf samen.73 

Berlijn. 
Vanaf 1913 kocht Desmet in Duitsland diverse monopoolfilms aan, maar niet alle films 
werden als zodanig aangeboden. Zo verkocht de firma Eiko in 1913 de film DAS RECHT AUFS 
DASEIN aan Desmet als monopool voor Nederland voor 1200 Mark, maar tegelijkertijd werd 
een andere Eiko- film, ILSE UND IHRE DREI FREIER (1913), in de gewone verkoop voor 455 Mark 
van de hand gedaan. Evenzo kocht Desmet bij concurrent Messter, de films RICHARD 
WAGNER en SCHULDIG (1913) als monopoolfilms, maar andere Messter-films uit 1913, met 
name kortere films, werden in de vrije verkoop verworven.74 Vitascope bood Desmet in 
januari 1913 de prestigieuze monopoolfilm DER ANDERE aan, maar Desmet kocht bij hen in 

" DA, C351 'Copijboek Buitenland I', 7 december 1912.' Zie ook: ibid., 8 december 1912: '|edem Film welche ich von Ihnen 
kaufe, dürfen Sie nichts auszuschnitten, dader Polizei hier nicht so straff ist wie bei Ihnen.' 

" DA, C351 'Copijboek Buitenland I', 22 december 1912. 

"Zie voor de internationalisering van de filmhandel in het algemeen de sectie artikelen over dit thema in de bundel van 
Roland Cosandey, Francois Albera (eds.). Cinéma sans frontières 1896-ioiS/images Across Borders 1B96-131S (Lausanne: 
Payot/Nuit Blanche, 1995). 

" De relatie tussen Desmet en de firma Messter werd reeds uitgebreid beschreven in mijn artikel 'Filmvertrieb in Europa 
1910-1915. lean Desmet und dieMesster-Film GmbH' (Blom 1994). Dit artikel bevindt zich ineen themanummer van KINtop 
over Oskar Messter en zijn bedrijf. Daarnaast liet KINtop ook een andere publicatie verschijnen over Messter onder de titel 
Oskar Messter - Filmpionier der Kaiserzeit {Basei/frankjürt am Main: Stroemfeld/Roeter Stem, 1994), die ter gelegenheid 
van een tentoonstelling over Messter uitkwam. Voor Desmet, Eiko en de Eiko-f ilm AUF EINSAMER INSEL (1913) zie: Ivo Blom, 'Il 
primo cinema tedesco nella collezione Desmet', in: Nuovo Cinecritica 2/3, april-september 1996, p. 129-133. AUF EINSAMER 
INSEL staat, samen met DES MEERES UND DER LIEBE WELLEN, centraal in: Ivo Blom, 'Of Artists and Tourists. 'Locating' Holland in 
Two Early German Films', in: Thomas Eisaesser/Michael Wedel (eds.), A Second Life. German Cinema's First Decades 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996), p. 246-255. 
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dat jaar alleen films in de gewone verkoop zoals TREFF BUBE, ZWEI VERIRRTEN, ZWEI BESTIEN 
en DER GRÜNE TEUFEL.75 De Deutsche Bioscop verhandelde in 1913 TURI DER WANDERLAPPE 
(1913) als monopool voor Nederland en België voor 1580 Mark - de tussentitels van de 
kopie waren tweetalig vanwege de Belgische afzet - maar verkocht een oudere film, DIE 
VERRATERIN (1911), zonder monopolie. Hieruit mag geconcludeerd worden dat oudere en 
korte films meestal niet als monopoolfilm werden aangeboden en dat veel Duitse 
filmmaatschappijen zowel via de vrije handel als via het monopoolsysteem zaken deden. 

Ondanks de claim van zijn concurrent Gildemeijer op de Union-films deed Desmet toch 
zaken met Union, omdat die in 1914 de distributie van de films van Vitascope regelden. Zo 
kocht Desmet in april 1914 via Union de Vitascope-films PAULINE (1914), PARADIES DER 
DAMEN (1914) en DIE WELT OHNE MANNER (1913). Union bood daarop Desmet aan om samen 
met zijn vennoot van NV Middenstad, De Hoop, drie dagen lang gratis in acht Union-
bioscopen (de zg. UT-Theaters) in Berlijn films te komen kijken.76 

In Berlijn werden door Desmet in 1913-1914 niet alleen Duitse films aangekocht, bij 
Messter, Eiko, Luna, Vitascope en anderen, maar ook andere buitenlandse films. In mei 
1912 kochte Desmet bij de Edison Gesellschaft GmbH: Bettungskorps der Vereinigte Staater 
(ongeïdentificeerd) en Seine Tochter (His DAUGHTER, Edison 1912). Via Skandinavisk Films, 
eveneens in Berlijn, kocht Desmet rond de jaarwisseling van 1912-1913 de Russische film 
Der Weihnachtsmann bei den Waldeinwohnem (ROZHDYESTVO OBITATELI LYESA, Chanzjonkov 
1911-1912), een animatiefilm van Ladislas Starevitch, die door de verkoper weinig tactisch 
aangeduid werd als een verliesgevende film: 'der nach dem Ausland überhaupt kein Kredit 
gewahnt wird'. Dat werd er pas bij verteld na Desmets aankoop.77 

Eén van de belangrijkste filialen waar Desmet zaken mee dreef was de Nordische Film 
Co., de vertegenwoordiging van het Deense Nordisk in Berlijn. Via filiaalhouder Karl Süring 
bestelde Desmet diverse Nordisk-films in 1912 als DEN SORTE KANSLER, SCENEN OG LIVET 
(1912), TRE KAMMERATER en HANS VANSKELIGSTE ROLLE (1912).78 In maart 1913 onderhan
delde Süring met Desmet voor het monopoolrecht voor alle Nordisk-films voor Nederland. 
Iedere week kon Nordisk een drama voor 2 Mark per meter leveren en steeds een komedie 
en een natuurfilm voor 1,50 Mark. Desmet moest snel zijn, want ook de concurrentie lag op 

"DA, C102 'Nieuwe Films. Vitascope'. 

"De vrijbrief van Union was geldig voor 16 tot en met 18 mei en is gedateerd 16 mei 1914. Waarschijnlijk is Desmet in mei 
1914 opnieuw in Berlijn geweest en kreeg als goede klant dit kadootje ter plekke aangeboden. DA, C261 'Projections A.C. 
Union', 16 mei 1914. 

"DA, C68 'Skandinavisk Films', brief van Skandinavisk Films aan Desmet, 22 januari 1913. De Starevitch-films liepen in 
Nederland over het algemeen goed, ook de later in Frankrijk door hem vervaardigde films. Het Filmmuseum bezit buiten 
de Desmet-collectie diverse (vaak ingekleurde en unieke) kopieën van Starevitch' oeuvre. 

" In zijn artikel over de Nordisk-regisseur August Blom haalt Ron Mottram een twintigtal films aan uit de periode 1910-1914, 
die hij op basis van geviewde filmkopieën beschrijft. Desmet heeft zeker de helft daarvan in zijn bezit gehad via de 
Deutsche Film-Cesellschaft en via de Nordische Films Co.. Een aantal is nog steeds aanwezig in de Desmet-collectie: VED 
FAENGSLETS PORT, EXSPEDITRICEN (ign), HAEVNET(I9II), UNGDOMMENS RET (1911), HANS VANSKELIGSTE ROLLE en CUVERNBRENS DATTER (1912). 

Mottram bespreekt ook films die tot 1973 in de Desmet-collectie aanwezig zijn geweest en daama naar het filmarchief van 
Kopenhagen zijn verzonden: TRE KAMMERATER, D0DENS BRUD (1912), DEN NAADIGE FR0KEN (1912) en FRU POTIFAR (1912). Ten slotte 
beschrijft hij ook films die al eerder uit Desmets aanbod verdwenen, met name DEN SORTE KANSLER en MORMONENS OFFER (1911). 
Ron Mottram, 'August Blom', in: Cherchi Usai (1986), p. 133-168. Voorde uit de collectie verdwenen Deense films, zie hfd. 
VIII, p. 316, 323. 
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de loer. Maar hij treuzelde te lang, ondanks paniekerige telegrammen van Süring, en de deal 
ging niet door. Süring had een contract met Desmets concurrent Gildemeijer om films te le
veren, maar toen dat afliep in de zomer van 1913, wilde Desmet wel zaken met hem doen, 
alleen in de vrije verkoop.79 In decemher 1913, toen Süring vervangen was door anderen, 
benaderde men Desmet opnieuw met de vraag of hij niet alsnog hun vaste afnemer wilde 
worden, maar ook deze keer kwam er niets van.80 Vermoedelijk wilde hij zich niet 
vastleggen. 

Ook via Duitse tussenhandelaren verwierf Desmet in Berlijn buitenlandse films. Via Otto 
Schmidt, van wie hij in 1911 al LA CADUTA DI TROIA had gekocht, betrok hij in 1912 de 
kluchten TOTO HA EREDITATO (Itala 1912) en COME TOTO RISCUOTE L'AFFITTO (Itala 1912). in 
1913 de Deense film EN KviNDES AERE (Kinografen 1912) en begin 1914 de sensatiefilm DET 
HEMMELIGHEDSFULDE X (Dansk Biograf 1913) van Benjamin Christensen.81 Schmidt afficheer
de zich destijds als vertegenwoordiger van Itala en Vitagraph in Duitsland, maar handelde 
blijkbaar in van alles. Andere Duitse handelaren leverden Desmet juist Duitse producties, 
zoals Henri Adolph Muller te Hamburg, die Desmet de film DAS GEHEIMNIS DES CHATEAU 
RICHMOND (Kiesewetter 1913) bezorgde. Die aankoop kreeg een staartje, toen bleek dat 
Desmets assistent en uitbater van Cinema Parisien in Rotterdam, Heinrich Voltmann, 
stiekem de film zelf wilde doorverhuren zonder Desmets medeweten.82 

Brussel. 
Het leeuwendeel van Desmets films kwam vanaf 1912 via Brussel bij Desmet binnen. De 
Brusselse leveranciers die in de vrije verkoop films verhandelden, leverden tegen de 
eenheidsprijs van 1,25 francs, ongeacht of dit korte of lange films waren. Ze conformeerden 
zich daarmee aan het Franse prijsbeleid. Desmets voornaamste contacten in de jaren 1912-
1 9 1 4 w a r e n G a u m o n t , M a u r i c e G i g a n , F e r d i n a n d G u i l l a u m e , M . P . S a l e s A g e n c y e n C l a u d e 
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" DA, C352 'Copijboek Buitenland II', 13 augustus 1913. 

"Wel bestelde Desmet in mei 1914 nog drie Nordisk-films Postlagemd Irenes Hen (BILLET MRKTTROSKAB 909, Nordisk 1914), 
Det Herr Generalconsul kommt (NAAR MANDEN GAAR PAA BBRSEN, Nordisk 1913) en Die erste Nacht (vm. ENDELIC ALENE, Nordisk 
1914), die door de trage versturing van de vertaling van de tussentitels pas in juli arriveerden. DA, C234 en C252 
'Nordische Films'. 

" De kopie van de laatstgenoemde, de destijds populaire en nog steeds gewaardeerde film DET HEMMELIGHEDSFULDE X ofwel De 
Geheimzinnige X, werd jammer genoeg op 17 oktober 1919 door Desmet verkocht aan ene Krikke. DA, C358 'Alfabetisch 
register'. Een brief van Christensen zelf aan Desmet over de film bevindt zich nog in het archief. DA, C171 'Otto Schmidt/-
Dansk Biograf Cie'. Zie ook: Martin Sopocy, 'Benjamin Christensen: "Det hemmelighedsfulde X" e "Haxan", in: Paolo 
Cherchi Usai (ed), Schiave bianche allo specchio. origini del cinema in Scandinavia I8Q6-IOI8 (Porriennne: studio Tesi, 
1986), p. 79-84, en Hiroshi Komatsu, 'Benjamin Christensen, l'Europa e l'America', in: ibid., p. 103-122. 

* De affaire moet men een sisser zijn afgelopen, want Voltmann bleef tot 1915 in Desmets Parisien werken. Aan de andere 
kant is er na 1913 nauwelijks archiefmateriaal meer over de relatie Voltmann en Desmet. Men kan vermoeden dat 
Voltmann door Desmet niet meer in diens distributie werd betrokken en alleen nog als exploitant actief was. De film DAS 
GEHEIMNIS DES CHATEAU RICHMOND werd verkocht aan Nöggerath op 21 januari 1915. DA, C939 'Klantenboek VI' en C94 en C128 
'Henri Adolph Muller'. Van de genoemde bedrijven zaten de meeste aan de Friedrichstrasse: Edison op nr. 10, Nordische 
Film op nr. 13, Otto Schmidt op nr. 220, Eiko op nr. 224, Skandinavisk op nr. 235 en Deutsche Bioscop op nr. 236. Alleen 
Messter zat elders, op Blücherstrasse 32. 

"Adressen te Brussel: Gaumont, Rue de la Fiancée 29; Maurice Gigan, Avenue du Roi 17; M.P. Sales, Rue Van Arteveide 65: 
Claude Robinet, Rue Saint-Lazaire 11; F. Guillaume, Rue de l'lntendant 77; Reimers Eenberg, Place de Brouckère 29. De 
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Gaumont. 
Al in 1910 had Desmet een contract met het filiaal van Gaumont in Brussel voor de huur 
van films.84 Hoe lang dit geduurd heeft, is onduidelijk. Wel schafte hij toen van Gaumont de 
actualiteitenfilm FUNERAILLES D'EDOUARD VII ROI D'ANGLETERRE 20 MAI 1910 (1910) aan over 
de begrafenis van de Britse koning op 20 mei 1910.85 Bovendien kreeg Desmet diverse 
Gaumont-films via de Westdeutsche Film-Börse en de Deutsche Film-Gesellschaft, dus was 
de noodzaak van aankoop niet zo dringend. Toen de Deutsche Film-Gesellschaft wegviel, 
ontstond die noodzaak wel. In reactie op Desmets brief van 5 maart 1912 bezocht de 
vertegenwoordiger van Gaumont Brussel, Adolphe Karelse, Desmet in Amsterdam om zijn 
nieuwste aanbod te vertonen. Naar aanleiding daarvan maakte Desmet een begin met het 
aankopen van films bij Gaumont, die vanaf eind maart binnendruppelden. Uit het weke
lijkse aanbod koos Desmet gemiddeld twee films per keer uit. Gaumont bood Desmet 
herhaaldelijk actualiteiten aan, bijvoorbeeld over de Balkan-oorlog in het najaar van 1912, 
maar ondanks de lofprijzingen in Gaumonts aankondigingen ging Desmet er niet op in.86 

Wel kocht Desmet af en toe apparatuur bij Gaumont als lenzen en condensatoren. Maar op 
de eerste plaats bestelde hij films, in alle genres, alle lengtes, getint of ingekleurd. 

Tussen de lange speelfilms bevond zich onder meer de nog steeds aanwezige misdaadfilm 
LE MYSTÈRE DES ROCHES DE KADOR (1912], die Desmet in november 1912 aanschafte.87 De 
grootste succesfilms van Gaumont, L'ENFANT DE PARIS (1913) en LE ROMAN D'UN MOUSSE 
(1914), werden echter door Desmets concurrent Nöggerath aangekocht (later kocht Desmet 
alsnog kopieën van L'ENFANT DE PARIS). De Fantomas-serie (1913-1914) van Louis Feuillade 
werd door een andere concurrent, de firma Wilhelmina, uitgebracht. Uit de huidige 

meesten zaten bij het Gare du Nord of in het centrum. Alleen Cigan huisde in de buurt van het Gare du Midi. 

" In La Comète beige verschenen vanaf begin 1909 advertenties voor het Brusselse filiaal van Gaumont. Gaumont was in 
1910 overgestapt van verkoop op verhuur. Vanwege het ontbreken van een Gaumont-filiaal in Nederland zag Gaumont 
echter geen bezwaar om zijn films door de Belgische Gaumont-vertegenwoordiging aan Nederlandse verhuurders te laten 
verkopen. Zie hiervoor ook: Gildemeijer (1914), p. 44. Voor de ontwikkeling en expansie van Gaumont, zie: Abel (1994), p. 
35-36, 49-50. Zie ook: Lefebvre, Mannoni (1993), p. 34-35, en Philippe d'Hugues/Dominique Muller, Gaumont - 90 armées 
du cinéma (Paris: Ramsay/Cinémathèque francaise, 1986). 

,5 DA, C880 'Copijboek I'. Half november 1910 bezocht Desmet het Brusselse kantoor van Gaumont om een overeenkomst te 
regelen, blijkens een brief van 11 november 1910. Op 27 maart 1911 vroeg hij Gaumont wanneer de kroning in Engeland 
plaatsvond, wanneer deze werd opgenomen en hij de film kon krijgen. De kroning vond in juni 1911 plaats. Niet zeker is of 
Desmet ook deze opnames kocht. Een kopie van de opnames van Gaumont van de begrafenisplechtigheid en het 
uitroepen van George V tot koning bevindt zich nog steeds in de Desmet-collectie. Opnames van de kroning van George 
V, onbekend door wie gemaakt, bevonden zich in de collectie van het Filmmuseum, maar werden naar het National Film 6 
Television Archive te Londen gestuurd. Zie ook: hfd. IV, p. 159. 

Desmet kocht dergelijke 'Balkan-journaals' wel bij Pathé in die periode. Zie hiervoor: DA, voorlopig nr. 42, 'Bio
scoopmateriaal Parisien, juli 1909-juli 1912' en de (te verschijnen) publicatie van mijn Domitor-lezing over Pathé en Desmet 
(zie noot 38). 

" Desmet kocht waarschijnlijk met Nöggerath en misschien met nog anderen tegelijkertijd dezelfde film aan. Achter elkaar 
en terzelfdertijd was de film op vier bioscoopschermen in Amsterdam te zien. Op 6 december 1912 adverteerde de Plan
tage-Bioscoop te Amsterdam voor LE MYSTÉRE DES ROCHES DE KADOR. Op 7 december deden Desmets Cinema Parisien en 
Nöggeraths Bioscope-Theater dat ook, gevolgd door het Grand-Théatre van de Alberts Frères op 10 december. Nieuws van 
de Dag, 6, 7 en 10 december 1912. Zie voor het gelijktijdig uitbrengen van films ook: hfd. IV, p. 172-173. 
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collectie blijkt dal Desmet zelf veel komedies uit de Léonce-serie bezat, onder regie van 
Léonce Perret en met Perret en Suzanne Grandais in de hoofdrollen. Zoals Richard Abel al 
stelde, 'if Gaumont consistenly produced the most outrageous of the slapstick comedies in 
the Onésime series, the company was also responsible for the most sophisticated - Perret's 
Léonce series.'88 Een fraai voorbeeld van Perrets 'sophisticated comedy' is LÉONCE A LA 
CAMPAGNE (1913), een voor die tijd gewaagde komedie over het voorjaar, kussen en de 
gevolgen daarvan. Perret en Grandais zijn ook de hoofdrolspelers in LE MYSTËRE DES ROCHES 
DE KADOR, die eveneens door Perret werd geregisseerd.89 Buited Perrets films vallen de 
komedies (met name met de kindersterretjes Bébé en Bout-de-Zan) en de drama's van 
Feuillade op, die hiermee bewijst heel wat meer te hebben geregisseerd dan alleen de 
misdaadseries waar hij bekend om is. Ten slotte zijn er de wilde 'outrageous' kluchten met 
Onésime, Zigoto en Calino van Jean Durand. Meestal zijn wilde achtervolgingen en 
destructie vaste onderdelen zoals in ONÉSIME ET SON COLLEGUE (1914), waarin een voogd 
Onésime ten onrechte verdenkt van een verhouding met zijn nichtje. ONÉSIME HORLOGER 
(1912) echter is een compleet surreële film. Onésime krijgt daarin een erfenis maar pas over 
twintig jaar. Door de centrale klok vooruit te zetten versnelt hij het gehele leven zo 
ingrijpend, dat die twintig jaar in enkele minuten om zijn. De huidige Desmet-collectie 
bevat nog steeds elf films van Perret, veertien van Durand en veertien van Feuillade uit de 
jaren 1912-1914. Bij alledrie handelt het hoofdzakelijk om komische films. Behalve fictie 
betrok Desmet veel nonfictiefilms bij Gaumont. Gaumont realiseerde veel films over het 
Franse platteland en fixeerde zich daarbij met name op de pracht van de Pyreneeën. Zowel 
tussen de reisfilms als tussen de wetenschappelijke films van Gaumont bevinden zich nog 
steeds veel stencilgekleurde films, waarvan de kleuren diffuser lijken dan de felle tinten van 
de ingekleurde films van Pathé. 

Maurice Gigan (Lux, Eclipse, Cines, Amerikaanse onafhankelijker!). 
In december 1911 zocht Desmet in Brussel de Belgische distributeur Maurice Gigan op. 
Gigan had voorheen bij het Brusselse filiaal van het Franse Demaria-Lapierre gewerkt, die 
onder meer films van de Franse firma Lux distribueerde.90 Gigan was hoogstwaarschijnlijk 
in 1911 voor zichzelf begonnen als 'Films Cinématographiques Maurice Gigan'. Gigan had 
de vertegenwoordiging van Lux, voluit 'Société des Phonographies et Cinematographies 
"Lux"' meegenomen, toen hij voor zichzelf begon. Daarnaast was hij vertegenwoordiger van 
de 'Société Générale des Cinematographies Eclipse' en tevens van de 'Compagnie Générale 
du Cinématographe L. Aubert', beide in Parijs gevestigd.91 Aubert was rechthebbende voor 

" Abel (1994), p. 417. 

"lean Mitry, 'Léonce Perret ou lïnvention dun langage cinématographique', in: D'Hugues/Muller (1986), p 65-69. 

'° Annuaire du commerce. Bruxelles et sa banlieue, 1910, 1911, 1912. Gigan staat in begin 1909 in La Comète beige als verte
genwoordiger van de Lux, Rue de la Braie 15 te Brussel, vermeld. Voor meer over Lux: Abel (1994), p. 37-38, 
Lefebvre/Mannoni (1993), p. 42-43, en Eric Loné, 'La production Lux', in: 189516, juni 1994, p. 59-76. 

'Voor de achtergrond van Eclipse, zie: Abel (1994), p. 37, 50-51, Lefebvre/Mannoni (1993), p. 29-30, en de scriptie van 
Youen Bernard, L'Eclipse. L'histoire dune maison de production et de distribution cinématographique. de 1906 a 1923 
(Paris: Université Paris VIII, 1992-93). Over Aubert kan men lezen bij Abel (1994), p. 41-42, 54-55, Meusy (1995), p. 265-
267, en Lefebvre/Mannoni (1993), p. 26. Over de vroegste jaren van Cines in België: Convents (1992), p. 100-101. Over de 
Cines in het algemeen: Riccardo Redi, La Cines. Storia di una casa di produzione italiana (Rcma: CNC, 1991). Over de 
internationale expansie van Cines en andere Italiaanse firma's: Bemardini (1982), p. 131-154, en idem, Lawentura 
intemazionale del primo cinema italiano', in: Riccardo Redi ed., Verso il centenario: Cinema italiano muto 1905-1916 
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Frankrijk, maar ook voor België en Nederland van de Italiaanse firma Cines. Daarnaast 
leverde de Franse firma films van de Deense maatschappij Nordisk, de Amerikaanse Selig 
Polyscope Co. en het Britse Hepworth. Gigan bood verder films aan van Aquila, Radios, 
Urbanora en Méliès en van allerlei kleine onafhankelijke Amerikaanse maatschappijen als 
Flying A, IMP, Nestor en Rex, die later in Universal zonden opgaan. Gigan beloofde in 
december 1911 iedere week naar Amsterdam te komen: 'Je me rends chaque semaine a 
Amsterdam et vous ferai visite soit mercredi soit jendi prochain afin de voir ce qui je puis 
vous offrir comme ici.'92 Vermoedelijk vertoonde niet hij maar zijn 'reiziger' (alleen bekend 
met zijn voornaam 'Felix') dat aanbod bij Desmet. Toutes nos nouveautés sont vendues 
1,25 net plus virage avec Utres en Hollandais. La date d'édition est la même a Amsterdam 
qu'a Paris et a Bruxelles', schreef Gigan. De Franse producties waren dus bij Gigan (en dus 
ook bij Desmet) gloednieuw. 

Vanaf maart 1912 kocht Desmet wekelijks bij Gigan een Eclipse-film, meest korte 
komische films, en een film van Cines. Vanaf dezelfde tijd arriveerden via Gigan ook Franse 
films van Lux en Amerikaanse films van de bovengenoemde kleine maatschappijen, maar 
minder regelmatig. Uit het wekelijkse aanbod van tussen de zeven a twaalf films koos 
Desmet één a twee stuks per week, met zo nu en dan een uitschieter. Desmet was zeker niet 
de enige Nederlander die films van Gigan betrok. Hij moest regelmatig concurreren met 
Nöggerath en A.E. Ghezzi, en soms met Gildemeijer en de Witte Bioscoop. 

De Lux- en Eclipse-films waren hoofdzakelijk eenakters, waaronder veel kluchten met 
types als Cunégonde en Polycarpe, en wat betreft Eclipse ook een aantal nonfictiefilms, 
vooral reisfilms over Frankrijk en omringende landen. De Italiaanse Cines-films en de films 
van het met Cines gelieerde Celio bestonden uit een bonte verzameling korte komische 
films, vaak met de komieken Kri Kri en Lea, korte historische en eigentijdse drama's, 
nonfictiefilms over Italiaans natuurschoon, vroege westerns en enkele langere drama's. 
Tussen de lange dramatische films bevonden zich LA TUTELA en FAZZOLETTO RTVELATORE 
(Cines 1913), twee misdaaddrama's met actrice Leda Gys, en TERRA PROMESSA (Celio 1913) 
en L'AMAZZONE MASCHERATA (Celio 1914), twee sensationele drama's met Francesca Bertini. 
Desmet had vóór de aankoop van TERRA PROMESSA en L'AMAZZONE MASCHERATA al enkele 
korte drama's en komedies met Bertini bij Gigan aangeschaft zoals I I FASCINO DELLA VTOLENZA 
(Cines 1912), PANNE D'AUTO (Celio 1912) en I I VELENO DELLE PAROLE. In de voorafgaande jaren 
had Desmet ook al enkele films van haar verworven en hij zou later ook een van Francesca 
Bertini's divafilms kopen, zodat de eerste vier jaren van Bertini's filmcarrière via de films in 
de Desmet-collectie goed is te volgen.93 Alle bovengenoemde titels zijn nog steeds in de 
Desmet-collectie aanwezig. 

F. Guillaume/M.E. Guillaume-Decotte (Eclair, Vitagraph). 
De Brusselse verhuurder F. Guillaume was 'concessionnaire' voor Nederland en België voor 
de filmmaatschappijen Éclair en Vitagraph, maar verkocht tevens films van Hepworth en 

(Roma: CNC, 1991), p. 33-46. 

"DA, C30 'Nieuwe Films. Maurice Gigan', Gigan aan Desmet, 18 december 1911. 

"Zie hfd. VI, p. 231-233 en hfd. VII, p. 266-267. 
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Savoia aan Desmet.94 Savuia had een overeenkomst met Eclair over de distributie van haar 
films en zodoende werden deze via Eclair bij Guillaume aangeboden. Aanvankelijk liepen 
de rekeningen via de Antwerpse exploitant De Backer, een klant van Desmet. Later 
handelde Desmet zijn zaken direct met Guillaume af. In 1913 werd Guillaume opgevolgd 
door [zijn vrouw] M.E. Guillaume-Decotte. 

Vanaf maart 1912 stroomden de Vitagraph- en Éclair-films bij Desmet binnen en deze 
maken nog steeds een aanzienlijk deel van de collectie uit. Zo kocht hij in maart 1912 
meteen al de misdaadfilm ZIGOMAR CONTRE NICK CARTER, een film van zo'n 1050 meter. Veel 
Éclair-films waren kluchten met komieken als Gontran, Petronille en Gavroche, maar 
Desmet bestelde ook diverse lange speelfilms zoals het mijnwerkersdrama Au PAYS DES 
TÉNÈBRES (1912). Die werd in Nederland uitgebracht als Glück Aufl, wat niet alleen een 
verwijzing was naar de groet die mijnwerkers elkaar brengen, maar ook naar het 
gelijknamige toneelstuk van Herman Heijermans dat begin jaren tien in Nederland werd 
opgevoerd.95 Andere lange films van Eclair waren LE MYSTÈRE DU PONT NOTRE-DAME (1912), 
LA BERGÈRE D'IVRY (1913) en JACK (1913), naar de roman van Alphonse Daudet. Binnen de 
nonfictiefilms van Eclair ziet men een voorkeur voor films over exotische culturen, met 
name die in Afrika en Azië, en voor wetenschappelijke films, bijvoorbeeld over het 
insectenleven. 

De Vitagraph-films waren bijna allemaal eenakters, waaronder diverse komedies met John 
Bunny, de populaire dikke komiek van Vitagraph, en zijn onafscheidelijke gezellin, de 
broodmagere Flora Finch. Ook acteurs als Maurice Gostello, Lillian Walker, Clara Kimball-
Young en Norma Talmadge speelden regelmatig in de korte komische en dramatische films 
van Vitagraph. Binnen de Desmet-collectie treft men nog steeds diverse films met hen aan. 
Zo is Maurice Costello in dertien films te zien waaronder de komedie THE PICTURE IDOL 
(1912), waarin Costello zijn eigen sterstatus parodieert, en het drama THE MEETING OF WAYS 
(1912), waarin hij als advocaat zijn broer verdedigt. Van Bunny zijn ook nog dertien films in 
de collectie overgebleven. Desmet verwierf ook veel westerns van Vitagraph, meer dan van 
enige andere Amerikaanse filmaatschappij. Daartegenover staat dat het aandeel westerns 
binnen de productie van Vitagraph in de minderheid was ten opzichte van de komische 
films met Bunny en anderen. De enige lange Vitagraph-films die Desmet van Guillaume 
kocht, waren de tweeakter STRENGH OF MEN (1913) en de drieakters THE MILLS OF THE GODS 
en THE WRECK (1913), alledrie geregisseerd door Ralph Ince.96 

" Achtergrondinformatie over Éclair leest men bij Abel (199/,), p. 38-39, 51-53, Lefebvre/Mannoni (1993), p. 28, en de 
themanummers van 1895 en Criffithiana over Éclair: 1895 12, oktober 1992, en Criffithiana 47, 1993. Deze themanummers 
verschenen naar aanleiding van een retrospectief van Éclair in 1992 bij de Ciomate del Cinema Muto te Pordenone, Italië. 
Ook in Criffithiana 44/45, 1992, verschenen enkele artikelen over Eclair. In 1987 wijdde Pordenone een retrospectief aan 
Vitagraph, waarbij het eerder genoemde Vitagraph Co. of America verscheen (zie noot 6). Hierin bevindt zich onder 
andere het artikel van Cuido Convents, 'La Vitagraph in Europa. Il caso belga' (Convents 1987). p. 155-170. In zijn artikel 
haalt Convents de diverse disiributeurs van Vitagraph in België aan, waaronder Guillaume en Guillaume-Decotte (p. 165-
167). Hij noemt ook andere Brusselse contacten van Desmet als Delbrügger (p. 165), Reimers Eenberg (p. 164) en Gigan (p. 
165), die films van andere Amerikaanse filmmaatschappijen distribueerden. 

's Het stuk ontstond waarschijnlijk naar aanleiding van een mijnbezoek door Heijermans in september 1910. Herman 
Heijermans, 'Een mijnbezoek', in: Falklandjes(Abcoude: Uniepers, 1989), p. 213-230. 

"Van THE WRECK, uitgebracht als Catastrophe door jaloezie, is geen filmkopie meer over in de Desmet-collectie. THE STRENGTH 
OF MEN werd door Barry Salt besproken in zijn artikel over Ralph Ince: 'Ralph Ince, un fratello "minore"?', in: Cherchi Usai 
ed. (1987), p. 387-402. In de Desmet-collectie bevinden zich ook affiches voor de lange films THE FRENCH SPY (1912) en THE 
MONEY KINGS (1912), die via Otto Schmidt uit Duitsland werden aangeleverd. Mogelijk had Desmet via Schmidt hier ook 
filmkopieën van, al is in de correspondentie van Schmidt met Desmet daar niets van terug te vinden. Zie: Mustafa Özen, 
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Net als bij Gaumont en Gigan moest Desmet ook bij Guillaume concurreren met 
Nöggerath, met wie Guillaume al langer zaken deed. Van iedere film kreeg Desmet steeds 
zo'n twintig affiches een week voor de levering van de film vooruitgestuurd. Als er foto's 
van de film aanwezig waren, kreeg hij die ook. Gemiddeld nam Desmet van Guillaume's 
wekelijkse aanbod zo'n twee a drie titels over, onafhankelijk van de lengte van de films. 

M.P. Sales Agenc\- (American Biograph, Kalem, Lubin). 
Vanaf april 1912 kwamen bij Desmet films binnen van de M.(Motion) P.(Picture) Sales 
Agency, een filiaal van het moederhuis te Londen.97 M.P. Sales was een grote distributeur 
met filialen in negen wereldsteden en distribueerde films van de Amerikaanse firma's 
American Biograph, Lubin en Kalem, allen lid van de filmtrust Motion Picture Patents 
Company, maar ook van de Britse firma's British & Colonial en Empire, het Duitse WKF 
(Welt-Kino Film) en het Italiaanse Aquila. Iedere week bracht de verhuurder zo'n tien films 
uit van de diverse filmmaatschappijen, die werden aangekondigd en besproken in het eigen 
weekblad The Picture.9^ De Brusselse vertegenwoordiger was Max Dellbrügger. Begin maart 
1912 vertoonde Delbrügger films bij Desmet, daarna kwam de verkoop snel op gang. Daarbij 
zaten films van alle bovengenoemde maatschappijen. Via Dellbrügger werden de films uit 
Londen opgestuurd. Monsters van films werden niet vooraf opgestuurd, omdat zo werd 
gezegd, 16000 feet per week uitgebracht werd.99 

Het lijkt erop dat Desmet hen in juni 1912 een voorstel deed om hun agent voor 
Nederland te worden, omdat de Engelse maatschappij op 1 juli uit Londen vroeg naar de 
aard van Desmets bedrijf.100 Hij kreeg dat agentschap evenwel niet. In het najaar herhaalde 
hij zijn verzoek, toen hij gehoord had dat Delbrügger de agentuur voor België en Nederland 
niet meer zou hebben. Opnieuw liep het spaak, omdat Desmet zijn films wilde kunnen 
uitzoeken. '...I cannot give a price for the films for exclusive use in Holland, because every 
film I want to see before I buy them. There should be to[o] many what is nothing for our 
business.'101 M.P. Sales moest maar alle 20.000 feet film die ze tot hun beschikking hadden 

Sprekende affiches voor stomme films. De Amerikaanse Vitagraph-affiches in Europa 1910-191; (Amsterdam: Universiteit 
van Amsterdam, 1998; scriptie), p. 25-26. 

" In de Board of Trade Archive, Public Record Office, Londen, is de M.P. Sales Agency Ltd. in 1912 ingeschreven onder nr. 
120005, maar hier zijn geen stukken van overgebleven. De firma zou mischien een voortzetting kunnen zijn van de eerder 
bestaande firma van Markt 8 Co., de Britse agent voor American Biograph, Lubin, Selig en Kalem. Thompson (1985), p. 
200-201. Thompson vermeldt ook dat vanaf april 1912 Biograph, Kalem en Lubin via de M.P. Sales Agency werden 
gedistribueerd. Idem, p. 202. Zie voor het Parijse filiaal van M.P. Sales: Lefebvre/Mannoni (1993), p. 46. De Motion Picture 
Patents Company had in de Verenigde Staten een eigen distributiemaatschappij, de General Film Company, maar het lijkt 
erop dat deze in Europa weinig te zeggen had. 

' ! The Picture, 22 juni 1912. In 1912 was Th. Davison de belangrijkste agent van de M.P. Sales, aldus de Britse 
filmhistoricusTony Fletcher in een brief aan de auteur, 12 november 1996. Via M.P. Sales kwam Desmet in contact met de 
Nederlander Ralph Minden, die toen nog in Manchester werkte bij The Cheshire Animated Picture Company en films uit 
Engeland aan Desmet wilde verkopen. Minden zou later een geduchte concurrent maar ook een leverancier van Desmet in 
Nederland worden. 

"DA, C38 'M.P. Sales Agency', brief M.P. Sales Agency Londen aan jean Desmet, 25 juni 1912. 

"" DA, C38 'M.P. Sales Agency', brief M.P. Sales Agency aan Desmet, 1 juli 1912. 

" DA, C351 'Copijboek Buitenland I', 18 oktober 1912. 
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naar hem opsturen, dan zou hij daar wel 3000 a 4000 feet van uitzoeken. De Britten zagen 
een dergelijk voorstel niet zitten en lieten hem via Delbriigger of anderen een selectie van 
zo'n 4300 feet zien, waar hij dan slechts 1000 feet van uitzocht, tot ongenoegen van M.P. 
Sales.102 Desmet vond echter dat Delbriigger niet kon bepalen wat een goede keuze voor 
hem was: '...because what he should find nice, we could find nothing for our customers and 
we know the best, what we must buy or not.'103 

Donr films op zicht te vragen hoopte Desmet ook films aan zijn concurrenten aan te 
kunnen bieden en daarvoor commissie op te strijken. Hij was bereid zelf of een onderge
schikte daarvoor door Nederland en eventueel ook België te laten reizen. Maar M.P. Sales 
hield blijkbaar van vrije concurrentie en stuurde zijn films ook gewoon naar Desmets 
rivalen als Nöggerath en Gildemeijer, zodat Desmet zijn commissie misliep en de aan hem 
aangeboden films al vertoond zag worden bij bioscopen van zijn concurrenten. Fel recla
meerde hij bij zijn leverancier.104 Toch brak Desmet niet met de firma. Toen Delbriigger in 
het najaar van 1913 naar Berlijn verhuisde en daar voor het filiaal van M.P. Sales ging 
werken, stapte Desmet over op M.P. Sales Berlijn (Lichtbild-Vertrieb) en op Delbrüggers 
eigen firma daar, The Western Import Co. Anderzijds nam de toevoer drastisch af, toen 
omstreeks dezelfde tijd een Nederlandse concurrent wel bereid was om het hele aanbod van 
M.P. Sales over te nemen.105 

De Amerikaanse films van M.P. Sales waren bijna allemaal eenakters en meestal 
dramatische films die zich in het wilde westen, op en om treinen of aan de Mexicaanse 
grens afspeelden zoals THE COLONEL'S ESCAPE (Kalem 1912), THE STRONG MAN'S BURDEN 
(American Biograph 1913) en JUAN AND JUANITA (Lubin 1912?). Veel films handelden over 
smokkelarij en valsemunterij. Het konden ook stadse komedies zijn als FIXING A FLIRT 
(Lubin 1912) en A BARBER CURE (American Biograph 1913) of rampenfilms als WHEN THE 
EARTH TREMBLED (Lubin 1913), over de aardbeving van San Francisco. Het aandeel Kalem-
en Lubin-films was twee keer zo groot als dat van American Biograph. Desmet diende ook 
verzoekjes in bij M.P. Sales, maar die werden niet altijd gehonoreerd. Op 14 oktober 1912 
vroeg Desmet tevergeefs om 'that masterpiece "The Massacre'".106 Bedoeld werd de epische 
western THE MASSACRE (American Biograph 1912), geregisseerd door D.W. Griffith, ook al 
wist toen nog niemand in Nederland wie Griffith was. Wel kreeg Desmet via M.P. Sales 
Griffiths THE STRONG MAN'S BURDEN en THE BATTLE OF ELDERBUSH GULCH (1913) in zijn 

'°'DA, C351 'Copijboek Buitenland I', 13 januari 1912. 

*"DA, C351 'Copijboek Buitenland I', 4 oktober 1912. 

"" DA. C351 'Copijboek Buitenland !', 5, 8, 14 en 19 december 1912, 7 en \2 januari 1913. 

"sZie hoofdstuk 4, de passage over concurrent j . Godefroy. Bij Lichtbild-Vertrieb kocht Desmet alleen nog in het najaar 
van 1913 de films JUST A SHABBY DOLL (Thanhouser 1913), THE SPOILED DARLING'S DOLL (Thanhouser 1913) en THE BATTLE OF ELDERBUSH 

CULCH (American Biograph 1913). De eerste twee films zijn nog steeds aanwezig. Van de laatstgenoemde, een film van D.W. 
Griffith, resteren alleen diverse affiches. Bij The Western Import betrok Desmet alleen Bis der Tod uns trennt (Pilot, 
originele titel onbekend) in oktober 1913 en Gladiator de Renee (onbekend, mogelijk GAFFNEY'S GLADIATOR, Majestic 1913) in 
januari 1914. 

** DA, C35! 'Copijboek Buitenland I', 14 oktober 1912. Hoogstwaarschijnlijk werd de film niet aan Desmet verkocht, omdat 
noch een filmkopie noch affiches in de collectie zijn overgebleven. Alleen in een brochure wordt de film genoemd. 
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bezit.107 Wat betreft de producties uit andere landen kocht Desmet bij M.P. Sales onder 
meer de lange speelfilm SATANASSO (Aquila 1913), in Engeland bekend als Satanas/ The 
Prince of Darkness. Van Weltkino of WKF kreeg hij enkele reis- en sportfilms in zijn bezit, 
van de Britse firma's Empire en British & Colonial documentaires als LIFE IN THE KAFFIR 
KRAAL (Empire 1912) en SEAL FISHERY (British & Colonial 1912). Op SATANASSO, THE BATTLE 
OF ELDERBUSH GULCH en de twee Britse documentaires na zijn alle bovengenoemde films nog 
steeds in de Desmet-collectie aanwezig. 

Claude Robinet (Itala, Ambrosio). 
Desmet handelde in Brussel ook met de 'concessionnaire' (concessiehouder) van de 
Italiaanse filmmaatschappij Itala, Claude Robinet. Robinet was rechthebbende niet alleen 
voor België maar ook voor Nederland door een overeenkomst met de Franse distributeur 
Paul Hodel. Die bezat het alleenrecht voor Frankrijk, België en Nederland voor de Itala-
films en liet Robinet in Brussel voor hem bemiddelen bij Nederlandse en Belgische 
afnemers.108 Hodel leverde behalve films van Itala ook films van Bison, Reliance, Ambrosio 
en Milano. Al in augustus 1911 schijnt Desmet Robinet bij Nöggerath ontmoet te hebben en 
werd er contact gelegd. Robinet leverde een tijdlang zowel aan Desmet als Nöggerath Itala-
films, maar op 24 juni 1912 sloten Desmet en Robinet een overeenkomst voor het al
leenvertoningsrecht voor Nederland van de films van Itala, Ambrosio, Milano en Bison. 
Desmet zou daarvoor wekelijks 1000 meter van Robinet afnemen en kreeg daar vijf procent 
provisie over. De films werden met Nederlandse tussentitels aangeleverd. Affiches werden 
acht dagen vroeger dan de films verstuurd en de films zelf vier a vijf dagen voor de 
vertoningsdatum. Dit contract was afgesloten voor drie maanden met stilzwijgende 
verlenging, maar lang zal het niet hebben geduurd. Eind 1913 bracht Nöggerath al de 
Ambrosio-spektakelfilm GLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI uit en de grote films van Itala na 1913 
als CABIRIA, MACISTE (1915) en MACISTE ALPINO (1916) werden niet door Desmet gedis
tribueerd. Het lijkt er sterk op dat Desmet van Robinet meer Ambrosio- dan Itala-films 
betrok. Via Robinet kwamen veel komedies van Ambrosio waaronder die met zijn 
naamgenoot Robinet in Desmets bezit. Verder betrok Desmet van Robinet NELLY LA 
DOMATPJCE (Ambrosio 1913) en LA NAVE DEI LEONI (1912), twee drama's over leeuwentem-
sters, COME UNA SORELLA (Itala 1912), een drama over een piloot, en documentaires als 
TRIPOLI (Ambrosio 1913), die merkwaardige 'split-screen'-effecten bezit. Een van Desmets 
belangrijkste aankopen bij Robinet was het drama PADRE met de theateracteur Ermete 
Zacconi in de hoofdrol en met een spectaculaire reddingsactie tijdens een brandscène als 
climax van de film. 

""In zijn correspondentie met M.P. Sales vroeg Desmets assistent De Viée op 26 augustus 1912 een nieuwe kopie van een 
film aangeduid als The two brothers. De oude kopie stuurde hij mee terug naar M.P. Sales. Aangezien de film Desmet 
beviel ('...because my principal finds this a very nice film'), wenste hij deze nieuwe kopie plus een twintigtal affiches, 
want films verhuren zonder reclamemateriaal, dat ging niet. Dit betrof vermoedelijk de Biograph-film THE TWO BROTHERS 
(1910), waarvan zich nog steeds een kopie in de Desmet-collectie bevindt. THE TWO BROTHERS is ook een film van Griffith. DA, 
C351 Copijboek Buitenland I', 26 augustus 1912. Zie voor THE BATTLE OF ELDERBUSH GULCH: noot 106. 

""Zie voor Hodel: Abel (1994), P- 54, Meusy (1995), p. 272, Lefebvre/Mannoni (1993), p. 38, Convents (1987), p. 163. Voor 
Ambrosio, zie: Ivo Blom, 'Un tesoro nascosto. I film Ambrosio nella collezione Desmet', in: Paolo Bertetto, Gianni 
Rondolino (eds.), Cabiria e il suo tempo (Torino: Museo nazionale del cinema/ll Castoro, 1998), p. 117-125. Zie ook: 
Convents (1992), p. 104-105. Voor Itala, zie: Convents (1992), p. 101-103, °P de teksten van Bemardini over de Italiaanse 
expansie (zie noot 32) en Cherchi Usai's studie van Itala en producent en regisseur Giovanni Pastrone: Paolo Cherchi Usai, 
Giovanni Pastrone. Cli anni d'oro del cinema a Torino (Torino: Utet, 1986). 
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Reimers Eenberg (Edison). 
Desmet kocht weliswaar twee Amerikaanse films van Edison in Berlijn, maar de meeste 
Edison-films betrok hij van de 'concessionnaire' van Edison in Brussel, B. Reimers Eenberg. 
Vanaf maart 1912 nam hij bij deze agent gemiddeld één film per maand af. Het ging hier 
nagenoeg altijd om eenakters. Begin 1914 zakte de inkoop bij Edison terug tot één film per 
twee maanden. Wat daarbij meegespeeld kan hebben, is het feit dat de 'reiziger' van Edison, 
Piérard, vanaf het najaar van 1913 zijn nieuwe films steeds voorvertoonde bij Desmets 
concurrenten A.J. Povel en G. van Roven van de Witte Bioscoop in Amsterdam. Desmet 
werd wel steeds geattendeerd op de projecties, maar hij was duidelijk niet langer de meest 
begunstigde relatie. Een reden voor Edisons veranderde houding kan gelegen hebben aan 
Desmets onregelmatige bestellingen bij Edison: soms twee films per maand, dan weer 
enkele maanden mets. Onder de aangekochte films bevonden zich documentaires als AT 
HOME IN THE WATER (1912), komedies als OVER THE BACK FENCE (1913) en drama's als 
SHADOWS FROM THE PAST (1914). Tussen Desmets Amerikaanse films zaten in het algemeen 
weinig nonfictiefilms en voor zover die gekocht werden, waren dat hoofdzakelijk 
documentaires van Edison. De Desmet-collectie bevat, naast de bovengenoemde titels, een 
vijftiental Edison-films die in Brussel gekocht werden. 

Emilio Ghezzi. 
Een apart geval was de importeur en distributeur A.E. (Emilio) Ghezzi. Deze oorspronkelijk 
in Luik actieve handelaar leverde waarschijnlijk vanaf april 1912 films aan Desmet, deels 
als wederverkoper en afnemer van distributeurs als Hodel en Aubert en deels rechtstreeks 
afnemend van de Italiaanse filmmaatschappijen.109 Hij was ook de leverancier van 
Nöggeraths Italiaanse films. Hij noemde zich dan ook 'Concessionaire exclusif des plus 
importantes fabriques des Films D'Art Italiens'. Ghezzi kwam aanvankelijk zelf bij Desmet 
langs om zijn nieuwste voorraad te vertonen. Tussen juni en juli 1912 vestigde hij zich in 
Amsterdam en noemde zijn bedrijf 'Kinematographische Films A.E. Ghezzi'. Het ging hem 
voor de wind. Hij werd 'Generaal-Vertegenwoordiger van de filmfabriek F.A.N.' (Nöggerath) 
en noemde zich agent voor Nederland van de merken Clarendon, Centauro, Danske Films, 
Deutsche Bioscop, Kornet-Film, Kineto, Pasquali, Solax, Savoia Film en Vitascope. Ghezzi 
werd één van de twee directeuren van de nieuwe Cinema de la Monnaie, die in november 
1912 opende, een maand voor Desmets Cinema Palace, één deur verder op de Kalverstraat. 
Op 16 mei 1913 kondigde hij zijn potentiële afnemers aan, dat hij iedere dinsdagmorgen 
zijn films in zijn bioscoop zou presenteren.110 Vanaf 1914 werd Ghezzi ook rechthebbende 
voor België, Nederland en koloniën van de Italiaanse firma Gloria.111 In de jaren 1912-1920 
was Ghezzi de belangrijkste leverancier van Italiaanse films in Nederland, hetzij als distri
buteur hetzij als agent voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven. 

"Ghezzi's firma heette in Luik 'The Universal Novelty. Comptoir General des Inventions Nouvelles'. Hij verkocht als een 
rechtgeaarde pionier behalve cinematografen aanvankelijk ook nog phonographen, Amerikaanse typemachines en 
zogenaamde Symphoniographs van de firma Klingsor. 

"DA, C82 'A.E. Ghezzi', 16 mei 1913. Hij bood toen ondermeer films aan van de firma's Ambrosio, Itala, Kay-Bee, Selig en 
Pasquali. Ghezzi's kantoor was aan Singel 469, Amsterdam. 

Ghezzi had toen nog steeds een filiaal in Luik, waar hij begonnen was. Inmiddels noemde hij zich ook vertegenwoordiger 
van ondermeer Ambrosio, Itala, Selig, Cosmograph, Autorfiim, Broncho, Keystone. 
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Het valt op, dat Ghezzi komische films al vaak kon leveren in de maand van keuring in 
Italië. In 1912 leverde hij Desmet bijvoorbeeld talrijke komische films met Butalin, Robinet, 
Fricot en Polidor en documentaires als het propagandistische TRA LE PINETE DI RODI (Savoia 
1912), dat als een idyllisch toeristenfilmpje begint, maar aan het eind verwijst naar de 
bezetting van het eiland door het Italiaanse leger. In 1913 volgden het drama VERSO L'AMORE 
(Latium 1913), de komedie Piü FORTE DI SHERLOCK HOLMES (Itala 1913) en de misdaadfilm 
VITTORIA O MORTE (Itala 1913), met actrice Berta Nelson als een vrouwelijke detective die 
een scheepsramp koelbloedig overleeft en even probleemloos een vliegtuig bestuurt. 
Behalve enkele kluchten met Robinet en Toto verkocht Ghezzi Desmet in 1914 de lange 
speelfilm LA MASCHERA PIETOSA (Ambrosio 1914), een subtiel melodrama dat zich tijdens het 
carnaval van Turijn afspeelt, en de pikante komedie ACQUA NHRACOLOSA (Ambrosio 1914), 
die opent met een levend poppenhuis waarin de verschillende personages van het verhaal 
te zien zijn. Desmet nam bij Ghezzi niet alles over wat hem aangeboden werd. Bovendien 
koos hij weinig lange speelfilms uit, hoewel daar bij het publiek steeds meer vraag naar 
kwam LA MASCHERA PIETOSA en VITTORIA O MORTE zijn lange films, de rest is kort. Al de 
bovengenoemde films zijn in de Desmet-collectie aanwezig. Behalve Italiaanse en een 
eenkele Britse film verkocht Ghezzi Desmet ook Duitse films. Voorbeelden hiervan zijn de 
wrede documentaire FÜTTERUNG VON RIESENSCHLANGEN (Kornet-Film 1912), waarin 
wurgslangen onschuldige konijntjes vermorzelen en opeten, en het bizarre drama ZWHMAL 
GELEBT (Continental Kunstfilm 1912), waarin een vrouw uit een coma ontwaakt en verliefd 
wordt op haar dokter, tot ze haar man en kind terugziet en gekweld door tweestrijd 
zelfmoord pleegt. 

Londen. 
Kristin Thompson wijst Londen aan als het toenmalige centrum voor de distributie van 
Amerikaanse film: Although in 1908 Vitagraph, the leader in foreign distribution, had 
opted for Paris as the headquarters for its foreign laboratory, most [American] firms chose to 
work through London. [...] London continued to be the centre of American foreign distri
bution between 1909 and 1916; even after its decline in that capacity, it retained its role for 
the European distribution of American films.'112 Als naar Desmets situatie gekeken wordt, 
dient dit enigszins genuanceerd te worden. Desmet kreeg weliswaar de filmkopieën van de 
M.P. Sales Agency (American Biograph, Kalem, Lubin, Thanhouser) uit Londen, maar dat 
geschiedde hoofdzakelijk via bestellingen bij het kantoor in Brussel. Ook de films van 
Edison, Vitagraph en de Onafhankelijken kwamen hoofdzakelijk via Brussel binnen. 
Blijkbaar was Brussel ook een belangrijk verdeelcentrum. De bij Desmet meest dominante 
Amerikaanse firma was Vitagraph, waarvan de films door het filiaal in Parijs werden 
geleverd en via de Brusselse rechthebbende Guillaume werden doorverkocht aan Desmet.113 

Kortom, Amerikaanse, Italiaanse, Franse, Britse en Deense films werden niet of nauwelijks 
rechtstreeks naar Nederland gestuurd, maar indirect via agenturen, distributeurs en 
handelaars in omringende landen. 

Thompson geeft zelf al aan dat na Engeland Duitsland de beste Europese markt vormde 
voor de Amerikaanse film en verklaart dit uit de geringe omvang van de eigen 

'Thompson (1985), p. 29. 

"'Thompson (1985), p. 28-40. 
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filmproductie. Datzelfde geldt voor België. In landen met een torse filmproductie als Italië 
en Frankrijk was het eigenlijk alleen Vitagraph die het goed deed. In Denemarken stelde de 
Amerikaanse import nauwelijks iets voor. Dit verklaart waarom er in Desmets aanbod na 
Franse hoofdzakelijk Amerikaanse films aanwezig waren. Hij kocht ze aan in landen als 
Duitsland en België waar in het ene geval een geringe en in het andere geval nauwelijks een 
nationale filmproductie bestond. Ook Nederland kende nauwelijks een eigen filmproductie 
en was een gretige importeur van films van alle nationaliteiten. 'Branches and agents in 
London did quite well in selling to Belgium and Holland, for example; the sales in these 
two countries were reported to be nearly equal to those in Italy.'"4 

Tegelijkertijd was de Nederlandse markt voor de Amerikaanse filmindustrie en de Britse 
filmhandel zo klein dat zich kort voor de oorlog alleen Nederlandse vertegenwoordigers van 
MP. Sales en Transatlantic (Universal) opwierpen. Echte vestigingen van Amerikaanse 
productiemaatschappijen werden er in Nederland nog niet geopend. 

Behalve met M.P. Sales deed Desmet voor de Eerste Wereldoorlog weinig zaken met de 
Londense filmhandel, al kreeg hij regelmatig aanbiedingen uit die hoek. De Londense 
contacten waren ook niet zo vruchtbaar. In augustus 1913 onderhandelde Desmet met M. 
Baer & Co. (The Continental Film Exchange). Desmet wilde dit keer geen films van hen 
betrekken, maar ze juist aan hen slijten. Uiteindelijk antwoordden de Britten dat ze alleen 
nog in lange films waren geïnteresseerd, waar Desmet weinig van in de aanbieding had. 

In oktober 1913 en opnieuw in april 1914 kreeg Desmet van Sidney M. Baber, de 'general 
manager' van de Amerikaanse firma Famous Players Film Co. Ltd., het aanbod om de 
exclusieve rechten van de Famous Players films voor Nederland te kopen.115 Baber wilde 
Desmet zelf opzoeken om de zaak te bepraten. Desmet had de film THE SIGN OF THE CROSS 
(Famous Players 1914) aangeschaft en had wel interesse. Toen hij echter hoorde dat hij zich 
dan voor een heel jaar moest verplichten om de totale productie van Famous Players aan te 
kopen, haakte hij af. Hij weigerde een dergelijk systeem, net zoals hij een jaar daarvoor het 
contract met Nordisk geweigerd had. Hij wilde zijn eigen selectie kunnen maken. Daarmee 
verspeelde hij wel de historische kans filiaalhouder van het latere Paramount te worden, de 
belangrijkste filmmaatschappij van eind jaren tien en begin jaren twintig. Anderzijds was 
Famous Players in het voorjaar van 1914 nog niet die immens populaire Amerikaanse 
maatschappij die het in de daaropvolgende jaren zou worden. De Nederlandse filmwereld 
was tot aan de Eerste Wereldoorlog sterk op het Europese aanbod gefixeerd.1 

"Thompson (1985), p. 38. 

"s Abel (1994), p. 54. Tussen oktober 1913 en april 1914 was Louis Aubetl, een van Desmets grootste leveranciers, 
rechthebbende voor België en Nederland van Famous Players geworden. Desmet kocht THE SIGN OFTHE CROSS via Aubert. 

6 Desmet was indirect een in Londen bekende naam. The Ideal Film Renting Co. vroeg Desmet in juni 1914 om een kopie 
van DIE LANDSTRASSE (Deutsche Mutoscop 1913). Via Goeman had men zijn naam doorgekregen. M. Baer £ Co./The 
Continental Film Exchange, Cerrard Street 28; The Ideal Film Renting Co., Wardour Street 76-78 en Cerrard Street 45; 
Famous Players Film Co. Ltd., Charing Cross Road 84. 
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3. Overzicht van Desmets aankopen 1910-1914. 

Tabel 1. Inkoop aantallen films, in procenten (1910-1914). 

1910 1911 1912 1913 1914 

j Frankrijk 
i Ver. Staten 
1 Italië 
i Duitsland 
i Denemarken 

U5v?ïi£L 
I Totaal 
I (aantal) 

i 42 

T 5 
i 21 
i n 
! 10 

! 10 

i 100 

1 63 

1 56 
10 

1 '5 
JDLL-

7 
i 0 
1100 
1490 

57 
n 
18 

7 
5 
2 

100 

437 

! 52 
1 20 

10 

i 10 

1 2 
i 6 
1 100 

J337 

! 45 
1 19 
! 15 

14 

! 3 
i 3 
i 100 
1 126 

Het overzicht in tabel 1 is verre van compleet, maar geeft desondanks een aardige indruk 
van de omvang van Desmets aankopen en de verschillen in filmlengte en aantallen 
filmtitels door de jaren heen.117 Voor de periode van oktober 1910 tot en met juli 1911 
bestond Desmets inkoop hoofdzakelijk uit de koop van complete programma's bij de 
Westdeutsche Film-Börse. Vanaf juli 1911 tot en met februari 1912 werd het leeuwendeel 
van zijn aankopen gevormd door de programma's en de losse films die hij van de Deutsche 
Film-Gesellschaft betrok. Vanaf maart 1912 betrok Desmet films los in Brussel en Berlijn. 
Desmets bemoeienis met Berlijnse leveranciers komt pas vanaf 1913 goed op gang, wat zich 
in deze tabel laat aflezen aan de import van Duitse films. Voor 1914 zijn de cijfers voor het 
hele jaar gegeven, niet alleen de periode tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 

Tabel 2. Desmets ingekochte films, naar lengte en land, in procenten (1910-1914). 

MJrjinkrijk 
I Amerika 

Italië 
Duitsland 

| Denemarken 

1910: 
kort 
99% 

42 

5 
22 

II 

10 

| lang 
j 1% 

J j [ °P_ 
1 0 

0 

0 

0 

i 19» 
! kort 

95% 
j 55 

'° j 15 
! 12 

7 

lang 
5% 

1 12 

! 0 

i 13 
27 

. « 

:|*9l2.i 
kort 
85% 
60 

u~!5___ 
18 

4 

1 lang 
i 15% 
! 17 

j 5 

i 23 
19 

^J J_j4°_ 

mm * 
kort 
75% 
62 

23 
8 
5 
0 

lang 
25% 

15 
9 
25 

49 
1 

i; »14 
i kort 

77% 
! 52 
\ 15 

'7 
| 10 

1 3 

lang 
23% 

16 
26 \ 

14 
28 

8 \ 

'"Vanaf september 1912 werden Desmets nieuwe films ingeschreven in registers. Tot eind 1913 lijken die te kloppen. Voorde 
voorafgaande maanden is op basis van de beschikbare rekeningen in het Desmet-archief een reconstructie van Desmets 
aankoop gemaakt. De registers missen de Pathé-joumaals die Desmet vanaf maart 1912 wekelijks en vanaf mei 1912 zelfs 
twee per week aanschafte. Deze journaals waren gemiddeld 120 meter lang. Daarnaast leverde een steekproef op dat een 
fiks aantal van de in 1912 en 1913 aangekochte Deense lange speelfilms ontbreken. Ook de bij Desmet gekochte 
actualiteitenfilms van Pathé en enkele fictiefilms werden niet opgenomen. Aangezien niet van alle Deense films uit 1912 
rekeningen over zijn, valt slecht vast te stellen of Desmet deze in 1912 of later in zijn bezit kreeg. Zowel de Pathé-films als 
de Deense films zijn wel in de onderstaande tabellen meegeteld. Voor het jaar 1914 lijken de registers evenmin betrouw
baar. Sommige speelfilms die begin 191/, werden aangekocht werden niet geregistreerd. In dat jaar werd de aankoop van 
journaals wel in het register opgenomen. Op basis van rekeningen in het Desmet-archief is een reconstructie van de 
vermoedelijke inkoop gemaakt. 
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Het aantal Franse films bleef enorm, maar het betrof overwegend eenakters. In 1910 werden 
ongeveer evenveel films van Pathé als van Gamont aangekocht. Het totale aantal Franse 
films liep tussen 1911 en 1912 niet terug, maar het genre veranderde wel. De massa 
fictiefilms van Pathé die in 1911 het overgrote deel van de Franse films uitmaakte, maakte 
vanaf 1912 plaats voor de Pathé-journaals en actualiteitenfilms van dezelfde firma. Desmet 
kocht in 1912 77 en in 1913 86 journaals en actualiteitenfilms van Pathé. Los hiervan 
werden de korte Franse films in 1912-1914 hoofdzakelijk bepaald door Gaumont en Eclair. 

De Verenigde Staten leverden aanvankelijk de minste lange films, maar hun aandeel 
binnen het aanbod aan lange films groeide gestaag. In het voorjaar van 1914 leverden de 
Amerikanen veel tweeakters. In de jaren 1910-1911 betrof het met name films van Edison, 
in de jaren 1912-1914 met name Vitagraph-films. 

De Italiaanse films bepaalden in 1910 meer dan eenvijfde van het totale aantal gekochte 
films. In de jaren daarna daalde dat aandeel, maar de Italiaanse films bepaalden wel 
eenvijfde tot een kwart van het totale aantal lange films. De korte films die in 1910 en 1911 
werden gekocht, waren vooral Ambrosio-producties. De lange films in de jaren 1912-1914 
waren met name films van Cines en Celio. 

Het aandeel Deense films bleef klein, maar in 1911 en 1912 bepaalde Denemarken bijna 
de helft van de lange films. In 1913 en 1914 echter kocht Desmet vooral lange Duitse films. 
De Deense films waren tusen 1910 en 1914 voornamelijk afkomstig van Nordisk. De Duitse 
films waren in 1910-1911 hoofdzakelijk Messter-producties, daarna werd het aanbod 
gevarieerder. Tussen de overige films zaten met name Britse producties. Ten slotte moet 
worden benadrukt dat beide tabellen onder voorbehoud zijn, aangezien het hier om 
reconstructies gaat. 

Conclusie. 
Er bestaat een duidelijke wisselwerking tussen de opkomst van vaste bioscopen aan de ene 
kant en de groei van het filmaanbod, de introductie van filmverhuur en de opkomst van de 
filmdistributeurs aan de andere kant. Door de opkomst van vaste bioscopen was de 
noodzaak ontstaan van een regelmatig wisselend filmaanbod. Voordien hadden Pathé en 
Nöggerath Nederland gemakkelijk kunnen bedienen vanwege de, in vergelijking met het 
buitenland, late overgang naar vaste bioscopen. Toen vanaf 1910 echter het aantal vaste bio
scopen fors steeg, kwam er een schreeuwende behoefte aan films. Desmet, die met dat 
probleem zat voor zijn eigen bioscopen, ontdekte het gat in de markt en maakte daar handig 
gebruik van. Daarmee is hij prototypisch voor de opkomst van filmdistributeurs. Het film-
verhuursvsteem maakte het mogelijk ieder week een andere klant een bepaald programma 
toe te sturen. Exploitanten hoefden zelf geen films meer aan te schaffen, zoals op de kermis 
gewoon was. Het werd aantrekkelijker om bioscopen te beginnen. 

Desmets vroegste fiimvoorraad dankte hij aan de Duitse tweedehandshandel in film. Deze 
ontstond door de opkomst van vaste bioscopen, die in Duitsland sneller en massaler 
plaatsvond dan in Nederland, en de steeds snellere omloop van filmprogramma's, die de 
ontwaarding van het materiaal bespoedigde. Daardoor werd deze tweedehandshandel 
aantrekkelijk voor iemand als Desmet, die zo goedkoop films kon inkopen. Pas met de 
komst van de lange speelfilm en vervolgens de introductie van het monopoolfilmsysteem 
werd de neerwaartse spiraal een halt toegeroepen. Het monopoolsysteem - een systeem van 
alleenvertoningsrecht voor lange films - vereiste van de distributeurs een extra bedrag 
bovenop het aankoopbedrag van de kopie. Dit genereerde geld om de vervaardiging van 
lange films rendabeler te maken, grote en kostbare studio's in te richten en een 
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sterrensysteem op te zetten. Overigens vond de introductie van de lange speelfilm en die 
van de monopoolfilm iets eerder in Duitsland plaats dan in Nederland, respectievelijk in 
1910 en 1911 en in 1911 en 1913. Sommige productiemaatschappijen kozen expres niet 
voor het monopoolsysteem. Zij verkochten liever zoveel mogelijk filmkopieen. Anderen 
maakten van beide mogelijkheden gebruik. Behalve het monopoolsysteem voor individuele 
films of in serie geproduceerde films bestond voor distributeurs de mogelijkheid het 
exclusief verhuur- en vertoningsrecht van de gehele productie van een filmmaatschappij te 
verkrijgen. 

Desmet kocht tussen 1910 en 1912 twee jaar lang complete filmprogramma's aan bij twee 
Duitse firma's, de Westdeutsche Film-Börse en de Deutsche Film-Gesellschaft. Behalve wat 
incidentele aankopen elders vormden deze pakketten de hoofdmoot van zijn filmaanbod in 
Nederland in die jaren. Hij wist zich daarmee als filmverhuurder te vestigen. De 
programma's bevatten het algemene aanbod van die tijd: veel films van de Franse firma's 
Pathé en Gaumont, maar ook Amerikaanse, Italiaanse, Deense en Duitse films. Het aanbod 
bestond hoofdzakelijk uit korte films, waarbij het genre komedie zwaar vertegenwoordigd 
was. Vanaf 1912 zakte het aandeel Pathé-films terug ten gunste van andere maatschappijen. 
Tussen de in 1911-1912 aangekochte films was steeds frequenter één lange film per 
weekprogramma te vinden, die vaak van Deense of Duitse origine was. Ook het bijgeleverde 
reclamemateriaal, zoals affiches, volgde een fixatie op lange films. 

Begin 1912 maakte Desmet een ommezwaai door voortaan losse films in plaats van 
programma's aan te schaffen. Vanaf die tijd kocht hij zijn films rechtstreeks bij buitenlandse 
productiemaatschappijen aan of bij Brusselse en Berlijnse agenturen en rechthebbenden 
van productiemaatschappijen of van grote internationale distributeurs. Ongetwijfeld 
speelden de opkomst van de lange speelfilm en de groeiende mondigheid van distributeurs 
(Desmet) en bioscoopexploitanten (zijn afnemers) hierbij een rol. In ieder geval stelde 
Desmet voortaan zelf zijn programma's samen. Steden als Berlijn, Brussel en Londen 
hadden zich rond 1910 ontwikkeld tot filmhandelscentra, waar men films van alle natio
naliteiten, firma's en genres kon aanschaffen. De filmhandel groeide uit tot een efficiënte 
bedrijfstak door in te spelen op de wekelijkse programmawisselingen bij vaste bioscopen, 
door kantoren in eikaars nabijheid en in de nabijheid van stations te situeren en door het 
gebruik van de drie handelstalen Engels, Frans en Duits en van moderne middelen als 
typemachine, telegraaf en telefoon. 

Of het nu ging om lengte, tussentitels of kleur, altijd werden alle aspecten van de 
filmkopieen vanuit een handelsoptiek benaderd: correctheid, efficiëntie, prijs en 
(technische) kwaliteit stonden voorop. Artistieke overwegingen speelden geen merkbare rol 
bij Desmet. Een aantal bijzondere lange speelfilms kocht Desmet aan als monopoolfilm, 
zodat hij het alleenrecht voor Nederland en eventueel ook voor Nederlands-Indië of België 
verwierf. Hij moest daarvoor wel extra betalen, maar kon dit weer verhalen op de 
exploitanten die extra betaalden om zich van het vertoningsrecht van dergelijke bijzondere 
films te verzekeren. Daarnaast bleef Desmet massa's eenakters bestellen, met name in 
Brussel, waar hij in 1912-1914 tientallen films van firma's als Gaumont, Vitagraph en Eclair 
aanschafte. 
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