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IV. Blanke slavinnen 
en vreemde vogels 
Filmverhuur in Nederland 
en distributiestrategieën (1910-1914) 

Desmet manifesteerde zich vanaf november 1910 als filmdistributeur. Tot aan november 1910 
vertoonde Desmet wel films in zijn twee Parisiens en incidenteel verhuurde hij films aan 
derden, maar pas vanaf het moment dat hij programma's aankocht bij de Westdeutsche Film-
Borse begon zijn filmdistributie echt vorm aan te nemen. Hij adverteerde vanaf die maand 
regelmatig in het kermisvakblad De Komeet, dat bij gebrek aan een echt vakblad voor 
bioscoopexploitanten en filmverhuurders niet alleen het orgaan voor de reizende maar ook dat 
van de vaste bioscoop was. Vanaf november 1910 werd zijn klantenkring zo serieus dat hij 
aparte copijboeken voor zijn uitgaande correspondentie ging bijhouden. Ook begon hij toen met 
klantenboeken voor de opgave van de verhuurde programma's en films. Op 18 november 1910 
schreef Jean Desmet bijvoorbeeld aan de Amsterdamse exploitant J. Sieders, die een bioscoop in 
Enschede wilde openen, dat hij wekelijks filmprogramma's te huur kon aanbieden van 
minstens 2000 meter 'met iederen week een of twee gekleurde beelden en drie litho's erbij voor 
den Prijs van vijf en zeventig gulden, zegge f 75,00 per week. Betaling na ontvangst.'1 Nog voor 
het jaar om was, kocht Desmet al zijn eerste lange speelfilm, maar gedurende het eerste jaar van 
zijn filmverhuur zou hij hoofdzakelijk programma's van korte films verhuren. Desmet stond aan 
de wieg van de distributie van de lange speelfilm in Nederland. Vanaf het voorjaar van 1911 
zou die lange speelfilm zorgen voor ingrijpende veranderingen wat betreft het filmprogramma, 
genres, nationaliteiten, bioscoopreclame, huurcontracten, huurprijzen en concurrentie, en voor 
een meer kritische houding van exploitanten, wat men bij Desmet en zijn klantenkring ook 
duidelijk terugziet. 

1. Het begin van Desmets filmverhuur en de vorming van zijn klantenkring, 1910-1912 . 
Een essentiële voorwaarde voor Desmets filmverhuur was aanbod. Vanaf maart 1910 ontving 
Desmet de eerste pakketten films uit Duitsland, die de basis zouden vormen van de eerste twee 
jaar van zijn filmdistributie. Daarnaast kocht hij incidenteel actualiteitenfilms aan, zoals 
FUNERAILLES D'EDOUARD VII. die hij bijvoorbeeld in juni 1910 verhuurde aan de Nijmeegse 
bioscoopexploitant H. Kersten.2 Desmet verhuurde zijn oude aanbod uit zijn reisbioscoop-
periode nog aan reisbioscoopexploitanten door. Zo ontvingen Grootendorst en Baartmans uit 
Amsterdam en Den Haag in november 1910 een kinderprogramma en een avondprogramma dat 

DA, C88o 'Copijboek I', Desmet aan ]. Sieders, 18 november 1910. 

'DA, C375 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Nijmegen 1910', telegram Kersten aan Desmet, 8 juni 1910. FUNERAILLES 
D'EDOUARD VII is nog steeds in de Desmet-collectie aanwezig. Mogelijk betrok Desmet meer actualiteitenfilms bij Gaumont in 1910-
1911, maar uit de minimale correspondentie met de firma uit die periode is dit niet af te leiden. Zie hfd. Ill, p. 144. 
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voor tweederde uit films van vóór 1910 bestond.3 Reisbioscoopexploitant Hommerson ontving 
in oktober 1910, dus nog vóór de eerste in Duitsland gekochte programma's waren gearriveerd, 
al films van Desmet. Mogelijk kon Desmet de films van de Westdeutsche Film-Börse tussen 
maart en november 1910 nog aan derden doorverhuren, voor hij ze weer terugstuurde naar 
Duitsland. Aan de andere kant kreeg Desmet vóór november 1910 weliswaar verschillende 
aanvragen van klanten, maar afgaand op Desmets archief kan slechts in enkele gevallen worden 
vastgesteld dat Desmet ook daadwerkelijk films aan hen verhuurde. 

Vanaf november 1910 begon Desmet op een regelmatige basis met zijn filmverhuur en kon hij 
zijn klantenkring opbouwen. Ten dele viel hij terug op zijn oude kennissenkring van de kermis, 
waarvan een aantal exploitanten naar vaste bioscopen was overgestapt of dat zou doen, ten dele 
op exploitanten van vaste bioscopen die hij eerder als concurrent gekend had, bijvoorbeeld in 
Rotterdam. Belangrijke klanten in 1910-1911 waren R. Uges in Groningen, W.J. van Lier in 
Maastricht en Röhr en Laudan in Tilburg. 

Tussen november 1910 en de zomer van 1911 deed Desmet regelmatig zaken met 
reisbioscoophouders, met name met Alex Benner en de gebroeders Mullens, maar ook met 
Antoon Wegkamp, Dirk Schouten, Willem Hommerson, en Carl Welte. Desmet begon tevens te 
handelen met eigenaars of directeuren van vaste bioscopen, van wie sommigen later vaste 
klanten van hem werden zoals Frits Brasse.4 Het ging daarbij dikwijls om net geopende of nog te 
openen bioscopen. Al vanaf het begin bleek de beperkte groep reisbioscoophouders niet de 
meest interessante doelgroep. Door de wekelijkse wisseling en door het grote aantal nieuwe 
bioscopen investeerde Desmet meer tijd en energie in de exploitanten van vaste bioscopen. 
Niettemin verwaarloosde hij de groep reisbioscoophouders niet, zeker als ze trouwe of royale 
klanten waren. 

Eén van Desmets grootste klanten in 1911 was P. Silvius, bioscoophouder in Dordrecht. Vanaf 
maart 1911 leverde Desmet wekelijks zo'n 14 a 15 titels (twee filmprogramma's) aan Silvius.5 De 
films van Silvius werden via Cinema Parisien in Rotterdam verstuurd, waar Voltmann de 
kopieën controleerde voor ze verder reisden. Rotterdam werd een verdeelcentrum voor 
zuidwestelijk Nederland en daar regelde men de distributie naar steden als Dordrecht, Delft en 
Breda. Zodoende hoefden films na een wekelijks roulement niet te verhuizen naar steden aan 
de andere kant van het land, maar kon rekening gehouden worden met de plek van vertoning 
en de regio daaromheen. Een dergelijke efficiëntie kon echter niet altijd werden bereikt. 

Tussen najaar 1911 en voorjaar 1912 groeide Desmets klantenkring hard. Behalve zijn eigen 
bioscopen bleven zijn grootste klanten Alex Benner, Silvius en Laudan, maar daar kwamen een 
paar grote klanten bij, waaronder Strengholt in Rotterdam, eigenaar van drie Rotterdamse 

1 DA, C88o 'Copijboek I', Desmet aan Crootendorst en Baartmans, 19 november 1910. 

'Brasse resideerde toen nog in Enschede met voorstellingen die hij Chicago-Bioscope' noemde, maar werd later in Den Bosch 

directeur van de vaste bioscoop Chicago van eigenaar Mounier. Brasses explicateur bij Chicago, George van der Werf, vertrok in 

1912 naar Enschede om daar een eigen bioscoop te beginnen. Hij werd ook een goede klant van Desmet. Zie hiervoor: DeKorneet, 

284,1 november 1912. Andere latere vaste klanten waren bijvoorbeeld W. Cennes in Hoom en P.H.J. Sips in Breda. Zie: DA, C934 

'Klantenboek I'. 

5 Silvius opende in december 1910 de eerste vaste bioscoop in Dordrecht, het Dordtsch Bioscope Theater. Esther de Vries, De 

Ontwikkeling van Filmvoorstellingen in Dordrecht (Utrecht: Universiteit van Utrecht, 1993; paper). 
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bioscopen.6 Films voor hem werden tussen september 1911 en mei 1912 via Parisien in Rotter
dam aangeleverd. Desmets vroegere concurrent in de Rotterdamse bioscoopexploitatie kreeg nu 
ook de status van 'klant'. 

Dankzij de explosieve groei van het aantal permanente bioscopen breidde Desmets klantenkring 
zich vanaf 1911 aanmerkelijk uit. Desmet maakte handig gebruik van deze bioscoopexplosie 
door nieuwe exploitanten alles aan te bieden wat ze maar nodig haden: projectieapparatuur, 
stoelen en banken, en uiteraard films. Via advertenties in vakbladen als De Komeet bood hij dit 
alles aan. Men kon weekprogramma's per dag en per week huren, vanaf 25 gulden en van 1200 
tot 1500 meter.7 

In een van zijn vroegste (overgebleven) contracten, met de Tilburgse exploitant Johan Laudan, 
valt meteen op hoe Desmets klantenbinding werkte.8 Desmet verhuurde Laudan vanaf 
september 1911 een motor met dynamo, waardoor hij hem verplichtte om wekelijks minstens 
1500 meter film van hem af te nemen voor de prijs van 60 gulden.9 Evenzo verkocht Desmet in 
november 1911 een Pathé projector met toebehoren (zoals een lichtbeeldprojector en een 
motor) aan C. Betlehem en A.J.van Roon in Den Helder.10 De apparatuur werd in termijnen 
afbetaald en werd tot die tijd slechts in huur afgegeven. Als de huurder niet of niet op tijd 
betaalde, mocht Desmet alles terugvorderen. Door dit afbetalingssysteem moesten Betlehem en 
Van Roon een jaar lang (met stilzwijgende verlenging van steeds één jaar) filmprogramma's 
huren van Desmet, van tussen de 1300 a 1500 meter. Net als Laudan betaalden ze daarvoor 60 
gidden per week. Dergelijke huur/koop-constructies werden in 1912 eveneens met J. de Leeuw 
en P. Streefkerk in Gorinchem opgezet, waarbij zij naast apparatuur ook bioscoopstoelen aan
kochten." 

De contractueel verhuurde films werden aanvankelijk alleen per programma aangeleverd. Een 
dergelijk programma bevatte in 1911 gemiddeld zeven films van in totaal tussen de 1250 en de 
1500 meter, maar de lengte van de programma's klom al snel op naar een omvang tussen de 

'DA, C935 'Klantenboek II'. Tussen Desmets vaste klanten bevond zich ook Jacob lerozolimsky (aangeduid bij Desmet als lerusa-

lemski), eigenaar van het Amsterdamse bioscooptheater Olympia. Vanaf augustus 1911 tot begin 1912 leverde Desmet hem weke

lijks een programma van zeven titels plus een extra film. Ook Frits Brasse van de Chicago-Bioscoop in Den Bosch nam wekelijks 

een filmprogramma van zon zeven titels van Desmet af. Zie voor Strengholt, hfd. II, p. 92. 

' De Komeet 284,1 november 1912. Zie ook hfd. Ill, p. 123-133. Vanwege Desmets import vanuit Duitsland hadden de meeste van 

zijn tot het voorjaar van 1912 aangeschafte films Duitse tussentitels. 

DA. C861 'Dossiers betreffende contracten met bioscopexploitanten Amsterdam' 7ip nok: C409 'Correspondentie met 

bioscoopexploitanten. Tilburg 1911'. 

'Het Nieuws van de Dac/meldde op 8 februari 1912 dat de Villa Nova te Tilburg afgebrand was doordat een film hadvlamgevat 

tijdens een bioscoopvoorstell ing van Laudan. Of dit van invloed is geweest op Desmets handelsrelatie met Laudan is onduidelijk. 

° DA, C868 'Dossiers betreffende contracten met bioscoopexploitanten. Helder'. Zie ook: DA, C397 'Correspondentie met 

bioscoopexploitanten. Den Helder 1911'. Betlehem en Van Roon behoorden tot de trouwste klanten van Desmet. 

DA, C861 'Dossiers betreffende contracten met bioscoopexploitanten. Amsterdam'. Zie ook: DA, C443 'Correspondentie met 

bioscoopexploitanten. Gorinchem 1912'. 
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2200 en de 2500 meter. Aan de andere kant waren diverse bioscoophouders met een kortere 
lengte van zo'n 1500 meter tevreden om de prijs te drukken. Enkelen vroegen ook uitdrukkelijk 
om oude films om zo eveneens minder te hoeven te betalen. Met name 
reisbioscoopexploitanten probeerden zo goedkoop mogelijk films te huren. 'Denk eraan, wij zijn 
menschen van een beetje', schreef reisbioscoopexploitant Henry Frères.12 

Meestal betaalde men een vaste prijs voor een programma, tussen de 60 en 100 gulden. In 
sommige gevallen berekende Desmet zijn klanten een meterprijs, tussen de 1 cent per meter per 
dag voor één week en 2VS cent voor drie dagen. Dit betrof meestal reisbioscoopexploitanten 
zoals Welte en exploitanten van vaste bioscopen in kleine provinciesteden zoals W.P. Peters in 
Venlo en J. Engelen in Roermond. Desmet berekende zijn Amsterdamse klanten duidelijk meer 
dan degenen die ver weg in de provincie zaten. Zo betaalde M.A. van Boekhout, de exploitant 
van de Vlissingse bioscoop Bellamy, die Desmet later zou overnemen, 100 gulden voor twee 
programma's van 1700 a 1900 meter per week.13 

De prijzen konden ook per regio verschillen. Bioscoopexploitant C. Welte, die noordoostelijk 
Nederland bereisde (zeker niet de rijkste streek van het land), betaalde in 1912 voor een pro
gramma van ongeveer vijf titels 10 a 15 gulden voor één dag (zondagen waren duurder vanwege 
de hogere opbrengsten) of 17,50 gulden voor twee dagen. Zijn concurrenten op de kermis Vet 
Wegkamp en Schouten betaalden in 1911-1912 respectievelijk 17,50 gulden en 12,50 gulden per 
dag voor zeven a acht titels.14 

De opbouw van Desmets programma's destijds laat zich illustreren door een blik op de 
programma's van de Rotterdamse Parisien en die van Strengholt.15 Volgens het Desmet-archief 
begonnen de Parisien-programma's steeds met een bioscoopjournaal. Daarna verscheen soms, 
maar zeker niet altijd een nonfictiefilm, gevolgd door om en om komedies en drama's, en 
vreemd genoeg eindigde het programma met een drama in plaats van een komedie. Maar deze 
volgorde hoeft niet per se in de bioscoop zelf ook zo gevolgd te zijn. Desmets programma's voor 
Strengholt bevatten hooguit een enkele keer een journaal, maar de voorstellingen openden 
meestal met een nonfictiefilm, gevolgd door komedies en drama's. Wanneer een journaal was 
ingesloten, verviel vaak de nonfictiefilm. 

Van de doorgaans zeven films per programma was vaak de zesde de hoofdfilm. De 'hoofdfilm' 
onderscheidde zich doordat deze de langste film van het programma was en het meestal een 
drama betrof. Met 'langste' film moet niet onmiddellijk aan een film van anderhalfuur worden 
gedacht. Vanaf het voorjaar van 1911 verschenen films van een half uur of drie kwartier (zg. 
twee- en drieakters) binnen Desmets programma's, zoals LA CADUTA DI TROIA en de Deense en 
Duitse films. De meeste lange films kwamen in de eerste drie jaren van de lange film niet boven 

* DA, C 369 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. 's-Cravenhage 1910', Henry Frères (W. Hos), Den Haag, aan Desmet, 22 
september 1910. 

'! DA, C875 'Dossiers betreffende contracten met bioscoopexploitanten. Vlissingen'. Zie ook: DA, C529 'Correspondentie met 
bioscoopexploitanten. Vlissingen 1913'. 

"DA, CA78 'Correspondentie met bioscoopexploitanten 1912. Mobiele exploitanten: Welte', C419 'Correspondentiemet filmklanten 
1911. Mobiele exploitanten: D. Schouten', 0,22 'Idem. Mobiele exploitanten: overigen'. 

SDA, C935'Klantenboek II1. 
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de duur van een uur uit. Doordat Desmets grootste leverancier in 1910-1911, de Westdeutsche 
Film-Börse, nauwelijks lange films in zijn programma's aanbood, beschikte Desmet tot de zomer 
van 1911 slechts over een paar lange films, die hij overwegend via losse aankoop bemachtigd 
had. Zomer 1911 schakelde hij over op een andere leverancier, de Deutsche Film-Gesellschaft, 
die wel geregeld filmprogramma's met lange films kon verkopen. Toch bevatten zelfs deze 
programma's met standaard een lange film. Pas vanaf 1912 werden de langere films steeds meer 
gemeengoed. Zeker de minder chique bioscopen moesten het daardoor in 1911 nog doen met 
programma's waarin de langste films maar net de 300 meter te boven gingen, de gebruikelijke 
maximale lengte voor een eenakter, goed voor ongeveer een kwartier kijkplezier. 

Wat filmgenres betreft, waren in 1910 actualiteitenfilms nog steeds gewilde items, net als 
daarvoor bij Desmets Imperial Bio in 1908 en 1909. De film over de begrafenis van koning 
Edward VII en die over de begrafenis van de Belgische koning Leopold II waren intrek. W.J. van 
Lier, restaurateur van de Sociëteit Momus, huurde de Concertzaal in Maastricht, waar hij 
filmvertoningen gaf. In december 1910 reclameerde van Lier bij Desmet over diens programma. 
Hij had maar één avondvoorstelling en wilde die niet vullen met drama's en 'gespeelde moppen' 
[kluchten]. 'Iets actueels heeft u zeker niet?', merkte hij op.16 Daarnaast vroeg Van Lier expliciet 
om natuuropnamen. Ook elders waren natuurfilms in trek.17 J.F. Mounier in Den Bosch vroeg in 
oktober 1911 om vervanging van het Pathé-bioscoopjournaal door natuurfilms 'omdat die erg 
gevraagd zijn hier en we er al in 2 of 3 weken geen hadden.' Natuurfilms, wetenschappelijke 
films en andere educatieve genres bleven de hele jaren tien door populair bij het Nederlandse 
bioscooppubliek. Ze zaten standaard in bioscoopprogramma's, maar konden ook afzonderlijk 
gebundeld worden voor school- en wetenschappelijke voorstellingen. Ook Desmet liet 
incidenteel dergelijke speciale voorstellingen samenstellen. Tegelijkertijd waren er andere 
filmvertoners die hem juist om drama's en fantastische films vroegen, met name wanneer die 
ingekleurd waren. 'Gekleurde opnamen' waren bijvoorbeeld een verzoek van J. Sieders, toen die 
voor zijn nieuwe bioscoop in Enschede bij Desmet materiaal zocht.18 Natuurfilms en 
actualiteitenfilms zouden bij de opkomst van de lange films in trek blijven, gekleurde (fictie-) 
films werden daarentegen minder gevraagd. 

2. Kilometerfïlms. De doorbraak van de lange speelfilm, de trend van de Deense films in 1911 
en 1912 en de gevolgen daarvan voor Desmets klantenkring. 

Het jaar 1911 stond in het teken van de doorbraak van de lange speelfilm, van de Deense en de 
Duitse film en van de eerste internationaal beroemde filmster, Asta Nielsen.19 Desmet had 
weliswaar al eind 1910 de lange speelfilm De Passie-Spelen (LA VIE ET LA PASSION DE NOTRE 
SEIGNEUR JESU CHRIST) aangekocht en verhuurde begin 1911 ook al De Blanke Slavin I (DENHYTDE 

' Dat hoeft niet perse op actualiteiten te slaan, maar kan ook op nieuwe trendgevoelige films siaan. 

' DA, C374 'Maastricht', W.|. van Lier aan Desmet, 4 december 1910. 

*DA, C934 'Klantenboek I', |. Sieders (Bioscoop-Theater 'Amsterdam', Enschede) aan Desmet, 6 december 1910. 

"Zie: Riccardo Redi (ed.), 1911... La nascita dellungometraggio(Pesaro: CNC Edizoni, s.a. [1992]). 
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SLAVEHANDEL), maar de trend van de lange speelfilm werd in Nederland pas echt een feit met 
het vervolg op DEN HVIDE SLAVEHANDEL: DEN HVIDE SLAVEHANDEL SIDSTE OFFER. Op zaterdag 16 

maart 1911 was tegelijkertijd bij Nöggeraths Bioscope-Theater en bij Mullens' Grand Theatre 
deze Deense sensatiefilm als De Blanke Slavin (II) in première gegaan.20 Het Handelsblad 
schreef: 

De film is zeer duidelijk en hier en daar geheel natuur-getrouw. Men ziet een meisje in 
handen vallen van handelaars in blanke slavinnen, die haar in een huis opgesloten 
houden, mishandelen en tenslotte willen verkopen. Ontvoeringen per auto, gemaskerde 
mannen, vechtpartijen op de daken, enz., worden successievelijk op het doek vertoond. 
Doch hel einde van de pakkende geschiedenis is toch, dat een ingenieur, die het meisje al 
in het begin van de ontvoering gezien heeft, haar bijtijds uit de handen der onverlaten 
weet te verlossen. Het afdraaien dezer romantische film duurt ongeveer een uur.21 

Op de dag dat de film bij zijn concurrenten voor het eerst werd vertoond, kreeg Desmet het voor 
elkaar om een kopie bij de Deutsche Film-Gesellschaft te bemachtigen. Eén week later draaide 
de film ook bij de op 4 maart geopende Union Bioscoop op de Heiligeweg. DEN HVIDE 
SLAVEHANDELS SIDSTE OFFER droeg in Nederland sterk bij aan de populariteit van de Deense films 
vanwege hun sensationele benadering en hun gewaagde onderwerpen als vrouwenhandel. Maar 
tegelijkertijd zorgde de film ook voor de reputatie van de lange speelfilm en van de vaste 
bioscoop zelf. De euforie in de pers over de lange speelfilms ging gelijk op met de 
jubelstemming over het aantal bioscoopopeningen. Lange films en nieuwe bioscopen leken in 
eikaars verlengde te liggen. Het was ook voor het eerst dat een lange speelfilm zo uitgebreid in 
de Nederlandse pers werd besproken. 'Lange speelfilms' werden zelfs steeds langer: in plaats 
van de tot dan toe maximale filmlengte van driehonderd meter verschenen er nu films van 
zevenhonderd meter of meer. De Blanke Slavin was zo in trek, dat men de aanduiding van 'deel 
II' wegliet. 

De film werd een fenomeen en zette de trend voor volgende Deense lange films, zoals De 
Verleiding eener Wereldstad (VED FAENGSLETS PORT), een erotisch melodrama over een jonge 
bon-vivant die een meisje van lage komaf verleidt, uit huis wordt gejaagd en bij zijn eigen 
moeder inbreekt. Begin april werd de film in het Bioscope-Theater vertoond. Net als bij DEN 
HVIDE SLAVEHANDELS SIDSTE OFFER lukte het Desmet om via de Deutsche Film-Gesellschaft een 
concurrerende kopie van deze film in zijn bezit te krijgen en te verhuren.22 Desmet wist door 
zijn aanvoer uit Duitsland snel op de trend van de lange(re) films te reageren. In april bracht hij 
naast VED FAENGSLETS PORT de Italiaanse spektakelfilm Troja's Val (LA CADUTA DI TROIA uit, het 
Duitse drama Gevaarlijke Leeftijd (DAS GEFAHRLICHE ALTER, Messter 1911) en in mei Heef Bloed 
(HEISSES BLUT), onder regie van Urban Gad en met in de hoofdrol Asta Nielsen.23 

" Nieuws van de Dag, 13 maart 1911. Algemeen Handelsblad, 14 en 15 maart 1911. 

' Algemeen Handelsblad, 15 maart 1911, ochtendblad. 

" In tegenstel ling tot DEN HVIDE SLAVEHANDELS SIDSTE OFFER prijkt de kopie van VED FAENGSLETS PORT nog steeds in de Desmet-collectie. 

Zie: Marguerite Engberg, 'Il lungomelodrammaerotico', in: Redi (1992), p. 27-29. Engberg duidt de film aan als het eerste Deense 

erotische melodrama. Zie ook: Ron Mottram, 'August Blom', in: Cherchi Usai (1986), p. 140-143. 

"DAS GEFAHRLICHE ALTER was een van de weinige films die Desmet in 1911 niet bij zijn vaste leveranciers in Duitsland kocht. Hij kocht 

de kopie op 20 april 1911 in Rotterdam van Robert Weil van de Aktiengesellschaft fur Kinematographie und Filmverleih te 
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Nielsens en Gads eerste samenwerking, AFGRUNDEN, eveneens een drieakter, was al in 1910 in 
landen als Duitsland uitgebracht, maar lijkt op de golf van het succes van de andere lange films 
pas na DEN HVIDE SLAVENHANDELS SIDSTE OFFER in Nederland te zijn gedistribueerd. De film werd 
waarschijnlijk in de tweede en de derde week van april 1911 vertoond in het Grand Theatre in 
Amsterdam, bij Alberts Frères, onder de titel Levens Afgronden.24 Desmet bezat zelf geen 
exemplaar van AFGRUNDEN, maar mocht een kopie van een concurrent doorverhuren aan een 
paar exploitanten in uithoeken van het land.25 De stercultus rondom Asta Nielsen begon niet 
meteen met AFGRUNDEN en HEISSES BLUT, ook al was de laatste een veelgevraagde film in de 
daaropvolgende maanden. Desmet vertoonde ook in april en mei een andere kopie die niet van 
hemzelf was, namelijk de Amerikaanse lange film De Negerhut van Oom Tom (UNCLE TOM'S 
CABIN, Vitagraph 1910).26 Ten slotte kreeg Desmets Passie-Spelen van Pathé een nieuwe impuls 
door de lange-film-rage en werd vanaf voorjaar 1911 geregeld verhuurd. 

De lengte van de Duitse en Deense lange speelfilms leverde hen de bijnaam 'kilometerfilms' 
op. In augustus 1911 kocht Desmet de Pathé-film Slachtoffers van de Alcohol (LES VICTIMES DE 
L'ALCOOL, Pathé 1911) bij Schnick, een film van 795 meter, en in augustus BALLHAUS ANNA I, 
officieel 960 meter, maar volgens Desmet 892 meter. In september betrok hij de Deense film De 
Axdateuren de Vrouw van de Journalist (AVIATIKEREN OG JOURNALISTENS HUSTRU, Nordisk 1911), 
die zelfs 1160 meter lang was. Het was de eerste film van het aanbod van de Deutsche Film-Ge-
sellschaft van meer dan 1000 meter. Vanaf september 1911 zat er in bijna ieder programma van 
de Deutsche Film-Gesellschaft wel een film van tussen de 500 en 1200 meter, overwegend van 
Deense of Duitse makelij, maar incidenteel ook wel van Franse, Italiaanse of Amerikaanse 
herkomst. Op deze lange speelfilms zou Desmet vanaf 1911 het overgrote deel van zijn 
publiciteit richten.27 

De doorwerking van de populariteit van de lange films laat zich goed aflezen aan Desmets 
verhuur aan twee klanten uit de reisbioscoopwereld: Alex Benner en de gebroeders Mullens. 
Alex Benner, reisde in 1911 nog volop rond, 's zomers met zijn reisbioscoop en 's winters met 
voorstellingen in zalen.28 Na een eerste levering in februari 1911 werd hij vanaf mei een vaste 

Straatsburg. De kopie, circa 700 meter lang, kostte 60 Pfennig per meter (de gewone prijs voor losse films; vg. Gildemeijer). 
Behalve de filmkopie kocht Desmet van Weil twintig grote affiches van 1 Mark per stuk en drie sets litho's van 2 Mark. Zie: DA, C22 
'Nieuwe films. Robert Weil, Rotterdam/Straatsburg'. De film was de eerste monopoolfilm van Messter, maar werd al snel na zijn 
verschijnen in de vrije verkoop verkocht. Zie: Muller (199;,), p. 122-123. 

" Algemeen Handelsblad, 13 en 20 april 1911. Overigens kan niet met absolute zekerheid vastgesteld worden o] Levens Af gronden 

inderdaad de Deense film AFGRUNDEN betreft. 

's In mei 1911 bood Desmet de film aan bioscoopexploitant jelsma in Leeuwarden aan en in juli verhuurde hij hem aan A.W. Smits 
in Vlissingen. Zie hiervoor: DA, C934 'Klantenboek I' en C880 'Copijboek', Desmet aan jelsma, 3 mei 1911. Misschien was Cildemijer 
de verhuurder van AFGRUNDEN, gezien zijn latere distributie van de Asta Nielsen-films. 

" UNCLE TOM'S CABIN werd eveneens bij Smits in Vlissingen en Jelsma in Leeuwarden vertoond. Zie: DA, C880 Copijboek I'. 

"Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 3. 

" Benner was achtereenvolgens in Gorinchem (februari), Bergen op Zoom (mei), Steenbergen (mei), Schiedam (juni), en Den 

Helder (juli) te zien met films van Desmet. Daama stond hij met Desmets films op de kermissen van Hoom (augustus 1911), Tilburg 

(augustus), Den Bosch (september), Nijmegen (oktober) en Tiel (oktober) en daarna in zalen en vaste bioscopen in Waalwijk (-
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klant van Desmet. Benner huurde van Desmet meestal veertien titels, zodat hij circa 2450 meter 
ineens kreeg. Maar hoogstwaarschijnlijk wisselde hij één of twee keer per week de films van 
zijn programma, zoals gebruikelijk was. Dit kan niet anders betekend hebben dan dat Benner in 
1911 geheel op Desmets filmaanbod aangewezen was. 

Vanaf mei 1911 huurde Benner enkele keren De Blanke Slavin van Desmet, waarmee 
vermoedelijk DEN HVIDE SLAVEHANDELS SIDSTE OFFER bedoeld wordt. Desmet merkte de eerste 
keer dat hij de film aan Benner verhuurde op, dat de film bestond uit drie 'delen' [aktes], en 
instrueerde hem die achter elkaar te vertonen. Het laatste was blijkbaar zo nieuw dat dit er 
apart bij werd vermeld. Hieruit zou men kunnen afleiden hoe ongewoon de lange film op dat 
moment nog werd gevonden. Blijkbaar was dit Benners eerste of één van zijn eerste lange films. 
Een reclamepakket begeleidde de film: elf affiches plus één affiche in drie delen werden 
meegestuurd.29 

In augustus vertoonde Benner films als LES VICTIMES DE L'ALCOOL. Dit was een film van 795 
meter, geregisseerd door Gerard Bourgeois. De film toont het klassieke verhaal van de 
ondergang van een gezin door de drankzucht van de vader, in de negentiende eeuw goed voor 
menige toverlantaarnserie.30 LES VICTIMES DE L'ALCOOL bleek een populaire film te zijn, want 
Benner huurde hem opnieuw in oktober en december. Toch bevatten de meeste van de 
programma's die Benner in 1911 van Desmet huurde geen lange films. Lange films waren zeker 
op de kermis nog geen gemeengoed geworden. Op 21 december opende Alex Benner zijn eerste 
vaste bioscoop, het Bioscope-Theatre in Bergen op Zoom.31 Na half januari wilde Benner geen 
films meer van Desmet, omdat hij een grote partij films gekocht had, die nog niet in Bergen op 
Zoom vertoond waren.32 Daarmee stokte het contact tussen Desmet en Benner nagenoeg 
definitief. 

november), Roosendaal (december) en Bergen op Zoom (december 1911-januari 1912). Zie: DA, C934 'Klantenboek I' en C935 
'Klantenboek II'. 

"Affiches ('litho's') in één deel kostten 30 cent per stuk, grote affiches in drie delen 1,50 gulden en in negen delen 2,50 gulden. 
Dit wordt bijvoorbeeld vermeld op een rekening voor affiches bij vier programma's waaronder DEN HVIDE SLAVEHANDEL en een 
andere Deense film DEN DBDEN HALSBAND (Nordisk 1910). Voor de laatstgenoemde film werd een affiche in negen delen bijgeleverd. 
Zie: DA, C88o 'Copijboek I', Desmet aan Benner, 1 mei 1911. 

'"Richard Abel merkt op, dat de film niet enkel een ouderwets melodrama is, maar nanratieve en representatieve elementen bevat 
die de film doet afwijken van zijn voorgangers. Om redenen van authenticiteit werden acteurs uit buurttheaters gebruikt in 
plaats van de vaste acteurs van Pathé. De camera blijft bijna constant in medium shot, zodat de ruimtes iets claustrofobisch 
krijgen. Bovendien handelt het niet om een arbeidersgezin zoals in eerdere versies, maar om een burgerlijk gezin, 'shifting the 
locus of what the French press usually described as a working-class social problem'. Abel (1994), p. 326-327. Net als bij de korte 
Pathé-films die Desmet via zijn in Duitsland gekochte programma's verwierf in de jaren 1910-1912, werd LES VICTIMES DE L'ALCOOL in 
Duitsland in augustus 1911 betrokken bij Desmets contact, de Deutsche Film-Gesel Ischaft te Keulen. Het kantoor van Pathé in 
Amsterdam liet de distributie van deze film door Desmet geheel vrij. 

1 DA, A13 'Uitnodigingen 1911-1961', uitnodiging opening Bioscope-Theatre, 14 oktober 1911. 

" DA, C432 'Bergen op Zoom', Benner aan Desmet, 12 januari 1912. Desmet zou alleen nog in het najaar van 1915 de films DET 
HEMMELICHEDSFULDE X en LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT (Eclair 1914) aan Benner verhuren. Benner leidde de bioscoop, later Luxor 
geheten, tot aan zijn dood op 15 februari 1945, met een interval in de jaren 1925-1937, toen hij in België verbleef. Archief Bergen 
op Zoom aan auteur, 16 april 1999. 
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De gebroeders Mullens stonden in de jaren 1910-1912 met één been in de kermiswereld en met 
het andere been in die van de vaste bioscoop. In zijn eerste distributiejaren leverde Desmet 
regelmatig films aan Alberts Frères voor hun reisbioscoop. Naast hun Haagse bioscoop en hun 
vertoningen in gehuurde zalen zoals het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen in Den Haag 
en het Grand Theatre in Amsterdam (dat Albert Mullens kort daarop zou overnemen), werd 
hun reisbioscoop in de zomer van 1911 nog steeds gebruikt. Tussen mei en augustus 1911 
huurden de gebroeders Mullens regelmatig films van Desmet, maar het betrof meestal korte 
films. Alleen in een enkel geval waren er dat voldoende om een voorstelling te vullen. 
Doorgaans ging het meer om aanvulling.33 In 1912 zou hun afname bij Desmet sterk groeien. In 
dat jaar huurden ze wekelijks of om de andere week één of meer films van Desmet. 

In 1911 vertoonden de gebroeders Mullens Desmets lange films: HEISSES BLUT in mei 1911 en 
in juni en augustus DENHVIDE SLAVENHANDELS SIDSTE OFFER. De laatstgenoemde film leidde tot 
een aantal producties die op het succes van hun voorganger teerden. Alleen de woorden 'Wit', 
'Blank' of 'Slavin' waren al genoeg om bioscoophouders en verhuurders over te halen. Een 
Blanke Slavin nummer drie werd in 1911 door de Duitse firma Vitascope geproduceerd en in 
juni van dat jaar door Desmet aangekocht en aangeboden aan de gebroeders Mullens. Deze 
WEISSE SKLAVTN kon hen echter niet bekoren en ze weigerden de film te huren. Niet alleen 
klopten noch de bijgeleverde inhoudsbeschrijving noch de bijgevoegde affiche met de film zelf, 
ook vonden ze het niveau van de film onder de maat. Ze schreven Desmet in juni 1911: 'U kunt 
gerust aan de firma zeggen waar u dit beeld gekocht heeft dat hier een poging tot bedriegen is 
geschied op de reclame van Blanke Slavin No. 2.'34 In dezelfde maand vertoonde ook Benner via 
Desmet een Italiaanse film die dreef op de 'witte-slavinnen-trend', getiteld De Zwarte Slavin 
(AMORE DI SCFüAVA, Cines 1910), maar deze film was slechts een eenakter van 310 meter.35 

Mogelijk geïnspireerd door het succes bij concurrent Benner huurden de gebroeders Mullens 
LES VICTIMES DE L'ALCOOL in september en oktober voor vertoningen in Maastricht, Weert, 
Roermond en Haarlem. Ook concurrent Hommerson huurde de film in september en oktober 
voor vertoningen in Bussum en Amersfoort. Overigens was LES VICTIMES DE L'ALCOOL niet bij 
iedereen een succes. Reisbioscoopexploitant Carl Welte vertoonde hem in september 1911 op 
de kermis in Meppel, maar het kermispubliek moest er niets van hebben. 'Gisteren heb ik de 
film Alcohol aan uw waarde adres teruggezonden, de mensen zijn hier uit de tent gelopen; die 
wilden ze niet meer zien. Gisteren vroegen de menschen, komt de Alkohol ook weer, ik zeg 
neen. God dank, riep het Publiek, die is voor de Kermis ook niet geschikt.'36 

"DA, C934 'Klantenboek I' en C935 'Klantenboek II'. In juni 1911 stonden de gebroeders Mullens in Deventer en Bussum op de 
kermis en in aucrustus in Zwolle. Daama stonden ze achtereenvolgens in Haarlem (augustus), Maastricht (september), Weert 
(september) Haarlem (oktober), Roermond (oktober) In juni 1911 gaven ze ook voorstellingen in het Gebouw van Kunsten en 
Wetenschappen in Den Haag. Bij al deze voorstellingen maakten ze gebruik van Desmets films. 

" DA, C9 'Nieuwe films. Alberts Frères', Mullens aan Desmet, 24 juni 1911. 

"Zie ook : Muller (1994), p. 114-115. 

"DA, C421'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Mobiele exploitanten: Welte, 1911', C. Welte aan Desmet, 21 september 1911. 

Zie ook : Van der Maden (1989), p. 23. In hoeverre de vertoners ook een rol speelden in deze mislukking, is onduidelijk: zowel 

Weltes explicateur Bertus Niemeijer en Welte zelf waren namelijk ook 'slachtoffers van de alcohol'. 
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Zelfs in 1912, toen de meeste grote steden inmiddels één of meerdere vaste bioscopen 
bezaten, bleven de Alberts Frères behalve hun voorstellingen in Amsterdam en Den Haag toch 
ook nog optredens verzorgen op de kermis en in gehuurde zalen.37 Blijkbaar konden ze met hun 
shows genoeg concurreren met de vroegste vaste bioscopen. Het zou wel het laatste jaar van 
hun kermisoptredens zijn. Nog vaker dan in 1911 huurden de gebroeders Mullens lange, vooral 
Deense, films van Desmet. Het populairste waren De Zwarte Kanselier (DEN SORTE KANSLER), 
geregisseerd door August Blom, en De Vier Duivels (DE FIRE DJAEVLE), geregisseerd door Alfred 
Lind en Robert Dinesen.38 DEN SORTE KANSLER was een avontuurlijke kostuumfilm over een niets 
ontziende heerser, die zijn dochter tegen haar wil met een machtige naburige prins wil laten 
trouwen. Net als in eerdere films van Blom waren de locaties realistisch en maakte hij gebruik 
van subtiele lichteffecten.39 DE FIRE DJAEVLE was een drama over een groep trapezewerkers in een 
circus. Met name in de actiescènes werd gebruik gemaakt van opnames van boven- en van 
onderaf, op een manier die tot dan toe onbekend was. De film betekende de doorbraak van de 
Deense circusfilms, waarvan Desmet bijvoorbeeld Het Grote Circusdrama of De Doodssprong Uit 
de Nok van het Circus (DODSSPRINGET TIL HEST FRA CIRKUSKUPLEN, Nordisk 1912) bezat.40 

De gebroeders Mullens hadden er heel wat voor over om Desmets nieuwe films bij hen te laten 
uitkomen. Ze betaalden voor DEN SORTE KANSLER 250 gulden voor de eerste vertoningsweek van 
de film in Den Haag (35 gulden per dag). De broers wilden de film zo graag hebben, dat ze op 
eigen kosten de film lieten overkomen en proefdraaien. Ze kochten ook royaal reclamemateriaal 
in om de film aan te kondigen, waaronder kostbare affiches die uit meerdere delen bestonden. 
Aangezien Desmet zijn premièretheater in Amsterdam, Cinema Palace, pas eind 1912 opende, 
had hij waarschijnlijk geen bezwaren om DEN SORTE KANSLER in Den Haag te laten uitgaan, in 
plaats van in zijn Parisiens in Rotterdam en Amsterdam. Overigens opende de film ook in juli 
in Nöggeraths Bioscope-Theater. Blijkbaar bezaten Desmet en Nöggerath allebei een kopie, net 
als bij eerdere Nordisk-films als DEN HVIDE SLAVEHANDELS SIDSTE OFFER en VED FAENGSLETS PORT. 

In tegenstelling tot DEN SORTE KANSLER hadden de Alberts Frères niet de eerste voorstelling van 
DE FIRE DJAEVLE gegeven. Deze had in november 1911 in de Union Bioscoop in Amsterdam 
plaatsgehad en de film was daarna onder meer in het Bioscoop-Theater Doelen te Gorinchem 
vertoond, toen reizend exploitant Hommerson in december 1911 daar voorstellingen gaf. DE FIRE 
DJAEVLE bleek zo succesvol dat Desmets kopie jarenlang verhuurd werd. Niet alleen in 
Nederland maar door heel Europa was de film een succes. De firma Kinografen kon na DE FIRE 
DJAEVLE de grootste filmstudio van Scandinavië bouwen in de hoop het succes te evenaren met 
nieuwe films. Deze verwachtingen kwamen overigens niet uit. 

" DA, C935 'Klantenboek II' en C936 'Klantenboek III'. De gebroedere Mullens waren in september-oktober 1912 in Weert, en in 
oktober achtereenvolgens in Leiden, Breda en Haarlem. Het Desmet-archief suggereert een windstilte tussen oktober 1911 en juni 
1912 wat betreft filmverhuur van Desmet aan Alberts Frères. 

" DE FIRE DIAEVLE werd door Alberts Frères in juni 1912 in Den Haag vertoond, in september in Weert, in oktober in Leiden, en in 
dezelfde maand in Breda en opnieuw in Den Haag. DEN SORTE KANSLER werd in juli in Den Haag vertoond en in oktober in Weert. 

"Mottram (1986), p. 154-155. 

'° Marguerite Engberg, 'Alfred Lind', in: Cherchi Usai(i98é), p. 128-129. Barry Salt, 'Schiave bianche etendea strisce. Laricercadel 

"sensazionale"', in: ibid., p. 70. DE FIRE DIAEVLE was ontleend aan een kort verhaal van Herman Bang, dat later diverse keren 

opnieuw verfilmd werd, onder meer door Friedrich Wilhelm Murnau. 
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Niet alleen voor DEN SORTE KANSLER werd in de buidel getast om zich van de eerste 
vertoningsweek van een nieuwe lange film te verzekeren. Voor IN NACHT UND EIS, een speelfilm 
over de beruchte scheepsramp van de Titanic, die enkele maanden eerder had plaatsgevonden, 
betaalden de gebroeders Mullens 200 gulden. De Dochter van de Gouverneur (GUVERN0RENS 
DATTER, Nordisk 1912) kostte de broers 175 gulden per week. De prijzen zakten wel drastisch na 
de eerste vertoningsweken. Een prijs van 15 gulden per dag voor films die niet nieuw meer 
waren, was normaal in 1912. Ook DEN SORTE KANSLER en DE EIRE DJAEVLE werden in het najaar 
van 1912 voor 15 gulden per dag, 25 gulden voor twee dagen of 100 gulden per week 
verhuurd.41 Dat was iets meer dan in 1911, toen niet nieuwe films 10 gulden per dag kostten bij 
een huur van drie dagen.42 

Behalve lange films huurde Alberts Frères van Desmet regelmatig korte films, waarvoor niet 
een vast totaalbedrag maar een meterprijs betaald werd. De prijzen konden behoorlijk uiteen
lopen. Begin september 1912 betaalden de broers gemiddeld 50 cent per meter voor korte 
komedies als Het Ideaal van de Bioscope (THE PICTURE IDOL). Eind september/begin oktober 
kostte de documentaire De D\4ique (LE DYTIQUE, Éclair 1912) 10 cent per meter en de reisfilm 
Aan de Oevers van de Yerres (LES BORDS DE L'YERRES, Gaumont 1912) 20 cent per meter. Korte 
drama's kostten in oktober-december 1912 voor drie dagen 12 XA cent en 25 cent per meter voor 
tien dagen. De prijsverschillen kunnen in de verschillen in genres gelegen hebben, maar het kan 
ook met het roulement van de desbetreffende kopieën te maken hebben gehad. Niet voor alle 
korte films werden meterprijzen betaald. Soms betaalde Alberts Frères ook een vast bedrag voor 
één- en tweeakters. 

Buiten complete programma's verhuurde Desmet ook vaker losse films na de introductie van de 
lange speelfilm. Vanwege de populariteit van dergelijke films verhoogde hij de prijzen fors, 
zeker als de filmkopieën nog redelijk vers waren. Zo bood hij in mei 1911 aan bioscoophouder 
Jelsma in Leeuwarden de films AFGRUNDEN en VED FAENGSLETS PORT voor 15 gulden per dag en 
75 gulden per week aan en DAS GEFAHRLICHE ALTER voor 20 gulden per dag en 100 gulden per 
week.43 

De prijsverhogingen werkten ook door in de huur van programma's. Hommerson moest eind 
1911 Desmet 30 gulden per weekend betalen voor een programma van 2000 meter, als daar 
geen 'groot beeld' (lange speelfilm) bijzat en 35 gulden 'met groot beeld'. Hommersons assistent 
Nico Broekema sputterde tevergeefs tegen dat hij van de concurrenten (lees: Pathé) 
programma's van 2000 meter of meer voor 25 gulden per twee dagen kon krijgen, 'alles nieuwe 
filmen', maar ging toch overstag.44 Hetzelfde geschiedde bij exploitant P.E. Scharphorn in 
Hengelo. Als het waar was dat 'grote nummers' per dag 10 gulden en voor vier dagen 60 a 65 
gulden kostten, dan wenste hij geen films meer van Desmet: 'Grap is grap, maar van dergelijke 

' Van de genoemde Deense films uit 1912 resteren in de Desmet-collectie nog DE FIRE DIAEVLE, GUVERNBRENS DATTER en een incomplete 

versie van DBDSSPRINGETTIL HEST FRA CIRKUSKUPLEN. 

"DA, C382'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Apeldoorn 1911', E. Bruins aan Desmet, 23 november 1911, naar aanleiding 

van de huur van HEISSES BLUT. 

" DA, C880 'Copijboek I', 3 mei 1911. 

"DA, C392 'Correspondentie met bioscoopexploitanten.Gorinchem 1911', Nico Broekema aan Desmet, 29 november 1911. 
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joodenstreeken moet ik niets hebben.' Maar ook Scharphorn ging voor de bijl. Nog geen maand 
na zijn zijn boute woorden huurde hij voor vier dagen DE FIRE DIAEVLE van Desmet voor 60 
gulden. De Deense en Duitse lange films waren te veel in trek.45 

De lange speelfilms werkten op andere fronten van Desmets bedrijf door. Vanaf 1912 werd de 
lengte van films ook opgenomen in contracten. Zo lieten Carl Disch en diens vennoot Tilanus 
van de Apollo Bioscoop in Haarlem in hun contract (december 1912} vastleggen dat Desmet 
iedere week binnen het programma een film van minstens 800 meter moest meezenden. 

De lange speelfilms speelden ook een belangrijke rol bij de verkoop van Desmets aanbod. In 
de periode 1911-1912 verkocht Desmet een aantal van zijn films. Wellicht wilde hij van zijn 
oudere repertoire af. Aan de reisbioscoopexploitant Welte leverde hij op 9 november 1911 
vijftien films, waarvan de meeste korte kluchten waren.46 Het is echter ook goed mogelijk dat de 
kopers simpelweg veel geld over hadden voor Desmets films, zeker als dat populaire lange 
speelfilms waren. Aan de Duitse handelaar Jokisch deed Desmet op 24 oktober 1911 zijn kopie 
van BALLHAUS ANNA I over, een film die het bij Desmet redelijk gedaan had.47 Dat de film 
desondanks verkocht werd, kan verklaard worden uit de opmerking van exploitant Anton 
Haffke (Haarlem), die de film begin oktober huurde:'[...] beeld schrikkelijk vlekkerig en donker, 
wellicht door wasschen veroorzaakt.'48 Mogelijk was de film gewoon grijsgedraaid. In januari 
1912 verkocht hij aan P.R. van Duinen zijn kopie van LES VICTIMES DE L'ALCOOL, die in 1911 zo 
goed gelopen had bij Benner en de gebroeders Mullens.49 Van Duinen zou zich later profileren 
als een distributeur voor tweedehands films, die tegen lage tarieven in scholen en 
buurtbioscopen draaiden of die een tweede leven leidden in Nederlands-Indië. In de jaren 
twintig werd Van Duinen een middelgrote distributeur. 

Lengte was een trendgevoelig reclamemiddel. 'Reuzenfilm (1100 Meter lang)' noemde men 
MADELEINE (Deutsche Bioscop 1912) en De Groote Circus-attractie (DODSSPRINGET TIL HEST FRA 
CIRKUSKUPLEN) werd aangeduid als een 'Hoofd-Reuzen-Film'.50 In advertenties, zoals in het blad 
De Kunst, werd niet de naam van de distributeur vermeld. Dat gebeurde buiten de vakpers 

*SDA, C398 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Hengelo 1911', P.E. Scharphorn aan Desmet, 5 december 1911. 

Luitenant van Brinken en de gestolen onderzeeboot (LIEUTENANT ROSE AND THE STOLEN SUBMARINE, Clarendon 1910), Piefke als 

brandweerman (CALINO POMPIER, Caumont 1910), Piefke als wandelende straatfontein (CALINO ARROSEUR PUBLIC, Caumont 1910), De 

apotheker is getrouwd, Erics acrobaten (lts ERIKS?, Pathé 1910), Een nieuwe uitvinding van Tontolini(UNA SCOPERTA MERAVICLIOSA DI 

TONTOLINI, Cines 1910), Vrouw Kanon is te warm (LA SIGNORACANNONE HA CALDO, Itala 1910), De handschoen, Gebroken vriendschap, 

Lernke met zijn grote neus (Patouillard?, Lux 191?), Alles op rolletjes, johan heeft paardemedicijn gedronken, Voorzichtig een 

wesp, Kobus wordt knecht in een bloemenwinkel. De list van Tontolini (Tontolini?, Cines 191?), Een veelbelovend paar (Eclipse 

1911). 

" De film werd verkocht voor 384 Mark a raison van 0,40 Mark per meter. 

" DA, C395 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Haarlem 1911', Anton Haffke aan Desmet, 15 oktober 1911. 

"De film, circa 800 meter lang, kostte 26 cent per meter, zodat van Duinen Desmet 212 gulden betaalde, inclusief twee grote 

litho's van 2 gulden per stuk. Zie voor Van Duinen: DA, C935 'Klantenboek II'. De film was in januari 1912 voor dezelfde prijs ook 

aan M.H. van Cenne in Den Haag aangeboden. Zie hiervoor: DA, C880 'Copijboek I', 16 januari 1912. 

s° De Kunst, 235, 27 juli 1912, p. 687. Idem, 242, 7 september 1912, p. 800. 
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eigenlijk niet. Maar ook de namen van productiemaatschappijen werden slechts sporadisch 
genoemd. Toch valt op dat deze namen van productiemaatschappijen tussen 1912 en 1913 in 
advertenties door Desmet en zijn concurrenten steeds frequenter opgevoerd werden. Met name 
Nöggerath noemde vanaf eind 1912 in de advertenties in De Kunst voor zijn Bioscope-Theater 
naast de hoofdfilm een reeks namen als Vitagraph, Gaumont, Cines om daarmee de rest van zijn 
programma aan te duiden in plaats van filmtitels te noemen.51 Ook de 'buitenwacht' wist op een 
gegeven moment waar Vitagraph en Cines voor stonden. In zijn advertenties in De Komeet in 
1911 en 1912 liet Desmet de namen van productiemaatschappijen weg en gaf alleen een enorme 
lijst van bij hem te huren filmtitels. Wel vermeldde hij de namen van de firma's waar hij 
filmapparatuur van doorverkocht: Pathé, Gaumont, Ernemann, Messter en Buderus. Hij vergat 
niet op te merken dat hij films 'van 1000 meter en langer' in de aanbieding had.52 Wat ook 
opvalt aan zijn advertenties in De Komeet, is dat, in tegenstelling tot de tijd van The Imperial 
Bio, hij nu zijn eigen naam vet en groot in zijn advertenties liet afdrukken. Zijn neiging tot 
zuinigheid in publiciteit liet hij ook varen. Maandelijks liet hij twee pagina's in het kermisvak-
blad vullen met zijn advertenties. 

Door filmlengte werd de concurrentie onder bioscoophouders opgedreven. Desmets afnemers 
waren door zijn advertenties in bladen als De Komeet en door reclame en besprekingen in 
buitenlandse bladen op de hoogte van buitenlandse succesfilms. Iedereen probeerde gewilde 
lange speelfilms als DEN HVIDE SLAVEHANDELS SIDSTE OFFER bij Desmet te bemachtigen, maar hij 
kon niet elk verzoek honoreren, omdat hij meestal maar één filmkopie per titel in huis had. 
Vaak moest een klant een week of langer wachten, voordat hij de desbetreffende kaskraker een 
week kon huren. Toch probeerde Desmet het zijn klanten zoveel mogelijk naar de zin te maken 
en veranderde op verzoek titels bimien het aangebodene programma. Meestal sloegen dergelijke 
verzoeken op lange speelfilms.53 

3. De monopoolfilm wordt gemeengoed in 1913. RICHARD WAGNER en andere Duitse drama's. 

Begin 1913 brak in Nederland de monopoolfilm door. Distributeurs kochten van de 
productiemaatschappijen voor een jaar of een aantal jaren de verhuurrechten voor één film 
binnen een afgebakend terrein, dat in dit geval meestal Nederland alleen of Nederland en 
NederlandsTndië betrof. Ze verkochten op hun beurt de Nederlandse bioscoopexploitanten het 
recht om als enige in hun stad de desbetreffende film te vertonen. Daardoor waren deze 
verzekerd van een eersteweeksvertoning zonder concurrentie van anderen met dezelfde film. 

s In De Kunst, 251,16 november 1912, p. 112, omschreef Nöggerath zijn aanbod alleen maar als'de nieuwste en sensationeelste films 

van de Vitagraph Company, Gaumont, Éclair, Itala, Edison, Cines, enz.', zonder zelfs de titel van een hoofdfilm te noemen. Een 

voorbeeld van de aankondiging var, een hoofdfilm, in dit geval De Graaf van Monte Cftr&fo(MONrtCHRBTO), gevolgd door' het 

bovengenoemde citaat, vindt men in De Kunst (257) van 28 december 1912 op p. 222. De op 2 november geopende Plantage-

Bioscoop kondigde naast de hoofdtitels steeds aan dat ze 'verder prachtbioscopebeelden van Gaumont, Cines, Vitagraph, Éclair, 

Pasquali, enz.' vertoonden. Zie hiervoor: De Kunst. 253, 30 november 1912, p. 143, en ibid., 254, 7 december 1912, p. 159. 

" De Komeet 284, 1 november 1912. 

"Antoon Wegkamp moest bijvoorbeeld wachten tot een van de Blanke Slavinnen-films weer vrij was. Zie: DA, C880 'Copijboek I', 

Desmet aan Wegkamp, 20 april 1911. Hommerson wilde met de kerstdagen graag DE FIRE DJAEVLE vertonen, maar moest zich 

tevredenstellen met twee andere lange f ilms: AVIATIKEREN OCH JOURNALISTENS HUSTRU en MARIANNE, EINWEIBAUS DEM VOIKE(Messter 1911). 

Zie: DA, C392 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Gorinchem 1911', 7 en 17 december 1911. 
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Pas na verjaring van de rechten konden andere verhuurders de film aankopen en andere 
bioscoophouders de film vertonen. Het alleenrechtsysteem met zijn exclusiviteitsgarantie 
betekende het einde van het gelijktijdig uitbrengen van nieuwe lange speelfilms. Het feit dat de 
toonaangevende Amsterdamse bioscopen eigendom waren van de belangrijkste filmverhuurders 
zal de invoering van het uit het buitenland overgenomen nieuwe systeem zeker vergemakkelijkt 
hebben. Een eerste stap in de richting waren aankondigingen zoals bij Theater Bellevue in de 
zomer van 1912 dat de hoofdfilm "nog nooit in eenig Bioscoop-Theater opgevoerd" was.54 

Desmet merkte, eveneens in 1912, in zijn advertenties in De Komeet op dat hij 'alle Monopol- en 
Succes-films' leverde.55 

Maar in 1912-1913 kwam het regelmatig voor dat bioscopen tegelijkertijd dezelfde hoofdfilm 
in dezelfde stad uitbrachten. Voordien was de vrije verkoop van films geen probleem geweest, 
omdat de programma's uit alleen korte films bestonden. De kans was dan klein dat een vertoner 
letterlijk alle films van zijn concurrent gelijktijdig vertoonde. Met de komst van de lange film 
echter concentreerde alle aandacht zich op een paar titels, die iedereen wilde laten zien. 
Vanwege de vrije verkoop konden meerdere verhuurders dezelfde filmtitel aankopen en 
verhuren. Een andere optie was dat een verhuurder meerdere kopieën van dezelfde titel kocht, 
maar dit gebeurde uiterst zelden. Een combinatie van beide situaties deed zich in november 
1912 voor, toen Desmet adverteerde in De Komeet voor de film De Ramp met de Titanic (IN 
NACHTUND EIS). In hetzelfde nummer verscheen een advertentie van Desmets vroegere klant P. 
Silvius, die inmiddels ook filmverhuurder was geworden. Silvius adverteerde groot voor 
dezelfde film en beweerde dat hij vier exemplaren bezat, twee met Nederlandse en twee met 
Duitse tussentitels.56 Andere voorbeelden van gelijktijdig uitgebrachte lange speelfilms waren 
MONTE CHRISTO en Een Dollarprinses (VOR Tros DAMEN, Fotorama 1912). In de eerste week van 
januari 1913 draaide de eerstgenoemde film in Desmets Cinema Palace. in Nöggeraths 
Bioscope-Theater én in de Cinema De La Monnaie.57 In de tweede week van januari werd 
gelijktijdig in Cinema Palace, het Bioscope-Theater en de Plantage-Bioscoop VOR TIDS DAMEN 
vertoond.58 

De concurrentiestrijd onder bioscopen leidde ertoe, dat men bereid was flink verhoogde 
filmhuurprijzen te betalen om zich van het alleenvertoningsrecht van een film te verzekeren. 
Buiten Amsterdam konden distributeurs hun monopoolfilms aan de hoogste bieder verhuren, al 
bepaalden ze meestal zelf de hoogte van het bedrag. Wie die eerste huurder was, stond vrij 
zolang de verhuurder geen vaste afspraken had met één exploitant per stad en zelfs dan konden 
die nog geschonden worden vanwege overbiedende concurrenten. 

Voor Amsterdam zelf ligt de situatie wat genuanceerder, omdat daar de grote verhuurders 
eigenaar waren van de toonaangevende luxe-theaters. Zonder het monopoolsysteem zorgden ze 

* De Kunst 242, 7 september, p. 800. 

"De Komeet 284, 1 november 1912. 

s< De Komeet284,1 november 1912. In hetzelfde nummer bood in een kleine advertentie de Groningse bioscoophouder R. Ugesde 
film ook nog eens te huur aan. 

"De/Cunsf258, 4 januari 1913, p. 221-223. 

5* De Kunst 259, 11 januari 1913, p. 238-240. 
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er toch al voor, dat nieuwe films eerst in hun eigen 'elite'-theaters gingen lopen. De 
Amsterdamse bioscopen die niet tot deze selecte club behoorden, visten achter het net. 
Overigens is het de vraag of de verhuurders hun eigen elite-bioscopen de kosten van 
monopoolrechten doorberekenden. Het verschil met de invoering van het monopoolsysteem 
was echter dat nu ook de concurrentie van de andere Amsterdamse luxe-theaters uitgeschakeld 
kon worden. In Union kon men niet tegelijkertijd dezelfde film als die in Cinema Palace 
uitbrengen. Dure reclamecampagnes rondom een nieuwe film hoefden niet meer te mislukken, 
doordat de concurrent met dezelfde titel aan kwam zetten en zo ook nog eens gratis 
meeprofiteerde van alle publiciteit voor de bewuste film. 

De Cinema de la Monnaie was de eerste bioscoop waar de exploitant zijn hoofdfilm aanduidde 
als een 'Monopolfilm', toen daar in januari 1913 een filmbewerking van Léhars operette 'Die 
Lustige Witwe' werd vertoond, vermoedelijk LA VEUVE JOYEUSE (Eclair 1913).59 Desmet was er 
snel bij en vertoonde twee weken later De Prijs van het Cieluk (LA RANCON DU BONHEUR, Gaumont 
1912) als 'Monopol-Film van de Cinema Palace'.60 Gildemeijer ontketende half januari 1913 de 
eerste rel op dit gebied, toen de politie zijn eerste monopoolfilm, de Franse militaire klucht De 
Big van het 168ste (TIRE AU FLANC, Grands Films Populaires 1912) confisceerde. Hij had voor 
veel geld een filmkopie in Parijs gekocht als monopoolfilm (waarschijnlijk bij de distributeur, 
Louis Au bert, die normaal gesproken zijn films aan Nöggerath en Desmet verkocht), maar er 
bleek in Brussel een agent te zijn die de rechten voor zowel België als voor Nederland had.61 

Nöggerath lijkt een beetje de hekkensluiter in de exclusiviteitsrace te zijn geweest, als men mag 
afgaan op zijn advertenties en de besprekingen van zijn films in de pers. Hij revancheerde zich 
wel met de aankoop, verhuur en vertoning van Het Mirakel (THE MIRACLE, Miracle Film 1913) 
en Quo VADIS?, die vanaf eind maart 1913 in zijn Flora-Theater in Den Haag en zijn Bioscope-
Theater in Amsterdam liepen.62 

Er bestonden voorlopers van de 'monopoolfilm'. Vanaf 1911 had Theater Pathé het 
exclusiviteitsrecht van eerste vertoning voor alle nieuwe Pathé-films. Ook de nieuwe films van 
Nöggerath en Gildemeijer werden eerst in hun eigen theaters vertoond. Het verschil met de 

! ' De Kunst 259,11 januari 1913, p. 238. Wie de verhuurder was, is niet duidelijk. Het zou de firma Wilhelmina kunnen zijn geweest, 
die in 1913 diverse films in De la Monnaie liet uitbrengen. Misschien was het A.E. Chezzi, die mede-directeur van De la Monnaie 
was en tevens filmimporteur. 

" De Kunst 268, 25 januari 1913, p. 271. 

' Algemeen Handelsblad, 24 januari 1913 en De Kinematograaf, 3, 7 februari 1913. Zie voor Aubert en TIRE AU FUNcMeusy (1995), p. 

2é6. 

" THE MIRACLE werd vanaf maandag 24 maart 1913 drie weken achtereen in het Haagse Flora-Theater vertoond en draaide daama 
vanaf 16 mei een week in het Bioscope-Theater in Amsterdam. Quo VADIS? ging in première in het Bioscope-Theater op zaterdag 
5 april 1913 en werd daama drie weken achtereen daar vertoond. Volgens De Kunstwaren beide films de eerste twee weken van 
hun vertoning uitverkochten zorgden ze in de derde week in ieder geval nog voor volle zalen. De Kunst, 270, 29 maart 1913, p. 
407-414, p. 407; idem, 271, 5 april 1913, p. 428; idem, 272,12 april 1913, p. 441-445; idem, 274, 26 april 1913, p. 477; idem, 278, 24 
mei 1913, p. 529-532. Wolf suggereerde dat Nöggerath drie miljoen [Franse] francs voor de rechten zou betaald hebben, maar dat 
lijkt schromelijk overdreven. Zie hiervoor: N. Wolf, in: De Kunst, 270, 29 maart 1913, p. 407. Zie voor Quo VADIS? en THEMIRACLE ook 
de besprekingen van Simon Stokvis in het blad De Wereld, respectievelijk De Wereld&o, 18 april 1913, p. 10-12, en De Wereld&b, 30 
mei 1913, p. 10. Zie ook hfd. V, p. 202-204. 

173 



monopoülfilms was dat dit systeem zich in de eerste plaats richtte op de aankoop en verhuur in 
Nederland van individuele films of in enkele gevallen van 'series' met bekende acteurs. 
Vanwege de spectaculaire scènes, de massafiguratie, de sterren of de naam van de auteur op 
wiens werk de film was gebaseerd, legde men astronomische bedragen neer. Binnen de laatste 
categorie (films op basis van werken van grote auteurs) valt het genre van de Duitse 
Autorenfilms, waarvan Desmet bijvoorbeeld De Landlooper (DIE LANDSTRASSE, Deutsche 
Mutoscop & Biograph 1913, naar Paul Lindau) in zijn aanbod had.63 Sommige van deze films 
werden zelfs bij opbod verkocht. Weliswaar werd in het buitenland meer geld neergeteld voor 
dergelijke films, maar ook in Nederland werden forse bedragen voor deze films uitgegeven. 

Van de films Quo Vadis, De laatste dagen van Pompeje [sic], Richard Wagner, Spartacus, 
Cleopatra, Atlantis en De blauwe muis, die allen een lengte hebben van 1700-2300 meter, 
dus 2000 meter in doorsnee, werd het opvoerings-recht voor Holland en Koloniën van 
f6000,- tot f 10.000 per film betaald. Veelal werden dan bovendien 2 of 3 exemplaren van 
een film gekocht tegen de gewone prijs van 60 cents per meter.64 

Om een succesvol filmdistributeur te worden, moest men dus bereid en in staat zijn grote 
sommen te investeren. 

Een typische monopoolfilm van Desmet was RICHARD WAGNER. De gebroeders Mullens, die zich 
inmiddels gesplitst hadden in een Amsterdamse en een Haagse tak, huurden in het voorjaar van 
1913 allebei films van Desmet: Albert voor zijn Grand-Théatre in Amsterdam en voor de kermis 
in Bussum, en Willy voor vertoning in Den Haag. Willy Mullens huurde RICHARD WAGNER twee 
weken lang voor de Residentie-Bioscoop. Voor de eerste week (14 tot en met 20 juni) betaalde 
hij maar liefst 1000 gulden. Hij betrok ook nog eens diverse affiches en ander reclamemateriaal 
ter waarde van 233 gulden bij Desmet. Voor de tweede week legde hij nog eens 750 grilden neer 
exclusief de kosten voor reclamemateriaal. En dat terwijl de film van 22 mei tot en met 5 juni al 
twee weken in Desmets Cinema Palace in Amsterdam gelopen had.65 Bovendien kon Mullens 
een gloednieuwe kopie van Desmet betrekken, aangezien deze twee kopieën van de film bij 
Messter aangeschaft had. Net als eerder met DEN SORTE KANSLER en IN NACHT UND EIS verzekerde 
Mullens zich voor grote bedragen van de Haagse première van RICHARD WAGNER.66 Hij was 

"Zie voor de Autorenfilms: Muller (1994), p. 219-226. DIE LANDSTRASSE werd in de pers gewaardeerd vanwege het ontbreken van 

tussentitels. Het Algemeen Handelsblad bespeurde een tendens om zowel het gesproken woord van de explicateur als het 

gedrukte woord van de tussentitel terug te dringen. 'Voortgaande in deze vereenvoudigde richting, komt een onzer kinema's in 

Amsterdam met een stuk van Paul Lindau, getiteld 'De Landlooper', waarbij geheel afstand is gedaan van eenigen toelichtenden, 

verduidelijkenden of verklarenden tekst.' Alleen een korte toelichting vooraf werd gegeven, ontleend aan Lindau's tekst. N.n., 

'Onder de streep. Bij den weg', in: Algemeen Handelsblad, 6 april 1914. Het publiek wist de film waarschijnlijk minder te 

waarderen dan de pers, want DIE LANDSTRASSE kende in Nederland geen langdurig roulement. 

"•'Cildemeijer (1914), p. 45. 

65 Desmet adverteerde niet in De Kinematograafvoot de Amsterdamse vertoning. Misschien hield hij de Amsterdamse eerste week 
'low key' vanwege de overeenkomst met Mullens. 

" Gildemeijer merkt op, dat 1000 gulden per week in de grote Nederlandse steden als het hoogst bereikbare gold voor 

monopoolfilms. In het buitenland betaalden grote bioscopen die een paar duizend bezoekers konden herbergen grif 3000 tot 

5000 gulden per week. Gildemeijer (1914), p. 46. Mogelijk adverteerde Desmet in het concurrerende vakblad De Bioscoop-Courant 
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daarmee Desmets best betalende filmhuurder vóór de Eerste Wereldoorlog. 
Het was duidelijk dat Mullens de film groots wilde uitbrengen in Den Haag. Hij 

onderhandelde om een versterkt orkest te krijgen van 22 personen, allen leden van het 
Residentieorkest. De hoeveelheid reclamemateriaal bij RICHARD WAGNER was overstelpend. 
Naast honderden affiches in allerlei formaten leverde Desmet 1500 tekstboekjes voor de eerste 
week en nog eens 350 voor de tweede week. Desmet was op een dergelijke grote 
reclamecampagne voorbereid en kon zijn klant op zijn wenken bedienen. Of al deze reclame 
echter het gewenste effect opleverde, valt te betwijfelen. Op 16 juni schreef Mullens Desmet: 
'Tot myn spvt heb ik op het oogenblik een reuzenconcurrent aan het mooie weer [...] De stad is 
vol van Richard Wagner, doch de mensen worden gedwongen om naar Scheveningen te gaan en 
op straat te blijven; dus pech en enorme tegenslag.'67 Was slecht weer een obstakel in de 
reisbioscoop, bij de vaste bioscopen vormde mooi weer een spelbreker. Dat najaar keek Mullens 
ontevreden terug op de vertoning: 'Zoals u bekend is, ben ik met deze film niet bepaald rijk 
geworden....'68 Niettemin huurde hij RICHARD WAGNER opnieuw in 1914 en 1915. Aan de film 
had het gebrek aan toeloop niet gelegen. Bij de vertoning in juni 1913 werd RICHARD WAGNER 
lovend besproken in De Kinematograaf en de Nieuwe Courant en beschreven als een 
succesvolle film.69 Over de eerste Haagse opvoering schreef de Nieuwe Courant: 'Het gebouw 
was geheel gevuld en toen het laatste beeld plaats gemaakt had voor de duisternis op het doek, 
en de laatste klanken van het orkestje verstorven waren, brak er een geestdriftig applaus los, dat 
eerst ophield, toen de heer Alberts Jr. op het podium verscheen om de huidebetuigingen in 
ontvangst te nemen.' Dirigent Gerrit van Wesel kreeg een pluim van de krant voor de uitvoering 
van de muziek van Wagner en andere klassieke componisten.70 Dat dit geen overdrijving van de 
krant was, blijkt uit Mullens' brief aan Desmet van 16 juni: 'Hierbij kan ik U mededeelen, dat 
wy Zaterdagavond met een zeer groot succes den Wagnerfilm hebben opgevoerd. Ik had 
verwacht dat het publiek tevreden zou zijn, maar stond verbaasd over de ovatie, die op de 
voorstelling volgde.'71 Wel had Mullens als oude rot in het vak meteen opgemerkt dat er zeven 
shots uit de film waren gesneden, waaronder scènes die vermoedelijk om redenen van 
onzedelijkheid of politieke gevoeligheid verwijderd waren: het uitkleden van Mina Planer, een 

wel voor de Amsterdamse eerste week, maar van dit tijdschrift zijn slechts enkele nummers uit 1913 bewaard gebleven. 

" DA, C498 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. 's-Cravenhage 1913', Mullens aan Desmet, 16 juni 1913. 

18 DA, C498 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. 's-Cravenhage 1913', Mullens aan Desmet, 13 oktober 1913. In het 
Desmet-archief resteren nog 400 brochures van RICHARD WAGNER. In 1938 waren erbij een inventarisatie door Desmet zelf nog zo'n 
3350 stuks over! Daarentegen resteert nu slechts één affiche van de film, een exemplaar in één deel met foto's en tekst. 

" De Kinematograaf, 22,20 juni 1913. In dit blad werd de recensie uit de Nieuwe Courant afgedrukt. In hetzelfde nummer van De 

Kinematograaf verscheen ook de eerste reclame voor RICHARD WACNER. In De Bioscoop-Courant van 19 maart 1915 werd 
aangekondigd dat RICHARD WAGNER, die het jaar daarvoor zo'n succes was geweest, weer in de Residentie-Bioscoop van Mullens 
zou vertoond worden. 

"Ziehfd. II, p. 29, 30, 32 (Cinema Royal) en hfd. Ill, p. 25ennoot7i(Messter). De Desmet-collectie bevat nog steeds de partituur 

voor de Wagner-film, zij het dat die door brandschade (waarschijnlijk door de brand in de Amsterdamse Parisien van 1938) 

zwaar gehavend is. 

" Zie noot 67. 
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badscène en een groot deel van de scène van de revolutie van 1848. Bovendien had hij ook 
onmiddellijk gezien dat de kopie, hoewel die gloednieuw was, toch al kabels in twee scènes 
bevatte. 

Het monopoolsvsteem werkte door in Desmets contractuele afspraken. Vooral exploitanten van 
chiquere bioscopen hadden er extra geld voor over om zich te verzekeren van de eerste 
vertoningsweek in hun stad van prestigieuze films. Het eerste contract voor exclusieve film
verhuur van één film was dat voor RICHARD WAGNER door Willy Mullens in juni 1913.nFrits 
Brasse van de Chicago-Bioscoop in Den Bosch deed een maand later hetzelfde, eveneens met de 
Wagner-film, en in april 1914 met DET HEMMELIGHEDSFULDE X. In 1914 sloot Desmet meer mono-
poolcontracten af. David Hamburger (junior) en zijn partner Lorjé van de Rembrandt Bioscoop 
te Utrecht tekenden voor de rechten op IN HOC SIGNO VINCES (verhuurd voor mei-juni 1914), De 
Kinderen van Kapitein Grant (LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT, Eclair 1914; juni 1914), DET 
HEMMELIGHEDSFULDE X (juni-juli 1914) en SCHULDIG (juli 1914).73 Soms werden dergelijke films 
door Desmet met korte films tot een programma van zo'n 2000 a 2500 meter aangevuld, zodat 
hij een kant-en-klaar avondvullend programma opstuurde. Er waren echter ook diverse 
exploitanten die bij Desmet enkel deze 'hoofdfilms' bestelden en zelf zorgden voor het 'bijwerk'. 
Bij de bovengenoemde contracten is het frappant dat de bioscopen in Den Bosch en Utrecht 
waarschijnlijk een voorkeursbehandeling van Desmet genoten, omdat ze regelmatig 
programma's van hem afnamen. Hamburger en Lorjé huurden vanaf oktober 1913 wekelijks 
1800 tot 2000 meter van Desmet. Zeker tot aan het uitbreken van de oorlog was Desmet de 
belangrijkste filmverhuurder van Chicago in Den Bosch, de stad waar hij zolang had gewoond, 
maar in zijn kermisperiode wat betreft filmvertoning en andere attracties nauwelijks een voet 
aan de grond had gekregen. 

Net als bij de invoering van de lange speelfilm, wilde niet iedere bioscoopexploitant 
onmiddellijk aan het monopoolfilmsysteem. Toen de Vlissingse exploitant A.W. Smits in 
augustus 1913 te horen kreeg dat hij 600 gulden moest betalen voor de huur van RICHARD 
WAGNER voor een week, vond hij dat absurd: 'Ik had van 21 tot 27 juli Quo Vadis? (een 
splinternieuwe film die bij mij voor het eerst liep) en betaalde voor die film maar ƒ400.'74 De 
Bossche exploitant Mounier reageerde: 'Slechts bij hooge uitzondering, indien voor films een 
wereldreclame is gemaakt zooals bijv. Quo Vadis, brengt ons zulk een film zooveel extra op dat 
wij speciaal voor zulk een film iets willen uitleggen.' Mounier vond bovendien dat Desmet toch 
al veel duurder was dan Nöggerath en Pathé wat betreft de prijs van zijn weekprogramma's.75 

De verhouding van monopoolfilms tot films uit de vrije verkoop is goed zichtbaar bij de 
hoofdfilms die in Cinema Palace te Amsterdam in 1913 werden vertoond. De twee systemen 

"DA, C865 'Contracten. 's-Cravenhage' en C498 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. 's-Gravenhage 1913'. 

"Ook na het uitbreken van de oorlog sloot Desmet nog enkele contracten over films af, met Eduard Cohen Bamstijn van de 
Haagse Bioscoop voor DET HEMMELIGHEDSFULDEX (liefst twee weken in december 1914-januari 1915) en met Engels van het Olympia-
TheaterteDen Haag voor ABSINTH (Imp 1913) en IN HOC SIGNO VINCES (beide in december 1914). 

"DA, C529 'Vlissingen', A.W. Smits (Alhambra) aan Desmet, 5 augustus 1913. 

"DA, C572 'Den Bosch', Mounier aan Desmet, 16 maart 1914. 
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bestonden naast elkaar, maar duidelijk is dat Desmet meer films uit vrije verkoop verhuurde 
dan monopoolfilms. Hij vond de monopoolfilms mogelijk te duur om ze massaal aan te kopen, 
maar ook kan het internationale aanbod van monopoolfilms in 1913 nog beperkt zijn geweest. 
Soms waren de bij Cinema Palace vertoonde hoofdfilms geen echte lange films maar 
bescheiden tweeakters als I I VELENO DELLE PAROLE. Andere keren betrof het juist 'kilometerfilms' 
als RICHARD WAGNER. De Wagner-film bleef zowel in Amsterdam (Cinema Palace) als in Den 
Haag (Residentiebioscoop) en Rotterdam (Cinema Royal) twee weken draaien, wat voor die tijd 
ongebruikelijk was.76 Alleen bij andere prestigieuze films van Desmet als SCHULDIG (eveneens 
een Messter-productie) gebeurde hetzelfde.77 De Wagner-film was dan ook één van Desmets be
langrijkste films van 1913, zoniet de belangrijkste. De film werd het langst geadverteerd. Van 
juni tot en met november 1913 bleef Desmet voor RICHARD WAGNER adverteren in ieder nummer 
van De Kinematograaf?% 

Tegen de achtergrond van de opkomst van de monopoolfilm tekent zich ook een veranderd 
filmaanbod af. Bij de groep hoofdfilms in Cinema Palace in 1913 valt op, dat in tegenstelling tot 
1911 en 1912 de Deense films met langer de dienst uitmaakten. Nagenoeg evenveel Franse, 
Italiaanse en Amerikaanse films werden vertoond, terwijl het aandeel Duitse films alle anderen 
oversteeg. Desmet profileerde zich dus in 1913 niet zozeer meer als verhuurder van Deense 
films dan wel als een van Duitse films. De herkomst van de in Cinema Palace vertoonde films 
was divers wat betreft de productiemaatschappijen. Weliswaar waren de Deense films 
overwegend van Nordisk en de Franse van Gaumont en Eclair afkomstig, maar bij de overige 
landen domineert niet één productiemaatschappij en werd het aanbod door een breed scala aan 
firma's geleverd. Met name van de Deense en Duitse lange speelfilms uit de jaren 1911-1914 
zijn de filmkopieën in de loop der tijd verdwenen, deels in de afgelopen decennia, deels in 
Desmets eigen tijd. 

4. Mondige afnemers. Beweging in Desmets klantenkring, 1912-1914. 

Tussen 1912 en 1914 veranderde de verhouding tussen Desmets klanten in Amsterdam en die 
in de rest van Nederland ingrijpend. In 1912 bereikte de bioscoopexplosie in Amsterdam zijn 
hoogtepunt.79 Het effect was merkbaar bij Desmets filmverhuur. Hij deed steeds meer zaken 
met Amsterdamse bioscopen. Met de exploitanten van enkele bioscopen had Desmet al eerder 

" RICHARD WAGNER draaide in Cinema Palace van 22 mei tot en met 5 juni, in de Residentiebioscoop van 14 tot en met 27 juni en in 
Cinema Royal van 2 tot en met 14 augustus 1913. Wat tevens in het oog springt, is dat twee kopieën waren aangekocht van RICHARD 
WAGNER, van IVANHOE (imp 1913) en van de Italiaanse spektakelfilm IN HOC SIGNO VINCES, ook een film die op sommige plekken twee 
weken achtereen draaide. Bovendien had Desmet voor RICHARD WAGNER, bij horre ultzonderln", naast de rechten voor Nederland 
ook die voor België gekocht. De tweede kopie wordt aangemerkt in Desmets register van 1916-1922, maar is niet meer aanwezig. 

" SCHULDIG draaide van 13 tot en met 26 maart 1914 in Cinema Palace. Zie hiervoor: DA, C938 'Klantenboek V', en ook: Algemeer) 

Handelsblad, 12, 17 en 23 februari 1914. 

" De Kinematograaf, vanaf 22, 20 juni 1913, tot en met half november 1913. Al in De KinematograafVan 4 april 1913 werd RICHARD 

WAGNER aangekondigd en in het nummer van 30 mei 1913 ging men opnieuw op de film in, zonder Desmet te noemen. Desmets 

eerste advertentie voor de film was echter die in De Kinematograaf van 20 juni. 

"Zie hoofdstuk II, p. 102 voor debioscoop-'epidemie' in Amsterdam. 
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contact, zoals die van de Union-Bioscoop en de Witte Bioscoop. Nieuwe Amsterdamse klanten 
waren onder meer de Edison-Bioscoop, de Tavenu-Bioscoop, de Apollo-Bioscoop en de Wester-
Bioscope. Verder handelde hij in films met de Amsterdamse vertegenwoordiger van de Duitse 
firma Ernemann, de heer M.B. Neumann, met wie hij op veel grotere schaal zaken deed wat 
betreft aankoop van film-apparatuur.80 Ondanks al deze Amsterdamse klandizie zaten Desmets 
beste klanten in 1912 verspreid over heel Nederland. Deels waren dit oude bekenden zoals 
Silvius in Dordrecht. Nieuwe goede afnemers waren R. Ubels te Amersfoort, Joh. de Liefde te 
Utrecht en Legeer in Zeist. Andere contacten stokten, zoals dat met Strengholt, dat in mei 1912 
ophield.81 

Deze verhouding tussen Amsterdam en de rest van Nederland werd alleen maar sterker in de 
jaren 1913-1914. Hoewel Desmet in 1913 met nog meer Amsterdamse bioscopen contact had. 
bleef het grotendeels bij kortstondige leveringen.82 De enige exploitanten in Amsterdam die in 
de jaren 1913-1914 regelmatig programma's bleven afnemen waren Desmets eigen Cinema 
Palace, de Witte Bioscoop, de Dam Bioscope, Bioscope Haarlemmerplein en het Rozen-Thea
ter.83 Desmet vond zijn vaste klanten in die periode met name buiten Amsterdam. Daaronder 
waren nog steeds een aantal trouwe reisbioscoopexploitanten als Wegkamp, Schouten en Welte, 
die zich inmiddels met de marge moesten tevredenstellen. Nieuwe grote afnemers in de 
provincie waren de Rembrandt Bioscoop in Utrecht, George van der Werf in Enschede en Des
mets nieuwe bioscopen Cinema Palace in Bussum en Cinema Royal in Rotterdam. Sommige 
eerdere klanten intensiveerden het contact, zoals F. Geenen in Helmond. 

Bioscoophouders haakten af, naar zij schreven, vanwege de slechte technische en inhoudelijke 
kwaliteit van Desmets aanbod. Desmet kocht dan wel regelmatig nieuwe films in, maar 
klaarblijkelijk niet genoeg om al zijn Amsterdamse klanten programma's met onbekabelde en 
nog niet vertoonde kopieën te kunnen bieden. De consequentie van het wekelijks laten rouleren 
van stad naar stad van slechts één filmkopie per titel betekende dat andere exploitanten in 
dezelfde stad soms lang op hetzelfde materiaal moesten wachten. In Amsterdam was men ook 
kritischer dan in de provincie. Eduard Schade van de Dam Bioscope dreigde in november 1913 
zijn contract met Desmet te stoppen als hij niet voor pakkender hoofdfilms kon zorgdragen: 

De hoofdnummers, die ik gedurende de laatste weken ontving, kunnen op den naam van 
bijzondere attractienummers geen aanspraak maken, zijn daarenboven reeds te veel 
afgedraaid, zoodat ik met het vertoonen van een programma zooals de laatste weken van 
U ontvangen voor mijn bioscooptheater volstrekt geen reclame maak. Uwe aangename en 
coulante handelswijze sluit echter niet uit, om nog eens in nader overleg te treden, 
misschien dat voor beide partijen eene bevredigende oplossing te vinden is.84 

"° Desmet verkocht Neumann op 4 december 1912 de film Tontolini Bemint de KeukenmeiddoHtoimiUM LACUOCA, Cines 1910). DA, 
C936 'Klantenboek lil'. 

" DA, C936 'Klantenboek III'. 

" DA, C937 'Klantenboek IV'. 

* DA, C937 'Klantenboek IV' en C938 'Klantenboek V'. 

(iDA, C483 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Amsterdam 1913', Eduard Schade aan Desmet, 21 november 1913. Schade 
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Bioscoophouders en bioscoopbezoekers werden steeds mondiger. Desmet zette in de jaren 
1913-1914 oudere lange speelfilms als DE FIRE DJAEVLE of LA CADUTA DI TROIA vaak in als extra 
nummers bij voorstellingen waar ook nieuwe lange speelfilms inzaten. Dat geschiedde niet 
altijd tot ieders tevredenheid. Toen hij VED FAENGSLETS PORT in 1913 in Cinema Palace 
vertoonde, schreef De Kinematograaf: 'Verder kregen wij nog een extra nummer "De verleiding 
van een wereldstad" te zien, maar hoe! Op belachelijke wijze werd zij afgedraaid, zoo snel. We 
hoorden niet ten onrechte zeggen:'"t Lijkt wel een poppenkast!" Waarom deze lange film dan 
ook als extra nummer, met nog wel Duitsche titels, waardoor de verwarring onder het publiek 
nog grooter werd, werd afgedraaid, is ons niet recht duidelijk.'85 'Meer' kon ook wel eens 
'minder' betekenen. 

Onder de 'mondige Amsterdammers' zou men ook Albert Mullens kunnen rekenen. Hij 
huurde in 1913 nog een aantal films van Desmet, waaronder in februari de Deense lange film De 
derde macht (DENTREDIE MAGT, Nordisk 1912). Maar hij plaatste niet iedere week een bestelling. 
Mullens huurde normaliter geen complete programma's maar losse films: soms korte kluchten, 
andere keren lange (hoofd-)films. In het najaar van 1913 huurde hij van Desmet niets meer, in 
tegenstelling tot zijn broer Willy, die in september en oktober films betrok voor vertoningen in 
Breda en Weert en van december 1913 tot en met augustus 1914 voor Den Haag. Meestal betrof 
het korte kluchten of reisfilms, soms lange drama's en sensatiefilms als SCHULDIG of een lange 
komedie als DIE WELT OHNE MANNER. Maar ook Willy Mullens huurde minder. De leveringen 
waren eerder incidenteel dan structureel en bevatten nooit complete programma's. Andere 
Haagse bioscopen als het Tip-Top Theater en de Empire Bioscoop vertoonden Desmets films 
wel op grote schaal.86 

Niet alleen de Amsterdammers waren ontevreden, wanneer Desmet het waagde om 
afgedraaide films nog te verhuren. Ook andere, beter betalende klanten, beklaagden zich. 
Mounier stuurde vanuit Nijmegen stukken uit de film DIE GELBE ROSE (Eiko 1913) op om Desmet 
er van te overtuigen, dat de film er te slecht aan toe was om nog te vertonen. In dit geval lag de 
schade niet alleen aan slijtage maar ook aan de brosheid van het filmmateriaal: daardoor was 
de film vol grote en kleine scheuren komen te zitten.87 Het Apollo-Theater te Haarlem schreef: 
'Ingesloten ontvangt U twee hoofdnummers terug, welke alle twee door hun ouderdom en 
berregende staat te slecht zijn om in ons theater te laaten. Indien U dergelijke oude rommel in 
een programma van ƒ40,- durfde te te geven, was uw manier van zaken doen "gewaagd". Nu U 
ze ons zendt om ƒ100,- te betalen en [we] dus recht hebben op een goed programma, willen wij 

had vanaf mei 1913 een contract met Desmet over wekelijkse afname van programma's. Zie hiervoor: DA, C861 'Dossiers 

betreffende contracten met bioscoopexploitanten. Amsterdam'. 

*! De Kinematograaf 8, 14 maart 1913. 

" DA, 540 Correspondentie met bioscoopexploitanten. Mobiele exploitanten: Hommerson 1913'. Niet alleen Mullens (en eerder 
Benner) verdwenen uit het zicht. Aan Hommerson, een andere oude bekende uit het reisbioscoopcircuit, die in die tijd nog in 
Weesp, Woerden en Corinchem optrad, verhuurde Desmet in het najaar van 1913 regelmatig losse lange speelfilms. Maar na 
november 1913 stokte Desmets verhuur aan Hommerson. 

"'DA, C514'Nijmegen', Mounier aan Desmet, 15 mei 1913. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom van de film geen filmkopie meer 

voorradig is in de Desmet-collectie. 
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dergelijke manier maar niet verder qualificeren.'88 Zelfs tussen de films voor Cinema Royal in 
Rotterdam, Desmets eigen 'Elite'-bioscoop, zaten weleens versleten kopieën. De chef van Rovar, 
C.H.J. Welzenbach, merkte in augustus 1913 op, dat de film Veldbloemen (vermoedelijk FLEURS 
DES CHAMPS, Gaumont 1912) niet meer te vertonen was. 'Wij hebben heden morgen ±. 2 meter 
er uitgenomen, wat ik U zal retourneren. Verzoeke beleefd hierop te letten in aanmerking 
nemende het publiek wat hier komt.'89 Wat hierbij zeker meegespeeld heeft, was het gebrek aan 
professionele operateurs en de haast om films door te sturen naar de volgende klant, zodat 
filmkopieën tussendoor nauwelijks op slijtage en vernieling gecontroleerd konden worden. 

In de jaren 1913-1914 bleven Desmets huurprijzen nagenoeg op hetzelfde niveau als in de 
voorafgaande jaren. Reisbioscoopexploitanten betaalden voor een programma nog steeds 10 
gulden voor een doordeweekse dag en 15 a 17,50 gulden voor een zondag. Exploitanten van 
vaste bioscopen betaalden voor een weekprogramma tussen de 70 en 100 gulden, afhankelijk 
van de ouderdom van het materiaal en de locatie van de bioscoop. Bioscopen in Amsterdam 
(Dam-Bioscoop), Den Haag (Empire, Haagsche Bioscoop) en Haarlem (Apollo-Theater) 
betaalden al snel 100 gulden. De Chicago-bioscopen van de broers J.F. en P.J. Mounier in 
Nijmegen, Eindhoven en Den Bosch waren wekelijks 75 gulden kwijt. Er waren echter 
uitschieters. Desmets Cinema Palace in Bussum was tussen de 100 en 125 gulden per week 
kwijt aan filmhuur. Toen Cinema Royal werd uitgebaat door Tuschinski, moest deze ca. 220 
gulden voor een compleet programma neerleggen. De Amsterdamse Cinema Palace betaalde 
liefst 300 en één keer zelfs 400 gulden voor een weekprogramma, waarschijnlijk vanwege de 
eerstweeksvertoningen van nieuwe films. Het is dan ook geen wonder dat Tuschinski voor 
Royal slechts twee keer een compleet weekprogramma van Desmet afnam. 

De concurrent was niet veel goedkoper. Gildemeijer hanteerde rond 1913-1914 de volgende 
prijzen: 15 a 20 cent per meter voor een eersteweeks programma, 10 a 12 cent voor een tweede 
week, 7 a 10 cent voor een derde week en zo verder. Dit gold voor films waarvoor Gildemeijer 
bij de leverancier de gebruikelijke prijs van 60 cent betaald had. Zodoende kostte een 
programma van circa 2000 meter, goed voor een voorstelling van twee uur, voor een eerste 
week 300 a 400 gulden, voor een tweede week 200 a 240 gulden en voor een derde week 150 
gulden. Gildemeijer was dus alleen duurder dan Desmet wat betreft de 
derdeweeksprogramma's: 

De prijs van de film is de eerste weken zooveel duurder omdat ze dan nieuw en zonder 
krassen en strepen zijn, die ze noodzakelijk ontsieren, doch ook omdat de bioscoop
directies vóór alles willen zorgen, dat hun bezoekers de film niet reeds elders zagen. De 
actualiteit van het gebodene is van groote aantrekkingskracht. De kleinere theaters in de 
volksbuurten, waar de entree van 10 tot 30 cents loopt, betalen gewoonlijk f 50.-tot f 100.-
per week voor een programma, dat in dezelfde plaats reeds in grootere inrichtingen is 
vertoond.90 

"DA, C565 'Haarlem', Apollo-Theater aan Desmet, 14 maart 1914. 

" DA, C519 'Rotterdam', Welzenbach aan Desmet, 29 augustus 1913. Welzenbachs opmerking bevestigt wat Van Gelder in zijn 
boek over Tuschinski over Cinema Royal schrijft, namelijk dat het onder Desmets eigen beheer een bioscoop voor het betere 
publiek was. Van Celder(i996), p. 39. Zie ook hfd. II, p. 109-111. 

'° Gildemeijer (1914), p. 46. 
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De laatste zin van Gildemeijer behoeft enige nuancering. In 1911 waren door de enorme vraag 
naar films ook de nieuwe bioscopen in de stedelijke centra goede afnemers van Desmet. De 
ouderdom van zijn materiaal speelde nog niet zo'n grote rol. Er was ook nog niet zo veel 
verschil tussen bioscopen in de binnenstad en buurtbioscopen. Rond 1913 was het filmaanbod 
inmiddels zo gegroeid dat zich een proces van differentiatie en selectie had voorgedaan, zoals 
Gildemeijer dat aangeeft: de rijkere bioscopen vertoonden nieuwe onbekabelde films, de 
buurtbioscopen moesten het met ouder aanbod doen.91 

Overigens behandelde Desmet zijn eigen bioscopen op uiteenlopende wijze. De Rotterdamse 
Parisien kreeg films kosteloos, totdat uitbater Voltmann in maart 1913 met Desmet een contract 
afsloot. Voltmann betaalde daarna 100 gulden per week. Ook Cinema Royal kreeg tot aan 
Tuschinski's directeurschap de films kosteloos. Aan zijn zus Rosine, eigenaresse van Bioscoop 
Gezelligheid, leverde Desmet iedere week een niet al te nieuw programma voor de lage prijs van 
50 gulden. De forse huurprijs voor Cinema Palace in Amsterdam staat nogal in tegenspraak met 
de behandeling van Royal in Roterdam. De eerstgenoemde bioscoop was echter niet zijn 
persoonlijk eigendom, maar bezit van een vennootschap waarvan hij grootaandeelhouder was. 
Toch wekt het de indruk dat Desmet Palace als melkkoe gebruikte. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren bestonden de programma's gemiddeld uit minder films 
vanwege de oprukkende lange films en de groeiende lengte van die films. Een programma 
bestond gemiddeld uit zes in plaats van zeven films. De genres binnen de programma's 
veranderden nauwelijks. Ieder programma bevatte een lange film, en daarnaast doorgaans een 
journaal, een documentaire, en verder korte komedies en korte drama's, waarbij de komedies 
altijd in de meerderheid waren. Net als voorheen vroegen bioscoophouders expliciet om 
bepaalde genres. Iedereen probeerde de concurrentie de loef af te steken met de nieuwste en 
meest spraakmakende titels. Zo werd bijvoorbeeld de Amerikaanse historische productie 
IVANHOE bij Scala in Venlo vertoond om tegenwicht te bieden aan de concurrent, die een andere 
Amerikaanse kostuumfilm, THE PRISONER OF ZENDA (Famous Players 1913), vertoonde. 
Actualiteitenfilms bleven populair. In plaats van naar ingekleurde films werd nu gevraagd naar 
Amerikaanse beelden' (westerns) en komedies met Max Linder, de populaire komiek van Pathé. 
Reisbioscoopexploitant Hommerson vroeg bijvoorbeeld om het laatste voor zijn voorstellingen 
op de kermis in Schagen: 'Zorgt voor wat Goede Komische Beelden voor die Boeren hier! En 
een goed Amerikaans cowboynummer en bij elk program een journaal.'92Maar bovenal waren 
het de lange sensationele films die in trek waren. Met name reisbioscoopexploitanten als Welte, 
Groth en Hommerson huurden de Titanic-film IN NACHT UND EIS keer op keer.93 

Doordat zowel korte en lange films in de vrije verkoop te krijgen waren, konden meerdere 
verhuurders dezelfde titel in hun aanbod hebben. Daardoor kwam het nogal eens voor dat 
Desmels klanten schreven dat sommige titels in de aangeboden programma's bij hen al eerder 
vertoond waren, bijvoorbeeld binnen programma's van andere verhuurders. Soms was Desmet 
zo slordig om exploitanten titels aan te bieden die ze al een jaar daarvoor van hemzelf binnen 

' Zie hfd. II, p. 102-117 en par.3 van dit hoofdstuk. 

" DA, C540 'Mobiele exploitanten. Hommerson', Hommerson aan Desmet, 5 juni 1913. 

"DA, C539 'Mobiele exploitanten. Groth'; C540 'Mobiele exploitanten. Hommerson'; C544 'Mobiele exploitanten. Welte'. 
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andere programma's hadden gekregen. In de meeste gevallen zorgde Desmet probleemloos voor 
vervangende titels. Overigens betroffen deze doublures in de regel korte films, niet de 
hoofdfilms van het programma. Doublures van titels bij kindervoorstellingen konden de 
exploitanten niet zo veel schelen. 

Films en programma's legden in die jaren een route af, die door de hiërarchie van steden 
bepaald werd.94 Binnen de Nederlandse vaste bioscopen volgden Desmets in 1913 meestal het 
volgende stramien: de eerste week in Cinema Palace in Amsterdam, de tweede week in 
Parisien in Rotterdam of bij Mullens in Den Haag, en de volgende weken in Scala of Rembrandt 
in Utrecht, Chicago in Den Bosch en zo verder. Dergelijke volgordes werden niet consequent 
aangehouden. De opening van Cinema Royal in Rotterdam halverwege 1913 had tot gevolg dat 
Parisien niet het Rotterdamse 'eersteweeks'-theater van Desmet bleef. Het kwam ook voor, zoals 
in het najaar van 1913, dat diverse nieuwe lange films in Royal werden vertoond die niet eens 
in Cinema Palace draaiden, zoals L'ENFANT DE PARIS, Cleopatra (vm. CLEOPATRA, Helen Gardner 
Feature Plays 1912) en Op Het Eenzame Eiland [AUFEINSAMERINSEL, Eiko 1913). Voor de eerste 
twee films is de verklaring waarom ze niet in Cinema Palace draaiden waarschijnlijk het feit dat 
Desmet de films niet zelf bezat, maar ze van zijn concurrenten Nöggerath en 'Wilhelmina' 
huurde voor vertoning in Royal. Nöggerath en Wilhelmina vonden het blijkbaar geen bezwaar 
om hun films in Rotterdam bij een bioscoop van Desmet te laten uitkomen, nadat ze eerst in 
hun eigen theaters in Amsterdam gedraaid hadden.95 AUF EINSMER INSEL had Desmet wel zelf 
aangekocht. 

5. Expansie. Distributie naar België, Nederlands-Indië en elders. 

Al in 1912 sloeg Desmet zijn vleugels uit over de grenzen. Door advertenties in bladen als het 
Algemeen Nederlandsen Exportblad, Mail Editie, Holland Abroad en South Africa Guide kreeg hij 
aanbiedingen vanuit de hele wereld (Wenen, Constantinopel, Boekarest, Rio de Janeiro) van 
mensen die als zijn agent wilden optreden. Desmet zocht zelf een agent in Zuid-Afrika en kwam 
in contact in Kaapstad met Jesse C. Ghevers, maar deze wilde eerst twee of drie voorbeeldfilms 
van Desmet zien.96 Of dat een onoverkomelijk obstakel is geweest, is niet bekend, maar alleen in 
België en Nederlands-Indië kreeg Desmet agenten of wederverkopers. 

Zowel vóór als tijdens de Eerste Wereldoorlog distribueerde Desmet films naar België, met 
name naar Antwerpen en omgeving, naar Turnhout en naar Gent.97 Vanaf 1913 gingen er veel 
films naar België, omdat men in Nederland gemakkelijk aan Vlaamstalige/Nederlandstalige 
versies van films kon komen of aan Frans-Nederlandse versies. Zowel vóór als tijdens de oorlog 

"Ziehfd. II, p. 102, io8. 

"Voor verhuurmaatschappij Wilhelmina, zie hfd. V, p. 206-208. 

" DA, C962 'Ingekomen stukken betreffende firma's die als Desmets agent willen optreden bij de verkoop/verhuur van films, 1912-

191V. 

" DA, C909-918 'Ingekomen stukken betreffende verhuur aan firma's in België'. 
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was dat een heet hangijzer. Vóór de oorlog was er wel het probleem dat veel films al in een 
Franstalige versie in de Belgische bioscopen gedraaid hadden tegen de tijd dat de 
Nederlandstalige versie werd aangeboden. Daardoor haakten sommige exploitanten weer af. 

In Antwerpen en omgeving handelde hij met J. de Backer, Willem Frank, mevrouw J. 
Robbeson en Raymond van Hest. Van december 1911 tot augustus 1912 deed Desmet zaken met 
J. de Backer, aan wie hij films als DE FIRE DTAEVLE, MADELEINE en Het Vliegende Circus (DEN 
FLYVENDE CiRKUS, Nordisk 1912) leverde.98 In 1913 had Desmet een vertegenwoordiger in België, 
Willem Frank te Antwerpen, die de Scheldestad en omgeving van films voorzag. Van januari tot 
september 1913 verhuurde Frank namens Desmet regelmatig complete filmprogramma's aan 
bioscopen in Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Merksem, Hemiksem, Kiel, Roeselare, Sint 
Niklaas en Turnhout. Begin 1914 zakte Franks handel in. Desmet verdacht hem ervan films te 
hebben verduisterd en schakelde de politie in. Uiteindelijk kreeg hij een jaar later toch al zijn 
films terug. Van september tot november 1913 dreef Desmet korte tijd handel met Mme J. 
Robbeson te Borgerhout, maar die was zo ontstemd over de te late levering van 
reclamemateriaal en over de ouderdom van het filmmateriaal dat ze snel stopte. Begin 1914 
handelde Desmet geregeld met Raymond van Hest, eigenaar-directeur van de Cinéma 
Américain te Antwerpen, die voor Desmet ook programma's bij derden plaatste. 

Het contact met J. Peeters van Cinema de Spiegel te Turnhout, dat Desmet van januari tot en 
met april 1914 onderhield, liep al snel fout, doordat Desmet een programma stuurde met de 
monopoolfilm IVANHOE, waarvoor hij geen rechten voor België bezat. De Belgische 
rechthebbende, J. Dardenne, dreigde de film in beslag te nemen. Peeters zat zonder film en tele
grafeerde Desmet, die meteen een vervangende film aanbood, Strijd om een Troon (Sm GRADEN!! 
DELTRONO, Pasquali 1913). Maar Peeters had deze al eens vertoond, hoewel hij dat aanvankelijk 
Desmet niet aangaf. Desmet zei kort daarop langs te komen en vroeg IVANHOE vast te houden, 
maai kwam niet. Als reactie hield Peeters het hele programma vast, inclusief IVANHOE, waarop 
Desmet reclameerde waar zijn films bleven (hij bedoelde de rest van het programma). Na veel 
boze brieven over en weer zocht Desmet Peeters echt op en legde de zaak bij. 

Eén van de belangrijkste redenen voor het verdwijnen van films uit Desmets aanbod was 
verkoop. In de periode 1913-1914 had Desmet regelmatig contact met inkopers van films, die 
ofwel in Nederlands-Indië [Indonesië] woonden en daar in films handelden of hun films 
daarnaartoe stuurden. Doordat men in Indië tweemaal per week van programma veranderde, in 
tegenstelling tot één maal per week in Nederland, was de behoefte aan nieuwe films veel groter. 
In Nederland uitgedraaide films werden naar Nederlands-Indië verstuurd, waar ze een 'second 
run' kregen. Dat de technische kwaliteit van de filmkopieën nogal eens te wensen overliet, laat 
zich raden. 

Eén van Desmets afnemers was een oude bekende, de Ernemann-vertegenwoordiger M.B. 
Neumann, aan wie Desmet met name in 1913, maar ook in 1914 en 1915 films verkocht. Tussen 
mei en augustus 1913 kocht Neumann acht lange en acht korte films waaronder de Asta 
Nielsen-film BALLETDANSERINDEN (Nordisk 1911) en DER EID DES STEPHAN HULLER (Vitascope 
1912)." Nummer twee was E.V. Hélant, een exploitant in het voormalige Djocja [nu 

" Voor De Backer, zie: hfd. Ill, p. 147. 

" DA, C937 en 'Klantenboek IV' en C938 'Klantenboek V'. Prijzen liepen daarbij uiteen van 22 1/2 cent per meter voor korte 
kluchten tot 54 cent per meter voor lange speelfilms. Neumann kocht in 1913 van Desmet de volgende lange films: De Levende 

Brug (DIE LEBENDE BRÜCKE, Kornet 1912), Brandend Verlangen (BALLETDANSERINDEN), De Eed van Stephan Huller (.DM EID DES STEPHAN 
HULLER), De Vloek des Vaders (misschien Svenska Bio 1912), Door Eigen Kracht zijn Eer Cered(?AEREN REDDET, Nordisk 1911; een kopie 

183 



Yogyakarta]. Hélant kocht tussen februari en oktober 1914 films in voor zijn eigen bioscoop, 
Royal Standard Biograph, en die van anderen. Ten slotte was daar N.J. Bakker te Weltevreden 
bij Batavia [nu Jakarta], die tussen maart en mei 1914 eveneens films, bedoeld voor Nederlands-
Indië, van Desmet overnam. Bakkers neef Berinsohn bekeek de films bij Desmet in Amsterdam 
en bestelde ze dan. Behalve de drie films Gestoorde Wittebroodsweken (onbekend), UN BAL 
D'APACHES DANS LE GRAND MONDE (LUX 1912) en THE MAN HIGHER U P (Vitagraph 1913) ging het om 
negen lange speelfilms waaronder één Asta Nielsen-film: DER FREMDE VOGEL (Deutsche Bioscop 
1911).100Bij Hélant daarentegen ging het voornamelijk om korte Franse en Italiaanse kluchten, 
liefst honderdnegentig in totaal, a raison van 25 cent per meter. Desmet verkocht slechts drie 
lange films aan hem: SATANASSO, DIE WELT OHNE MANNER en DER HUND VON BASKERVILLE (Vita-
scope 1914), Deze lange films waren duurder: 60 cent per meter.101 Bakker maakte ook melding 
van de verkoop van een filmkopie 'Satanus' van Desmet aan J.F. de Calonne, een van de grootste 
filmhandelaars op Java, dankzij Bakkers reclame. Betreft dit Hélants kopie van SATANASSO? De 
Calonne zou de kopie zonder Bakkers bemiddeling hebben aangekocht om hem zijn provisie 
door de neus te boren. 'Indische menschen gunnen nu eenmaal een ander het licht niet in de 
oogen.'102 

Desmets relatief grote verkoop aan Nederlands-Indië in 1914 had nog veel groter kunnen zijn, 
als de situatie van de filmwereld daar in dat jaar niet zo veranderd was. De Nederlandse 
'afdankertjes' waren nauwelijks meer welkom. Ook in Indië wilde men het nieuwste en het 
liefst monopoolfilms. In 1914 openden firma's als Eclair agenturen in Nederlands-Indië, zodat 
men ter plekke het monopoolrecht voor Indië kon kopen tegen een veel lagere prijs dan wat 
men aan de Nederlanders moest betalen. De Calonne, die Desmet al eens in 1912 benaderd had 

van de film is echter nog in collectie aanwezig) en de ongeïdentificeerde films Zijn Belofte, In den Dood Gedreven om een Paar 

Schoenen (misschien een Gaumont- of een Lubin-film uit 1912), en Door Zucht naar Rijkdom haar Eed gebroken. In juni 1914 kocht 
Neumann nog eens twee lange films en in mei 1915 zeven films waaronder twee lange. Wat betreft lange speelfilms verwierf hij in 
juni 1914 De Valsche Hertogin of Schaakspel om het Leven (ongeïdentificeerd) en de Deense succesfilm De Derde /WachKüENTREDiE 
MAGT), en in mei 1915 Kapitein Kidd (CAPTAIN KIDD, Bison 1913) en De Overwinning of De Stoutmoedige Automobieltocht (?THE 

TRIUMPH OF RIGHT, Vitagraph 1912). 

'°°DA, C938 'Klantenboek V'. Bakker kocht in maart 1914 De Dood van Asta Nielsen (DER FREMDE VOGEL) en De Barbiervan Sevilla(\l 
BARBIERE Di SEVIGLIA, Ambrosio 1913), in apr/7 Het Huwelijk van Figaro (IL MATRIMONIO DI FIGARO, Ambrosio 1913), in mei Het 

Bloemenmeisje van Parijs(\-A BOUQUETIÈREDEMONTMARTRE, Éclair 1913), Parz;Va/(PARSiFAL, Ambrosio 1913), Blauwe Diamant (DER BLAUE 

DIAMANT, Vitascope 1910) en de ongeïdentificeerde films Gestoorde Wittebroodsweken, Het Zwarte Variétéen Opstanding, en in 

juni: De Voddenraper vanPar//s(LECHiFF0NNiER DE PARIS, Éclair 1913), fen/tpacheni)a/(UNBALD'APACHES DANS LEGRAND MONDE) en De 

Kapitein en de Politieagent (THE MAN HIGHER UP), plus bijbehorende affiches. Sommige van deze films verkocht Desmet namens 

Nöggerath aan Bakker, toen Nóggeraths agent Frank zich in mei 1914 terugtrok uit Nederlands-Indië en zijn agentuur aan De 

Calonne overdeed. Zie hiervoor: DA, C959 'Correspondentie Nederland-lndië: N. Bakker, Weltevreden', Bakker aan Desmet, 20 mei 

1914. 

"' DA, C958-960 'Correspondentie Nederlands-Indië' en C965 'Copijboek Nederlands-Indië 1914-1916'. 

'°! DA, C959'Correspondentie Nederlands-Indië: N. Bakker, Weltevreden', Bakker aan Desmet, 10 juli 1914. De Calonne wilde daama 

Desmets films Een Drama in de Alpen{\i BARCAIUOLO DEL DANUBIO, Aquila 1914), Het Licht van de Vuurtoren (UND DAS LICHT ERLOSCH, 

Imperator 1914) en De Gemaskerde PaardrijdstertxAMAZZONEMASCHERATA, Celio 1914) ook wel hebben, maar daar kwam niets van 

terecht. De drie films bevinden zich dan ook nog steeds in de Desmet-collectie. Zie hiervoor: DA, C959, Bakker aan Desmet, 27 

augustus 1914. 
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om diens films af te nemen en die regelmatig films afnam van Nöggerath of Desmets contact 
Neumann, kocht in 1914 complete jaarproducties direct bij productiemaatschappijen als Bison, 
Vitagraph en American Biograph in, zodat hij niets aan tussenhandelaren hoefde te betalen. Het 
werd steeds gemakkelijker om aan nieuwe films te komen via andere kanalen. Wat de 
Nederlanders nog aanboden, had vaak allang gedraaid in Indië. Deze verandering loopt 
enigszins vooruit op wat Kristin Thompson schrijft over de filmhandel in het Verre Oosten: 
'This relegation of the Orient to the status of a 'junk' market would eventually end as the USA 
looked abroad for alternatives to European markets lost during the war.'103 

Desmet probeerde monopoolfilms, die officieel eigendom van de productiemaatschappij 
bleven, door te verhuren via Bakker, maar dat lukte nauwelijks. Een reden was dat Desmet, in 
tegenstelling tot zijn concurrent Nöggerath, niet iedere filmkopie op zicht opstuurde, zodat die 
aan potentiële afnemers voorvertoond kon worden.104 Ook de andere Nederlandse verhuurders 
kampten met problemen, zoals Gildemeijer en zijn contact de NV Oost Java Handels Comp. en 
Nöggerath en zijn Indische vertegenwoordiger Frank. 'Nöggerath is hier momenteel algemeen 
ingevoerd - alleen ben ik bang dat het kort van duur is, daar ze hunne pryzen belachelijk hoog 
gesteld hebben, zoodat enkele Chineezen hier hunne contracten met Nöggerath graag met 
f.1000.- verlies willen overdoen', schreef Bakker op 10 juli 1914. Niettemin kreeg Desmet het 
voor elkaar om Bakkers concurrent Hélant in een half jaar tijd honderdnegentig films te 
verkopen, ook al waren dat dan overwegend korte komische films. Wat daarbij zeker 
meegespeeld zal hebben, is dat met de toename van lange speelfilms korte komische films in 
tegenstelling tot korte drama's niet 'passé' werden gevonden. Hélant vroeg dan ook uitdrukkelijk 
om geen korte drama's mee te sturen. Ook was men bij korte films minder kritisch, omdat ze 
niet tot het hoofdprogramma hoorden. 

In 1914 dreef Desmet ook onderhandelingen met exploitanten en verhuurders in Suriname, 
een andere toenmalige Nederlandse kolonie, maar van daadwerkelijke verhuur en verkoop 
kwam weinig terecht. 

Conclusie. 
Jean Desmets klantenkring ontwikkelde zich aanvankelijk mede op basis van zijn connecties uit 
de reisbioscoopwereld, maar al spoedig werd zijn klantenkring voornamelijk gevormd door de 
snel groeiende groep exploitanten van vaste bioscopen, wiens behoefte aan films enorm was. 
Tussen die klanten waren ook enkele exploitanten die Desmets concurrenten in de filmverhuur 
waren of dat later zouden worden. Daarbij was niet iedere door de bioscoopkoorts bevangen 
exploitant even kritisch wat betreft de inhoudelijke kwaliteit van het gebodene. Die kritische 
blik groeide met de jaren, met de toename van het filmaanbod en met de opkomst van de lange 
films. Sommige klanten van Desmet klaagden over de technische kwaliteit en de ouderdom van 
het gebodene, doordat Desmet zijn aanbod lang bleef verhuren. Toch bleef hij zeker tot en met 
eind 1913 intensief nieuwe films aankopen. 

Aanvankelijk verhuurde hij zijn afnemers complete filmprogramma's voor een vaste prijs per 
meter of een vaste totaalprijs per dag of per week. Naarmate programma's langer gelopen 
hadden, betaalde men minder, zodat sommige afnemers expres om programma's vroegen die al 

"Thompson (1985), p. 45. 

""DA, C959 'Correspondentie Nederlands-lndië: N. Bakker, Weltevreden', brief Bakker aan Desmet, 13 mei en 15 juni 1914. 
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langer gelopen hadden. Soms sloot Desmet daartoe contracten af met zijn klanten. 
Verschillende nieuwbakken exploitanten tekenden contracten met hem voor de levering van 
projectie-apparatmir en bioscoopmeubilair, waarbij hij hen tevens verplichtte voor een aantal 
maanden of voor een jaar wekelijks zijn filmprogramma's af te nemen. Tijdens de Amsterdamse 
hausse in nieuwe bioscopen van 1912 had Desmet daar veel maar merendeels incidentele 
klanten, maar toen daar in 1913 een verzadiging intrad, wendde hij zich meer tot de provincie. 
Zijn meest trouwe klanten zaten juist daar, in steden als Amersfoort, Den Helder, Den Bosch en 
Hengelo. Tevens verhuurde hij in die jaren films aan Belgische exploitanten, met name in 
Antwerpen en omgeving. Een deel van zijn aanbod verkocht Desmet in 1913-1914 aan 
handelaren en exploitanten in NederlandsTndië. 

In 1911 braken de lange films in Nederland door, met name Deense sensatiefilms als DEN HVTDE 
SLAVEHANDELS SIDSTE OFFER. De introductie van de lange films was direct verbonden met de 
doorbraak van de Deense sensatiefilms en in mindere mate met de Duitse melodrama's: twee 
genres en twee nationaliteiten, die dankzij de lange film zich internationaal vestigden. De eerste 
filmsterren als Asta Nielsen deden van zich spreken. Via zijn Duitse leveranciers wist Desmet 
vlug op deze nieuwe ontwikkeling in te spelen. Aan de hand van zijn contact met zijn vroegere 
concurrenten Mullens en Benner kan men zien hoe populair lange Duitse, Franse maar vooral 
Deense films waren bij Desmets klanten en hoe hij hen daarmee aan zich wist te binden. De 
filmprogramma's modelleerden zich voortaan rondom de lange film. Pers en publiciteit fixee
rden zich voortaan hoofdzakelijk op de lange films binnen programma's. 

Veel exploitanten namen, eenmaal aan het fenomeen gewend, geen genoegen meer met 
voorstellingen van louter korte films. Sommige exploitanten huurden alleen losse lange films in 
plaats van programma's. Aan de andere kant wilde Desmet juist in kleinere steden en volksbio
scopen nog wel een tijdlang aan de voorstelling met alleen korte films vasthouden en reduceer
de hij zelfs populaire lange spektakelfilms tot eenakters om de oude vorm van programmering 
te kunnen continueren. Dit vasthouden aan programma's met korte films hangt samen met de 
dominante positie van de Franse filmmaatschappijen Pathé en Gaumont en met de macht van 
de Amerikaanse trust MPPC waarbij onder meer Edison, Vitagraph en American Biograph 
waren aangesloten. Al deze maatschappijen liepen niet voorop bij de doorvoering van de lange 
speelfilm. De MPPC hield bewust vast aan een standaardisering van films en programma's door 
een fixatie op de 'onereeler'. Pathé, wereldwijd de voornaamste filmproducent maar gespeciali
seerd in korte films, moest nog meer terrein prijsgeven aan de concurrentie. 

Een tweede belangrijke verandering was de introductie van de monopoolfilm. Deze versterkte 
de veranderingen die door de komst van de lange film in gang waren gezet. Door grote hoe
veelheden reclamemateriaal (diverse ontwerpen affiches voor één film), reclamestunts, 
agressieve advertentiecampagnes en nieuwigheden als programmaboekjes over individuele 
films, en door de aantrekkingskracht van massascènes en filmsterren kon men het publiek voor 
deze films winnen en in soms zelfs meer entree laten betalen. 

Toen de monopoolfilm in 1913 gemeengoed werd, sloot Desmet daar speciale contracten 
voor af met bioscoopexploitanten. De bedragen hiervoor waren fors, zoals blijkt uit de vertoning 
van de Duitse filmbiografie RICHARD WAGNER bij Willy Mullens in Den Haag. Nog meer dan bij 
de doorbraak van de lange film maakte film per meter plaats voor film per titel. De eerste 
vertoningsavond van de film, meestal in een van de chique bioscopen in Amsterdam, werd een 
speciale aangelegenheid. Zo ontstond de exclusieve première, terwijl het daarvoor gewoon was 
dat verschillende bioscopen gelijktijdig of vlak na elkaar lange (hoofd-) films voor het eerst 
lieten zien. Desmet was één van de eersten met monopoolfilms, zoals RICHARD WAGNER, DIE 
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LANDSTRASSE en IN HOC SIGNO VINCES. Ook dit systeem was gekoppeld aan bepaalde nationale 
cinema's en genres, bijvoorbeeld de Italiaanse spektakel- en divafilms en de Duitse 
Autorenfilms. Nog meer dan met de komst van de lange film, was in 1913 de opkomst van de 
langere Duitse drama's en misdaadfilms verbonden met het monopoolfilmsvsteem. wat bij 
Desmets aankopen duidelijk is terug te zien. 

Het monopoolsysteem vertoont overeenkomsten met het in de Verenigde Staten gehanteerde 
'states-right'-systeem. Vanaf 1910-1911 was het daar mogelijk om de rechten van een film te 
kopen voor een van tevoren afgesproken regio. De rechthebbende kon daarna de film aan de 
hoogste bieder verhuren.105 In wezen was het monopoolsysteem een voorloper van wat zich in 
de Verenigde Staten uitkristalliseerde tot het 'run-zone-clearance'-svsteem. De grote studio's 
deelden het land op in dertig markten, die weer opgedeeld werden in zones, die bepaald 
werden door het verschil in 'runs'. De bioscoopwereld werd onderverdeeld in 'first-run'-
theaters, doorgaans in de stedelijke centra gelegen, second-run-theaters, vaak buurtbioscopen, 
en bioscopen voor een derde tot en met een zevende 'run'. Een film verhuisde van zone naar 
zone en werd een vaste periode (clearance) per zone geprojecteerd om daarna op te schuiven 
naar de volgende zone. De consequentie van dit systeem was dat grote films (de 'A-pictures') het 
eerst in de luxe-theaters uitkwamen. De 'second-runs' moesten op hun beurt wachten. Nieuwe 
films werden het eerst in de filmpaleizen geprojecteerd, de rest moest zich met bekabelde 
kopieën tevreden stellen. 'First-run'-theaters hadden de rechten op exclusieve premières binnen 
één stad maar moesten daarvoor fors betalen; de 'second-run'-theaters waren goedkoper uit, 
maar misten de primeurs van de 'A-pictures'. Entreeprijzen in de 'first-run'-theaters waren 
beduidend hoger dan die in de 'second-run'-theaters.106 

Overigens kende men in Duitsland begin jaren tien ook al een opdeling van het land per 
provincie voor de rechten van films. Zo waren bijvoorbeeld de verhuurders met mono-
polierechten voor de Asta Nielsen- en Henny-Porten-films vaak alleen rechthebbenden voor een 
regio, niet voor heel Duitsland. Nederland was waarschijnlijk te klein om dat ook nog eens in 
regio's op te delen. 

Men ziet met de monopoolfilm, dat net als met de komst van filmverhuur of de doorbraak van 
de lange film, er jarenlang een schemergebied in Nederland was waarin nieuwe systemen naast 
de oude bestonden. Korte films bleven bijvoorbeeld de hele jaren tien door een kwart tot de 
helft van de duur van het gehele filmprogramma uitmaken en waren vaak niet via het 
monopoolsysteem 'beschermd' tegen vertoning door concurrenten. Juist dat maakt Desmets tijd 
interessant als 'omslag-periode'. De films in de huidige Desmet-collectie laten ook die diversiteit 
aan korte en lange films zien, ook al missen de filmkopieën van een aanzienlijk aantal lange 
succesfilms van Desmet. 

Het lijkt er op dat in Nederland de komst van de lange speelfilm en de monopoolfilm de 
wereld van de kleine bioscopen niet zo'n nekslag heeft gegeven als dat in de Verenigde Staten 
het geval was. Daar werden de nickelodeons vrij abrupt naar de marge gedrukt of moesten 
sluiten vanwege de gestegen huurprijzen in verband met de lange films.107 In Nederland, waar 

""Bow5er(i99o), p. 192. 

** Tino Balio, Grand Design. Hollywood as a Modem Business Enterprise, 1930-1939. History of the American Cinema, Vol. V 
(Berkeley: University of California Press, 1993), p. 20. 

°' Bowser (1990), p. 203-204. 
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de meeste vaste bioscopen pas met de introductie van de lange speelfilm werden geopend en 
waar het tot het eind van de Eerste Wereldoorlog duurde voordat er bioscopen voor meer dan 
duizend bezoekers verrezen, lijkt de lange film in mindere mate de oorzaak te zijn geweest voor 
het verdwijnen van kleine bioscopen. 

Net als in het eerste hoofdstuk over de reisbioscoop, kan worden afgevraagd wie het filmaanbod 
bepaalde bij de opkomst van de vaste bioscopen. Het is duidelijk dat de kleintjes altijd weinig te 
zeggen hebben gehad, zowel op de kermis als in de vaste bioscoop. Kleine reisbioscoop
exploitanten namen programma's en films van anderen over of huurden afgedraaide 
programma's voor weinig geld van de filmverhuurders, zoals Welte bij Desmet.108 Ook de 
exploitanten van kleine volksbioscopen of bioscoopjes in provinciesteden moesten genoegen 
nemen met programma's die al in alle grote steden hadden gedraaid, maar deden dat vaak 
expres om de prijs te drukken. Desmets zus Rosine is een voorbeeld van deze strategie.109 Ze 
kon geen hoge entreeprijzen vragen, dus mocht de filmhuur ook niet veel bedragen. Meestal 
kregen de vertoners een kant-en-klaar-programma van de verhuurder aangeboden. 
Bioscoophouders in de stedelijke centra waren kritischer en hadden ook extra geld over voor 
films die minder gebruikt of ongebruikt waren. Met de opkomst van luxetheaters verscherpte 
deze situatie zich. Zoals gezegd was men zelfs bereid extra te betalen om zeker te weten dat een 
ongedraaide of in ieder geval in de eigen stad nog niet gedraaide kopie kon worden vertoond. 
Ook werden verzoeken voor speciale filmtitels ingediend. Daar hield Desmet rekening mee. De 
machtigsten onder de exploitanten waren echter de exploitant-verhuurders: Desmet, Nöggerath, 
Gildemeijer en Pathé. Zij konden hun nieuwe films het eerst in hun eigen bioscopen laten 
lopen zonder te hoeven onderhandelen. 

In het algemeen kan geconcludeerd worden dat met de opkomst van onafhankelijke 
verhuurders als Desmet, de macht van de vertoners, zo ze die al hadden, voor een flink deel 
afgestaan moest worden aan de verhuurders. Aan de andere kant was de macht van vertoners 
en verhuurders ook betrekkelijk. Zij waren op hun beurt afhankelijk van de vraag van het 
publiek. Die groeide onverminderd, zodat de aanbieders zich daar geen zorgen over hoefden te 
maken. Maar zonder die groeiende vraag was de opkomst van vertoners en verhuurders nooit zo 
expansief geweest. Dat heeft ongetwijfeld ook meegespeeld in het accepteren door de 
toeschouwers van ongemakken als het kijken naar reprises en naar afgedraaide en beschadigde 
kopieën. Müllers stelling dat veranderingen in de vroege filmwereld alleen door de aanbodzijde 
gestuurd werden, moet in dit kader worden genuanceerd. Haar opvatting staat haaks op die van 
Amerikaanse filmhistorici als Eileen Bowser, die het bioscooppubliek een prominentere positie 
laten innemen in de verklaring voor veranderingen in de filmwereld als de opkomst van het 
sterrensysteem.110 De waarheid zal ergens in het midden liggen. Zeker voor wat betreft de 
Nederlandse sitatie heeft er een vruchtbare wisselwerking tussen vertoning en distributie 
enerzijds en receptie anderzijds plaatsgevonden. Zolang Desmet kant-en-klare programma's 

"* Ziep. 160, 162. 
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"Bowser (1994), p. 106-119. Bowser geeft ook aan dat de ontwikkeling van filmstijl een belangrijke factor was, iets waar Muller 
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tweedehands in Duitsland afnam, had hij weinig over de keuze van filmtitels te zeggen. Hij kon 
hooguit overstappen naar een andere leverancier die meer van de zo gewilde lange speelfilms in 
die programma's stopte. De machtssituatie tussen Nederlandse verhuurders en buitenlandse 
distributie- en productiemaatschappijen veranderde, althans binnen Desmets perspectief, 
doordat hij rond 1912 films rechtstreeks bij productiemaatschappijen of bij internationale 
distributeurs kocht. Hij zelf werd degene die de programma's voor zijn klanten samenstelde. 
Aan de andere kant was hij afhankelijk van wat de markt hem aanbood en daarin werd hij niet 
alleen beperkt door wat vertegenwoordigers van die bedrijven hem lieten zien, maar ook door 
wat concurrenten hem afsnoepten. Desmets macht was dus betrekkelijk. 

Wie macht heeft, kan normen bepalen. Dat gaat vaak niet zonder slag of stoot. Dit wordt 
duidelijk als men kijkt naar Desmets relaties met zijn klanten, maar valt ook op in zijn 
verhouding tot zijn leveranciers en tot zijn concurrenten. Relaties konden uitmonden in 
conflicten die soms onoverkomelijk waren, soms opgelost werden, zodat de 
handelsbetrekkingen hervat werden. Ruzies met klanten die niet op tijd een film inleverden, 
werden meestal gesust. Wanbetalers werden echter vervolgd, al leverde dat niet altijd het 
gewenste resultaat op. Leveranciers die niet op tijd een nieuwe film aanleverden of een 
gebruikte kopie als nieuw aansmeerden, kregen deze retour (afwijzing) of Desmet kocht deze 
gereduceerd over (compromis). 

Door Desmets archief kunnen onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende wederzijdse 
machtsverhoudingen geduid worden. Het meest opvallend zijn Desmets contracten, waarin hij 
(vaak beginnende) bioscoophouders meubilair en filmapparatuur op afbetaling aanleverde op 
voorwaarde dat ze films voor een vastgestelde periode bij hem afnamen. Naarmate Desmet hen 
minder nieuwe films kon aanleveren, verloren deze exploitanten publiek en sommigen gingen 
uiteindelijk failliet. Ook kan men bij dergelijke wederzijdse bewegingen denken aan de 
afspraken die Desmet had met exploitanten of explicateurs, die tegen commissie zorgden voor 
bemiddeling in filmverhuur, of met productiemaatschappijen, waarvoor hij zelf tegen 
commissie apparatuur doorverkocht. Begunstiging of klandizie hangt hiermee nauw samen. 
Sommige bioscoophouders werden sneller geholpen dan anderen, omdat ze goede klanten 
waren, zoals Betlehem en Van Roon in Den Helder en Scheveningen of de exploitanten van de 
bioscopen Empire en Olvmpia in Den Haag. Natuurlijk speelden monopoolrecht-contracten ook 
een grote rol. Wie extra betaalde voor het alleenvertoningsrecht van dergelijke films, werd goed 
behandeld. Daarnaast genoten Desmets eigen bioscopen en die van zijn familieleden een 
voorkeursbehandeling. 

De keerzijde van de medaille is deloyaliteit, corruptie en misbruik van relaties. Leveranciers 
verkochten Desmet gebruikte films als nieuw of showden alleen restanten in plaats van hun 
hele aanbod. Exploitanten van zijn bioscopen betaalden soms de bioscoophuur niet, 
ontplooiden duistere activiteiten in zijn gebouwen en probeerden met door hem bestelde films 
een eigen filmverhuurbedrijfje op te zetten, zoals de affaire Voltmann aantoont."1 

Ziehfd. lil, p. 143. 
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