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V. Onesime et son collègue 
Concurrentie 1910-1914 

Dankzij zijn Duitse filmimport en dankzij de opkomst van de Nederlandse bioscopen kon 
Jean Desmet in 1910 zijn bestaan als bioscoophouder uitbreiden met werkzaamheden in de 
filmdistributie. Zijn aanbod was gegarandeerd, een potentiële afzet was aanwezig. 
Potentieel, want Desmet moest concurreren met oude en nieuwe filmverhuurders, die 
elkaar weliswaar kenden en zaken met elkaar deden, maar tegelijkertijd elkaar om het 
hardst bestreden. 

1. Gildemeijer contra Desmet. Touwtrekken om Asta Nielsen. 

Tot en met 1912 had Desmet drie belangrijke rivalen in de Nederlandse filmverhuur: 
Gildemeijer, Pathé en Nöggerath. Johan Gildemeijer werd tussen 1911 en 1912 een 
belangrijk importeur en verhuurder van met name Duitse films, die hij allereerst vertoonde 
in 'Elite-Bioscoop Union', geopend op 4 maart 1911.' Met de uitbater van Union, Siegfried 
Levy, werkte Gildemeijer samen. Gildemeijers verhuurkantoor heette Union, net als de 
bioscoop en de Duitse moedermaatschappij.2 Blijkbaar was Gildemeijers eigen filmaanbod 
in 1911 nog niet van dien aard, dat hij daarmee de schermen van Union en van de 
bioscopen van zijn klanten wekelijks kon vullen, want hij nam van november 1911 tot 
begin januari 1912 wekelijks zo'n zeven a acht titels (complete filmprogramma's) van 
Desmet af. Dat hij vanaf januari 1912 Desmet niet meer nodig had, zou erop kunnen 
duiden, dat hij vanaf die tijd wél over voldoende eigen aanbod beschikte en een serieuze 
concurrent van Desmet werd. Overigens staat Desmets verhuur aan Gildemeijer enigszins 
haaks op diens aanbieding aan Desmet in november 1911.3 Wekelijks kon Gildemeijer zo'n 
1200 a 1500 meter films aanleveren. Zijn films waren bovendien voorzien van Nederlandse 
tussentitels, iets wat Desmet in 1911 nog nauwelijks kon bieden. Gildemeijer beschikte over 
films van buitenlandse maatschappijen als Lux, Gaumont, American Biograph, Vitagraph 
en Eclair, die één tot vier weken hadden gedraaid. 

lohan Gildemeijer zou volgens eigen zeggen in 1907 in het filmbedrijf zijn begonnen door films te exporteren naar Neder-
lands-lndië. 'Door overzeesche relaties daartoe aangezocht begon ik in 1907 mij uit een commercieel oogpunt op de 
hoogte te stellen van het kinematografisch bedrijf, aldus Gildemeijer in het voorwoord van Koningin Kino. Zie hiervoor: 
Gildemeijer (1911,). Desmets beginnende concurrenten vielen op Desmet terug voor speciale diensten. Zo liet Gildemeijer in 
het najaar van 1911 zijn films wassen (reinigen) bij Desmet. Een andere concurrent, P.R. van Duinen, deed dat ook eind 1911 
en begin 1912. Zie hiervoor: DA, C935 'Klantenboek II'. 

1 De eigenaar van het pand was niet Gildemeijer maar Ph. Simons, die zijn zoon architect Lodewijk Simons de nieuwe 
bioscoop had laten ontwerpen. Paul Broers, 'Amsterdamse bioscopen. De Elite Bioscoop "Union", Heiligeweg 34/ 36 -
Handboogstraat 24/ 26', in: Binnenstad 19, februari 1992. Volgens Geoffrey Donaldson was Gildemeijer in 1912 de feitelijke 
bedrijfsleider van de Union-Bioscoop. Geoffrey Donaldson, 'Van straatzanger tot miljonair', in: Skrien 150, november/ 
december 1986, p. 40. Zie ook hfd.ll, p. 85. 

1 DA, Cu 'Cildemeijer/Union'. 

193 



De films van voornoemde maatschappijen verhuurde Desmet zelf ook, dus het lijkt niet zo 
waarschijnlijk dat hij daarvan veel van Gildemeijer betrok. Een belangrijker gegeven was 
dat Gildemeijer op datzelfde moment alle nieuwe films van Asta Nielsen aanbood, die 
minimaal drie weken elders gelopen hadden, bijvoorbeeld in de Union Bioscoop.4 Hij wierp 
zich op als alleenrechthebbende van de films met de nieuwe ster. Na de roulatie van films 
als AFGRUNDEN en HEISSES BLUT, Asta Nielsens eerste twee films in Nederland, was de 
Deense actrice daar nog niet die beroemdheid, die ze in andere Europese landen al was. Pas 
in de herfst van 1911, toen Johan Gildemeijer zijn eerste Asta Nielsen-film uitbracht, de 
Deense film DEN SORTE DROM (Fotorama 1911), publiceerde het Algemeen Handelsblad 
prompt een fors artikel over het acteren in film, uitmondend in een eulogie op Asta Nielsen: 

Wij vernamen op dit nieuwe gebied - is het toneel, kunst, wetenschap, vermakelijk
heid, actualiteit? - over het schitterende debuut van een kinematografische ster. [...] 
De zeer geprononceerde mimische talenten van deze artiste brachten haar in de 
kunstenaarsfeeren van den kinema, waar haar expressief spel en gelaatsuit
drukkingen dermate gewaardeerd werden, dat zij in dit vak, door geen grenzen 
beperkt, haar talenten geheel kan ontwikkelen. Want om dergelijke stemmingen te 
wekken bij een photographische weergave, door geen enkel woord ondersteund, 
zonder tastbare omgeving, zonder kleuren, moet men beschikken over bijzondere 
gaven:' 

Desmet ging niet in op Gildemeijers aanbod om alle Asta Nielsen-films te huren. Wel 
huurde hij eind november 1911 via Gildemeijer van de Duitse maatschappij Union de film 
DEN SORTE DROM (1911). Union, oorspronkelijk alleen een bioscoopketen, produceerde Niel
sens Duitse films. Aanvankelijk gebeurde dat via Deutsche Bioscop maar al snel daarna 
door de productie-afdeling van Union zelf, Produktions-Aktiengesellschaft-Union (PAGU). 
Union had door middel van een nieuwe distributiemaatschappij ook de verhuur van een 
van Nielsens Deense films bemachtigd, de eerder genoemde DEN SORTE DROM. 

Desmet was niet zozeer geïnteresseerd in het huren van de Asta Nielsen-films als wel in 
het kopen ervan. Dat bleek al uit de huur en aankoop van deze films vóór november 1911. 
Over Desmets marginale wederverhuur van AFGRUNDEN is al eerder gesproken.6 De Asta 

' DA, Cu 'Gildemeijer/Union'. De Asta Nielsen-films kostten 15 cent per meter voor alleen een vierde week, 24 cent per 
meter voor een vierde en vijfde week, 33 cent voor een vierde, vijfde en zesde week, en 42 cent voor een vierde tot en met 
zevende week. De overige films van Gildemeijer waren goedkoper: 11 cent per meter voor alleen de tweede week, 20 cent 
voor een tweede en derde week, 27 • cent voor de tweede tot en met de vierde week en 32 cent voor de tweede tot en met 
de vijfde week. Gildemeijer hield vermoedelijk rekening met een drie weken lange vertoning van zijn Asta Nielsen-films in 
Union, terwijl de overige films na een week in Union al voor derden beschikbaar waren. Mogelijk ook waren de Asta 
Nielsen-films al voor de tweede en derde week gereserveerd voor andere exploitanten. Volgens Van Gelder had Abraham 
Tuschinski al in 1911 een overeenkomst met Gildemeijer over de exclusieve afname van de Asta Nielsen-films voor 
Rotterdam. Dezelfde Van Gelder merkt echter verderop in zijn boek op, dat twee jaar later de Nielsen-films naar 
concurrent De Ruyffelaere dreigden te gaan. De exclusiviteit stond toen blijkbaar ter discussie. Daarom zou Tuschinski in 
1913 een overeenkomst hebben afgesloten om alle nieuwe Asta Nielsen-films exclusief voor Rotterdam te krijgen. Dit 
betekende de aankoop van een hele serie films, die ongezien gekocht moesten worden en waar verhoogde huurprijzen 
voor betaald werden. De suggestie wordt gewekt dat eerdere Asta Nielsen-films door de verhuurder van tevoren vertoond 
en individueel aangeboden werden. Van Gelder (1996), p. 23-24, 36. 

s Algemeen Handelsblad, 3 oktober 1911. 

'Ziep. 165. 
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Nielsen-film HEISSES BLUT werd daarentegen door Desmet gekocht en intensief en met 
succes verhuurd. Dat Desmet in het voorjaar van 1911 deze film kon aankopen en verhuren 
ondanks Gildemeijers claim, had te maken met de vrije verkoop van de vroegste Duitse 
films van Asta Nielsen. Het meest waarschijnlijk is, dat Gildemeijer pas het alleenrecht 
voor de Asta Nielsen-films verkreeg, toen Nielsen en haar vaste regisseur Urban Gad in juni 
1911 een exclusief contract afsloten met PAGU-directeur Paid Davidson. Nielsen en Gad 
verplichtten zich om in de jaren 1912, 1913 en 1914 jaarlijks minimaal acht films voor de 
PAGU te produceren en ontvingen daarvoor een derde van de winst. De films werden via 
een door dit drietal opgerichte distributiemaatschappij, de Internationale Vertriebs-Gesells-
chaft, wereldwijd verspreid.7 Gildemeijer kon als vertegenwoordiger van Union in 
Nederland het alleenrecht voor de Asta Nielsen-films gemakkelijk in zijn bezit krijgen.8 

Dat Desmet na de zomer van 1911 nog films met Asta Nielsen kon aankopen, lijkt 
vreemd, gezien Gildemeijers claim. Toen Desmets assistent Heinrich Voltmann in 
december 1911 in Berlijn was om daar bij de diverse Duitse en buitenlandse filmmaat
schappijen films te bekijken en in te kopen, was een van zijn taken het inkopen van Asta 
Nielsen-films.9 In Berlijn liep Voltmann drie films mis die Gildemeijer al gekocht had, maar 
hij wist een kopie van DER FREMDE VOGEL te bemachtigen bij wat in de correspondentie 
wordt aangeduid als 'de filmfabriek', waarmee de Deutsche Bioscop werd bedoeld. 
Aanvankelijk was Desmet gegarandeerd dat hij alle titels kon krijgen die Union ook wilde, 
en zelfs veertien dagen vóór de films in Duitsland verschenen. Hoe hard was dus 
Gildemeijers claim? Voltmann grapte dat Desmet dergelijke films met een valse titel moest 
doorverhuren aan de Amsterdamse Union-Bioscoop, zodat die lelijk op hun neus zouden 
kijken als ook hun eigen kopie daarna zou arriveren. Desmet was echter van dergelijke 
'inside-jokes' niet gediend. 

Het vervaardigen van Desmets kopie van DER FREMDE VOGEL duurde dermate lang, dat 
Voltmann suggereerde dat hij de vervangende Asta Nielsen-film DIE VERRATERIN maar moest 
nemen. Maar Desmet wilde waar hij om gevraagd had en schreef Voltmann dat hij er maar 
een advocaat bij moest halen als dat nodig was. Uiteindelijk bleek dat de filmkopieën van 
DIE VERRATERIN mislukt waren en Voltmann kwam alsnog met DER FREMDE VOGEL terug. In 
De Komeet van december 1911 liet Desmet in een paginavullende advertentie voor zijn 
algehele aanbod weten, dat 'De vreemde Vogel uit de Asta Nielsen serie No. 1, De eerste in 
Nederland, voor belanghebbenden te bezichtigen [is] van Zaterdag 30 December 1911 tot en 
met Vrijdag 5 Januari 1912, in het Apollo-Theater, Spuistraat, Den Haag.'10 

7Lahn(i994), p. 20-21. 

* Desmet merkte zelf op in een brief aan de Deutsche Film-Gesellschaft dat hij diens kopie van HEISSES BLUT voor dezelfde 
prijs wilde als VED FAENCSLETS PORT, daar beide filmkopieën drie weken gelopen hadden en er bovendien al twee andere 
kopieën van HEISSES BLUT in Nederland rouleerden. Dit bevestigt dat HEISSES BLUT gewoon in de vrije verkoop voorradig was. 
Zie: DA, C88o 'Copijboek !', Desmet aan Deutsche Film-Gesellschaft, 27 aprii 1911. 

'DA, C18 'Parisien Rotterdam (H. Voltmann)'. 

'° Een opzet van de advertentie bevindt zich in DA, C880 'Copijboek I', 25 november 1911. Deze was bedoeld voor het 1 
december-nummer van De Komeet. Het nummer zelf is niet meer aanwezig. De week na de vertoning in Apollo werd DER 
FREMDE VOGEL in Desmets eigen Parisien in Amsterdam vertoond, aldus een aankondiging in Nieuws van de Dag van 12 
januari 1912. 
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Deutsche Bioscop bood Desmet ook oudere films met Asta Nielsen aan.11 In mei 1913 
werden NACHTFALTER en HEISSES BLUT, beide uit 1911, op zicht gestuurd, maar Desmet 
stuurde ze een maand later retour omdat hij ze al in zijn bezit zou hebben.Wat betreft 
NACHTFALTER, Asta Nielsens eerste Duitse film, moet hier op Desmets uitspraak worden 
afgegaan, omdat er geen ander bewijsmateriaal voorhanden is. Desmet probeerde in mei 
1913 bij Deutsche Bioscop AFGRUNDEN te krijgen, maar die kon nog alleen via de Verenigde 
Staten a raison van 1000 Mark betrokken worden. Toen Desmet het waagde in juli 1913 DER 
FREMDE VOGEL opnieuw uit te brengen onder de titel De Dood van Asta Nielsen, liet 
Gildemeijer de film in Cinema Palace confisceren vanwege diens alleenrecht op de Asta 
Nielsen-films.12 Desmet probeerde daarop een nieuwe kopie bij Deutsche Bioscop te 
bemachtigen, maar die hadden de film officieel verkocht aan de firma Union in Duitsland, 
zodat deze voor Desmet onbereikbaar was geworden. Hij kocht toen wel bij de Deutsche 
Bioscop een kopie van DIE VERRATERIN, de film die hij twee jaar daarvoor had afgewezen. De 
filmkopie van DIE VERRATERIN is nog aanwezig in de Desmet-collectie, in tegenstelling tot de 
andere Asta Nielsen-films die Desmet aangekocht heef.13 In hoeverre Deutsche Bioscop in 
1913 nog gemachtigd was om Asta Nielsen-films uit 1911 als DIE VERRATERIN, HEISSES BLUT 
en NACHTFALTER te verkopen, is niet duidelijk. De beslaglegging van DER FREMDE VOGEL liep 
overigens met een sisser af, want in De Kinematograaf van 25 juli 1913 liet Gildemeijer 
afdrukken dat Cinema Palace geen inbreuk op de rechten van Gildemeijers firma NV Union 
had gepleegd.14 Desmet kreeg zijn filmkopie blijkbaar terug van Gildemeijer, want in maart 
1914 verkocht hi j De Dood van Asta Nielsen aan N.J. Bakker.15 

De Deense Asta Nielsen-film BALLETDANSERINDEN wist Union niet op te kopen, omdat de 
producent Nordisk halsstarrig aan het vrije marktmechanisme vasthield en het 
monopoolsysteem van Union afwees. De film rouleerde in Duitsland onder de titel 
Brennende Triebe.m Desmet kocht de film waarschijnlijk direct bij Nordisk en deze werd 
onder meer in januari 1913 vertoond in Cinema Parisien in Rotterdam onder de titel 
Brandend Verlangen. 

" DA, C74 'Deutsche Bioscop Gesellschaft'. Overigens wist Desmet ook na 1911 films van Deutsche Bioscop te betrekken zoals 
MADELEINE en TURI DER WANDERLAPPE, alleen waren dat op DIE VERRATERIN na geen films met Asta Nielsen. 

' Het Nieuws van de Dag van 12 juli 1913 vermeldt dat de beslaglegging tijdens de voorstelling plaatsvond. De krant 
merkte op dat het om Het Croote Oogenblik (DER GROSSE AUGENBUCK, Deutsche Bioscop 1911) ging, een andere Asta Nielsen-
film, maar dit moet een vergissing zijn. 

* In de Desmet-collectie bevindt zich nog een Duits affiche van HEISSES BLUT, naar een ontwerp van de Nederlander Emst 
Bottema, en een Duits affiche van DEN SORTE DR0«. In het register 1916-22, DA, C359, wordt nog gesproken van een film 
getiteld Diep Gezonken (Heet Bloed), maar deze wordt aangeduid als een Nordisk-film. Dat kan natuurlijk een 
verschrijving zijn geweest, zodat het mogelijk is dat HEISSES BLUT tot begin jaren twintig nog in Desmets bezit is geweest. 

" De Kinematograaf 27, 25 juli 1913. 

'sZie voor de verkoop aan Bakker: DA, C938 'Klantenboek V' en p. 184. 

"Muller (1994), p. 155. 
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2. üesmet versus Pathé. Concurrent en klant. 

In de eerste twee jaar van zijn loopbaan als filmverhuurder beconcurreerde Desmet het 
Nederlandse Pathé-kantoor met Pathé-films.Via de Westdeutsche Film-Börse en de 
Deutsche Film-Gesellschaft wist Desmet tussen 1910 en 1912 tientallen Pathé-films in 
Nederland te laten circuleren, die niet direct uit Frankrijk kwamen.17 Zo leverde de West
deutsche Film-Borse de (getinte) filmkopie van L'ÉPOUVANTE (1911), een spannende thriller 
met de actrice Mistinguett, die thuis belaagd wordt door een inbreker die zich onder haar 
bed verstopt heeft. De film maakt gebruik van moderne filmische technieken als een over-
the-shoulder-shot en travellings.18 Het Nederlandse Pathé-filiaal duldde deze concurrentie 
blijkbaar vanwege zijn betere uitgangspositie. Het eigen aanbod was niet alleen verser, maar 
ook nog eens goedkoper, zodat sommige bioscoop-exploitanten als P.H.J. Sips (Breda) 
Desmet expliciet vroegen om geen Pathé-films in zijn programma's te stoppen.19 Pathé kon 
garanderen dat films altijd op tijd aanwezig waren, wat bij Desmet soms nog wel eens spaak 
liep. Verschillende bioscopen zoals Rembrandt in Amsterdam vertoonden uitsluitend 
programma's met Pathé-films, die door het Amsterdamse filiaal werden geleverd. Het 
reclamemateriaal was over het algemeen royaal en in goede staat. Pathé bood films in 
allerlei genres en had daar vaak gekleurde films tussen zitten. Deze concurrentie had tot 
gevolg dat Desmet een overschot aan Pathé-films bij zichzelf zag ontstaan. Hij verkocht in 
1911 meteen een partij aan zijn zakenrelatie Jokisch in Boedapest, maar al bij de tweede 
zending werd de kist films retour gestuurd en stokte de verkoop.20 In 1914 verkocht hij 
opnieuw een serie Pathé-films binnen de partij die hij overdeed aan Hélant in Djocja, maar 
uiteindelijk bleef hij toch met een flink aantal Pathé-films zitten. Deze zijn nog steeds 
aanwezig in de Desmet-collectie. 

De rivaliteit met Pathé belette Desmet niet handel te drijven met zijn concurrent. Al vanaf 
maart 1910 deed Desmet zaken met Pathé in Nederland.21 Tot juli 1911 betrok hij bij een 
filiaal in Rotterdam apparatuur, maar nauwelijks enige films. Vanaf september 1911 
handelde hij met het Amsterdamse filiaal van Pathé. Daar was op 15 juli van dat jaar 
Theater Pathé geopend aan de Kalverstraat. Het voormalig Hotel-Café-Restaurant de France 
(waar bij gelegenheid ook al films waren vertoond) was door architect Breman veranderd in 
een elegante bioscoop voor zo'n vierhonderd bezoekers. Breman zou een jaar later ook het 
ontwerp van Desmets Cinema Palace maken. In tegenstelling tot andere bioscopen was in 
Theater Pathé geen explicateur aanwezig, maar werden de films begeleid door een orkestje 
onder leiding van N. Snoeck. De bioscoop vertoonde uitsluitend Pathé-films en nieuwe 

" Zie hfd. Ill, p. 127-128, 131-132. 

* De firma Pathé werd niet in de rekeningen van de Duitse leverancier vermeld evenmin als in de rekeningen van Desmet 
aan de plaatselijke bioscopen noch in programma's of strooibiljetten. De Deutsche Film-Gesellschaft leverde meer Pathé-
films dan zijn voorganger en vermeldde de productienaam we! op de rekeningen. Zie hfd. lil. 

* DA, C384 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Breda 1911' Sips aan Desmet, 26 oktober 1911. 

" DA, C881 'Copijboek II, Desmet aan Jokisch (Projectograph, Boedapest), 6 december 1911. 

" Dat is waarschijnlijk de reden dat alle rekeningen en correspondentie van Pathé in zijn boekhouding opgeborgen werd 
bij de sectie 'Parisien apparatuur', zelfs als het om aanschaf of huur van films ging. Dat zelfde geldt voor Ememann. 
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Pathé-films waren hier het eerst te zien. Eén van de belangrijkste attracties was het 
bioscoopjournaal, het Pathé-Journal, ook wel Pathé-Courant genoemd. De lokale pers 
benadrukte het belang ervan en het plezier van de moderne stedelijke flaneur, die hier even 
kon binnenlopen om het wereldnieuws tot zich te nemen. 

Boven de bioscoop, bij de zijuitgang aan de Begijnesteeg, was een filiaal uitsluitend be
stemd voor de filmzaken van Pathé geopend.22 Van toen af werden de grammofoonafdeling 
en de filmafdeling van Pathé, die voorheen steeds samen waren ondergebracht, formeel 
gescheiden. In 1912 werd dit filmkantoor, geleid door L. Infroit, verplaatst naar de 
Keizersgracht, waar Infroit zich de 'alleenvertegenwoordiger van de Cinematograph Pathé 
Frères' noemde. Desmet ging door met de aanschaf bij Pathé van apparatuur als projectoren, 
weerstanden, koolspitsen en projectoren voor lantaarnplaten (voor bijvoorbeeld 
reclamedia's). Deze apparatuur was bedoeld voor zijn eigen bioscopen, zijn vaste klanten en 
voor wie verder van hem wilde kopen. Hij kreeg 5% commissie van Pathé voor alles wat hij 
aan derden kon slijten. 

In maart 1912 kocht Desmet een complete Pathé Kok installatie van Infroit, de nieuwe 
filmapparatuur voor de huiskamer van Pathé met zijn onbrandbare films op het afwijkende 
28 mm formaat. Hij was daarmee één van de eersten in Nederland om dergelijke apparatuur 
aan te schaffen. Onduidelijk is overigens of Desmet die apparatuur voor zichzelf aanschafte. 
Twee maanden na zijn aankoop verkocht hij zijn complete Pathé Kok-set aan Ernemann, 
Pathé's belangrijkste rivaal in apparatuur in Nederland. Het Duitse bedrijf Ernemann 
lanceerde tegelijkertijd met Pathé ook een huisbioscoop, de Ernemann Familie Bioscoop. 
Deze werkte echter met doodgewone 35 mm brandbare films. Hierdoor kregen oude films 
een tweede leven en Ernemann vroeg Desmet dan ook expliciet om zijn oude voorraad aan 
hen te verkopen. Hij deed dat, maar slechts op beperkte schaal. Niettemin is de kans groot, 
dat Pathé-films in huiskamers zijn geprojecteerd via de technologie van de grootste concur
rent: Ernemann. 

Behalve apparatuur waren het vooral bioscoopjournaals die Desmet bij het Amsterdamse 
Pathé-kantoor aankocht. In oktober 1911 huurde Desmet een maandlang journaals van 
Infroit. Hij mocht de journaals twee weken houden. In geen geval mochten de journaals in 
Rotterdam vertoond worden, omdat Pathé daar een exclusief contract had met Goeman van 
de Tivoli-Wintertuin. Daarna lijkt een windstilte te zijn ingetreden, want volgens het 
Desmet-archief werden tussen november 1911 en maart 1912 geen journaals gehuurd of 
gekocht. 

Vanaf maart 1912 kocht Desmet de journaals bij Infroit, in plaats van ze te huren.23 

Waarschijnlijk stonden de journaals los van het verhuurbeleid van Pathé. Ze werden ook 
rechtstreeks van Infroits magazijn naar Desmet verstuurd, terwijl de fictiefilms uit Frankrijk 
kwamen. Het was voor Infroit handig om de journaals op voorraad te hebben, zodat locale 
opnames in de journaals ingemonteerd konden worden. Vanaf mei 1912 kocht Desmet 
zowel het a- als het b-nummer van het journaal. Iedere week liet Pathé namelijk twee jour
naals verschijnen, aangeduid als 'a' en 'b'. Inhoudelijk en qua lengte waren die 
gelijkwaardig. Vermoedelijk produceerde Pathe twee journaals per week vanwege de 

" Het Pathé-kantoor was in Amsterdam achtereenvolgens gevestigd op de adressen: Begijnesteeg 4a, Keizersgracht 456 
en Raadhuisstraat 42. Zie: Blom (1997), p. 145. 

" Het Pathé-Joumal kostte toen 50 cent de meter. 
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tweeweekse wisseling van programma's die in Nederland niet zo, maar bijvoorbeeld in 
Duitsland wel gangbaar was. Het hele jaar 1913 door bleef Desmet het Pathé-Journal 
bestellen en eveneens in de eerste helft van 1914 tot en met begin juli. Wel kreeg Desmet 
ruzie met Infroits opvolger Louis Justet, omdat hij niet altijd het a- en het b-nummer afn
am.24 Op 14 oktober 1913 liet Justet de prijs van het journaal zakken, als Desmet maar weer 
iedere week allebei de nummers bestelde.25 Een half jaar later, op 20 april 1914. schreef 
Desmet dat hij definitief het b-nummer niet meer wilde: één bioscoopjournaal per week 
vond hij wel genoeg.26 Desalniettemin kocht hij onregelmatig nog wel een paar van deze b-
nummers, tot aan 2 mei 1914. De a-delen werden in ieder geval tot en met 2 juli 1914 
aangekocht. 

Tussen begin 1912 en half 1914 verwierf Desmet dus tussen de honderdvijftig en 
tweehonderd bioscoopjournaals van Pathé.27 Daar zijn helaas nog maar enkele exemplaren 
van over, waarmee de Desmet-collectie een wat ondergewaardeerd beeld geeft van het 
bioscoopjournaal als genre binnen de collectie. Vermoedelijk vond Desmet het niet nodig 
om ze lang te bewaren, omdat ze in tegenstelling tot fictiefilms zo snel gedateerd waren. Het 
is niet duidelijk of en zo ja aan wie hij de journaals verkocht heeft. 

Af en toe kocht of huurde Desmet speelfilms of documentaires bij Pathé.28 Die waren iets 
duurder dan de journaals. Tussen 17 oktober en 21 november 1912 betrok Desmet ook 
zeven speciale Pathé-actualiteitenfilms over de Balkanoorlog van het Amsterdamse Pathé-
kantoor. Infroit had enkele maanden daarvoor, in juli 1912, aangekondigd, dat hij een 
laboratorium had ingericht en nu de mogelijkheid bood om locale opnames op bestelling te 
maken. Daar maakte Desmet, voor zover bekend, geen gebruik van. Wel schafte hij een 
aantal reeds gemaakte actualiteitenfilms aan, die grotendeels in Amsterdam waren 
gesitueerd: INCENDIE A HOBOKEN (1913), CARNAVAL DE NICE (1913), INCENDIE DANS UNE USINE DE 

PRODUITS CKMIQUES A AMSTERDAM ( 1 9 1 3 ) , AVIATEUR CHANTELOUP A AMSTERDAM ( 1 9 1 3 ) , 

" In januari 1913 vertrok Infroit naar Rusland, waar hij het filiaal overnam van Maurice Hache en zich meer richtte op 
distributie dan op productie. Een interview met Infroit verscheen in het Russische tijdschrift Sine-Fono 4, 1913. 
Correspondentie met Yuri Tsivian, 25 juni 1996. Louis Justet, voorheen werkzaam in Brussel, nam het Amsterdamse kantoor 
over en verplaatste het in het najaar van 1913 naar een speciaal voor dit doel gebouwd pand aan de Raadhuisstraat. Hier 
waren showroom, laboratorium, opslag en inpakruimte verenigd op de verschillende verdiepingen, samen met de 
woning van de familie Justet. Justets vaste cameraman en laborant was Herman van Luijnen, die tot aan Justets overlijden 
in 1928 voor hem werkte. Justets dochter, mevrouw L. Debs-Justet, vertaalde in de jaren twintig de tussentitels. Gesprek 
met mevrouw L Debs-Justet, 15 december 1994. Zie ook: Geoffrey Donaldson, 'Wie is wie in de Nederlandse film tot 1930: 
Hermanus Johannes Wilhelmus van Luijnen', in: Skrien 149, september-oktober 1986, p. 33-35; Blom (1997). 

" De journaals kostten toen 45 in plaats van 50 cent per meter. 

" Desmet moest daardoor weer de oude prijs van 50 cent per meter betalen. Ter vergelijking: bij huur van het journaal 
betaalde men 20 cent per meter, voor nieuwe 'eersteweeks'-joumaals. Toen Desmet in 1911 journaals huurde, kostten die 15 
cent per meter. 

" Vreemd genoeg werden de Pathé-joumaais in Desmets aankoopregister van september 1912-december 1913 niet geno
teerd, maar in het daarop volgende register wel. Ik heb geen andere verklaring hiervoor dan dat Desmets boekhouding 
inconsequent was. 

" In 1912 huurde Desmet U DAME AUX CAMÉLIAS (Film d'Art 1912), DE ONTSNAPPING VAN HUGO DE GROOT UIT HET SLOT LOEVENSTEIN 

(Hollandsche Film 1912), een programma waarin zich Een samenzwering tegen Murat (UNA CONGIURA CONTRO MURAT, Film 
d'Arte Italiana 1912) bevond, een programma met onder meer De broodbezorgster(\j-. PORTEUSE DE PAIN, SCAGL/Pathé 1912), 
en een programma van louter wetenschappelijke films. 

199 



ENTERREMENT D'UN SOUS-OFFICIER DES POMPIERS A AMSTERDAM (1914) en VISITE DES SOUVERAINS 

DANOIS A AMSTERDAM (1914). Van zowel de Balkan-journaals als de actualiteitenfilms van 
Pathé is niets meer over.29 

Desmet kocht in 1912 twee filmkopieën van de Pathé Passie-film LA VIE ET LA PASSION DE 
NOTRE SEIGNEUR JÉSU CHRIST (1907).30 Aangezien een nieuwe versie van deze film pas in 
1913 verscheen, is het vrij zeker dat Desmet twee kopieën van de versie uit 1907 betrok. 
Desmet had zoals gezegd, al eind 1910 een kopie in Duitsland gekocht en die in 1911 met 
succes in Nederland laten rouleren. Mogelijk was zijn oude kopie inmiddels versleten en 
dacht hij het succes van de film te kunnen continueren.31 Zuinigheid en het 
filmverhuursysteem kunnen ook een rol gespeeld hebben. Mogelijk waren Pathé-films uit 
1907 rechtenvrij en daardoor nog aan te kopen. Ze zullen gezien hun ouderdom zeker 
goedkoper geweest zijn dan nieuwe films. De kopieën kwamen één jaar later goed van pas, 
toen de firma NV Leliefilm de Amerikaanse bijbelverfilming FROM THE MANGER TO THE CROSS 
(Kalem 1913) uitbracht. Deze prestigieuze film, in Palestina opgenomen en gebaseerd op 
bijbelillustraties van de Britse kunstenaar James Tissot, werd in de zomer van 1913 speciaal 
in Theater Carré vertoond in plaats van in een reguliere bioscoop en trok daar minstens 
twee weken lang duizenden bezoekers, aldus het Algemeen Handelsblad.32 Bijbelse films 
deden het in het katholieke Amsterdam blijkbaar erg goed. De verhuurder klaagde echter 
Desmet aan, omdat die tegelijkertijd onder de titel Van de kribbe tot hei kruis zijn Pathé-
versie liet vertonen in Cinema Royal in Rotterdam. Desmet verdedigde zich in De Maasbode 
tegen de aantijgingen.33 Volgens hem bestond er geen auteursrecht op het hanteren van 
titels (dat was ook zo), dus ook niet op filmtitels. Bovendien was zijn film allang in zijn 
bezit en ten slotte was zijn versie in kleur. Dat het daarbij ging om een niet bepaald nieuwe 
film, die bovendien niet in Palestina, maar in een Franse studio was opgenomen, meldde 
Desmet niet. Eind november 1913 maakte Pathé een einde aan Desmets streken door een 
nieuwe versie van de Passie-Spelen uit te brengen en daarbij nadrukkelijk op te merken: 
'niet te verwarren met de oudere Passiespelen.'34 

" In DA, C358 'Register 1914-1916' werd een film getiteld Croofe .brand m/vew-vorfc nog aangemerkt als deel uitmakend 
van Desmets bezit, waarmee mogelijk INCENDIE A HOBOKEN wordt bedoeld. Het Filmmuseum bezit een jorunaal met deze 
brand als item. 

" Eén van de twee kopieën werd vrijwel compleet binnen de Desmet-collectie aangetroffen en werd door het Filmmuseum 
gerestaureerd en geconserveerd. 

"Ziehfd. Ill, p. 128. 

31 Algemeen Handelsblad, 6 en 18 juli 1913. 

" Desmets reactie in De Maasbode werd geciteerd in De Kinematograaf 38, 10 oktober 1913. De film werd in Cinema Royal 
met grammofoonplaten vertoond, zoals blijkt uit een verzoek van A. Mahler Dickson van de Empire-Bioscoop in Den 
Haag. Die zag de film in Rotterdam en wilde hem daama huren. DA, C498 'Correspondentie met bioscoopexploitanten, 's-
Cravenhage 1913', Dickson aan Desmet, 9 oktober 1913. 

"De Kinematograaf 44, 21 november 1913. 
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Toen zijn aanvoer van Pathé-films uit Duitsland wegviel, was Desmet op het Pathé-kantoor 
in Amsterdam aangewezen, maar gezien de concurrentie van dat kantoor was hij niet erg 
geneigd om opnieuw in het buitenland speelfilms van Pathé te kopen. Bovendien verkocht 
Pathé zijn films nauwelijks meer in Nederland op bioscoopjournaals na. Desmet had Pathé 
dus niet nodig, behalve dan voor journaals en apparatuur. Hij creëerde voor zichzelf een 
plek door juist dat te importeren en te verhuren wat Pathé niet te bieden had. Vandaar dat 
bioscoopexploitanten ondanks zijn hogere prijzen en andere obstakels toch graag zaken 
wilden doen met Desmet. Desmet stapte in de filmverhuur, toen het internationale 
distributieveld zich begon te differentiëren. Er kwamen alternatieven voor Pathé, zoals 
Gaumont en de Italiaanse films en later de Deense en Duitse lange speelfilms. Het zijn juist 
de laatstgenoemde films geweest die het programma-format ingrijpend zouden veranderen. 
Pathé bleef begin jaren tien wel het circuit van de korte film beheersen, maar moest die 
positie delen met maatschappijen als Gaumont, Eclair en Vitagraph. Dat ziet men ook terug 
in Desmets aanbod destijds en in de Desmet-collectie nu. In het algemeen maakte de korte 
film de helft of meer uit van het bioscoopprogramma tot en met 1912. Behalve door 
drieakters, die in de jaren 1911-1914 het meest als lange films draaiden en zo'n drie 
kwartier duurden, werd het bioscoopprogramma nog altijd een zelfde tijd gevuld door een 
bont scala aan korte eenakter-films. Desmets import bestond dan ook grotendeels uit 
eenakters. 

3. Nöggerath, Desmet en de Italiaanse spektakelfilms. 

Desmet deed ook zaken met een andere concurrent, Anton Nöggerath [voluit Franz Anton 
Nöggerath junior]. In het najaar van 1913 huurde hij van Nöggerath L'ENFANT DE PARIS voor 
vertoning in Cinema Royal in Rotterdam. De film werd daar zelfs twee weken vertoond.35 In 
juni 1914 huurde Desmet de film opnieuw van zijn concurrent.36 L'ENFANT DE PARIS is een 
mengeling van drama en misdaadverhaal. Ondanks zijn extreme lengte (de film is een acht-
akter) is het een spannende film door zijn montage en narratieve structuren De film bezit 
tevens fraaie buitenopnames in Nice en tegenlichtopnames.37 L'ENFANT DE PARIS handelt 
over een klein meisje van gegoede familie, dat door een schurk wordt ontvoerd en 
ondergebracht bij een schoenlapper. De jonge knecht van de schoenlapper gaat van het 
meisje houden. Als de schurk met het meisje vlucht bij een politie-inval, volgt de jongen 
hen naar Nice en bevrijdt het meisje. Als dank adopteert haar vader hem. Blijkbaar was 
Desmet nogal verzot op de film, want tijdens de Eerste Wereldoorlog zou hij Nöggeraths 
kopie overkopen.38 Dat betekende echter niet, dat Desmet een ontspannen relatie met zijn 

"Ziehfd. il, p. in. 

!° Nöggeraths kopie van L'ENFANT DE PARIS werd in juni 1914 aan Desmet verhuurd voor één van zijn bioscopen in Rotterdam. 
Zie: DA, C233 'Nieuwe films. F.A. Nöggerath'. Blijkbaar vond Nöggerath het niet erg als Desmet de film buiten Amsterdam 
vertoonde. Dit komt overeen met andere gevallen van filmverhuur van Nöggerath aan Desmet. Desmets overname van 
films van Nöggerath blijkt ook uit de aanwezigheid van Nöggeraths eigen productie DE CREEP in de huidige Desmet-collec
tie. De versie van 1908 van Gu ULTIMI OIORNI DI POMPEI, de openingsfilm van de Rotterdamse Parisien en ook nog steeds 
aanwezig in de collectie, was oorspronkelijk eveneens een film uit Nöggeraths verhuur. 

"Abel (1994), p. 381-384. 

"Volgens Desmet aankoopregisters kocht hij de film op 4 augustus 1915. Zie register DA, C358. Zie ook hfd. VI. 
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concurrent had. Dat blijkt uit Desmets rivaliteit met Nöggerath rondom de Italiaanse 
spektakelfilms. 

Na Desmets distributie van LA CADUTA DI TROIA in 1911 was het met name diens 
concurrent Anton Nöggerath die de grote Italiaanse historische films uitbracht.39 De trend 
van de spektakelfilms kreeg een enorme injectie door het uitbrengen van de Cines-
productie Quo VADIS? in 1913. Quo VADIS? wist op geraffineerde wijze massascènes met 
individuele scènes af te wisselen tot een complexe narratieve structuur, die daarmee eer 
bewees aan de populaire roman van Henryk Sienkiewicz die aan de film ten grondslag lag. 
Daarnaast had regiseur Enrico Guazzoni op indrukwekkende wijze gebruik gemaakt van 
ruimte en diepte in het decor. Beroemde onderwerpen uit geschiedenis, literatuur en 
schilderkunst als de brand van Rome, de christenvervolgingen en de gladiatoren in de 
Romeinse arena waren overtuigend geënsceneerd. Wereldwijd was deze film een kassucces 
en verleende veel prestige aan de Italiaanse film en aan het medium film in het algemeen. 
In Parijs werd de film door Louis Aubert gedistribueerd en vertoond in de Hippodrome 
Gaumont-Palace, de destijds grootste bioscoop ter wereld. In Londen werd Quo VADIS? in de 
Royal Albert Hall vertoond, voor de gelegenheid omgebouwd tot filmzaal, en trok daar 
iedere avond duizenden bezoekers. Zelfs de Britse koninklijke familie kwam de film 
bekijken. In New York was het de eerste film die in een eersterangs Broadway-theater, het 
Astor Theater, vertoond werd. In diverse steden werden de prijzen fors verhoogd (voor 
Astor betaalde men zelfs het driedubbele van wat men in de meest luxe bioscopen 
betaalde), maar dat verminderde de toeloop niet.40 

Desmet wilde Quo VADIS? graag hebben en liet dat Aubert, die de rechten voor Nederland 
bezat, ook merken, maar de concurrentie bleek sterker. Nöggerath bracht met 16.000 francs 
het hoogste bod uit voor de film en deze ging op 4 april 1913 in (pers-) première in 
Nöggerath's Bioscope-Theater. Een dag later werd de film aan het publiek vrijgegeven, een 
maand nadat deze in Italië was gaan rouleren. 'De film-industrie maakt ontzaglijke vorde
ringen!', schreef het Nieuws van de Dag.41 Nöggerath liet voor passende muzikale 
begeleiding door een orkest en een orgel zorgen. Drie weken lang trok de film volle zalen bij 
het Bioscope-Theater en in augustus 1913 en februari 1914 keerde hij daar opnieuw twee 
weken respectievelijk één week terug.42 

De concurrentie lag echter op de loer. Nog op dezelfde dag van Nöggeraths première 
publiceerde de Union Bioscoop een advertentie voor Keizer Nero en de Brand van Rome, 
een zwaar ingekorte versie van Quo VADIS?.43 Op 7 april werd een versie met dezelfde titel 
bij Desmets Cinema Palace vertoond. In plaats van de hele film te vertonen, liet men alleen 
de hoogtepunten uit de film zien, gecompileerd tot een korte film. Deze tot eenakter 

"Wel had Desmet veel korte historische films in zijn aanbod, voornamelijk van Italiaanse origine. De meeste van deze films 
waren eenakters zoals LA SPOSA DEL NILO (Cines 1911), geregisseerd door Enrico Guazzoni, de latere regisseur van Quo VADIS?. 
Daarnaast bevat de Desmet-collectie ook enkele langere historische films zoals L'ODISSEA (Milano 1911) van Giuseppe De 
Liguoro. 

'° Bemardini (1982), p. 146-151. 

" Nieuws van de Dag, 3 april 1913. Zie ook: Bishoff (1986), p. 64. 

" Nieuws van de Dag, 26 april en 9 augustus 1913. Algemeen Handelsblad, 14 februari 1914. 

" Nieuws van de Dag, 4 april 1913. 
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verknipte film rouleerde een tijdlang naast Nöggeraths officiële versie. Zo vermeldde de Roi-
terdamsche Courant van 14 mei 1913, dat in Desmets Cinema Parisien te Rotterdam vanaf 
14 mei dezelfde fragmenten int Quo VADIS? vertoond werden: De Brand van Rome en 
Gruweldaden en Dood van keizer Nero.^ Mogelijk dacht Desmet zo te voorkomen dat zijn 
publiek naar de bioscoop van de concurrent trok. Toen Nöggerath van deze gereduceerde 
versie hoorde, was hij des duivels. Hij bezat de enige complete versie van de film en dat 
hoorde zo te blijven. Het publiek moest zich niet laten bedotten door andere versies. Ook 
Nardus Wolf, hoofdredacteur van De Kunst, een fervent liefhebber van Nöggeraths aanbod, 
reageerde verbolgen. Hij suggereerde dat de vertoonde fragmenten een film betrof die een 
paar jaar eerder gemaakt was: 

De Union kwam eerlijk voor de zaak uit en vertoonde de film onder haar eigen titel -
titel waaronder zij internationaal staat bekend [Brand van Rome]. Doch een ander 
kinema-theater had de deloyaliteit, diezelfde film van den Brand van Rome als 
"fragmenten van Quo Vadis?" aan te kondigen, wat onjuist en deloyaal was, daar het 
immers in de bioskoopwereld bekend is dat de heer Nöggerath voor de echte Quo 
Vadis-film, die thans in het Bioscope-Theater wordt afgedraaid, een ontzaglijk 
kapitaal voor het alleenvertoonrecht heeft moeten storten, - een kapitaal waarvoor de 
hele bioskoopwereld respekt heeft en waarvoor de loyalen gaarne aan den 
ondememenden directeur, zoowel het financieel suces gunnen als het voorrecht van 
het monopolie. Doch in ons land waar een wet op de oneerlijke konkurrencie 
ontbreekt, zijn dergelijke dingen mogelijk; in Duitschland zou zo'n directie een flinke 
straf ophopen ...45 

Ook bij de vertoning van De Laatste Dagen van Pompei in de Cinema Palace in Bussum 
hanteerde Desmet een selectie a la Quo VADIS?. Na de versie van Ambrosio uit 1908 
verschenen in 1913 twee nieuwe verfilmingen van de roman van Edward Bulwer. Op 4 sep
tember 1913 liet Nöggerath De Laatste Dagen van Pompei in de versie van Ambrosio (GLI 
ULTIMI GIORNI Dl POMPEI, Ambrosio 1913) in première gaan in het Bioscope-Theater, terwijl 
concurrent Johan Gildemeijer op dezelfde dag de versie van Pasquali uitbracht (GLI ULTIMI 
GIORNI Dl POMPEI, Pasquali 1913) in zijn Union Bioscoop. Nöggerath en Gildemeijer streden 
om het hardst om de gunst van het publiek, ieder bewerend dat hij de échte versie had. het 
eerste was en de ander plagiaat pleegde.46 Toen Wolf in De Kunst het voor Nöggerath opnam 
en Gildemeijer betichtte van oneerlijke concurrentie, sloeg Gildemeijer terug door aan het 
licht te brengen dat Nöggerath tegen alle afspraken in op eigen houtje de film in Brussel 
gekocht had. De Nederlandse filmverhuurders stonden net op het punt een overeenkomst te 
tekenen waarbij overleg gepleegd zou worden bij aankopen van grote films, toen Nöggerath 

" Rotterdamsche Courant, 14 mei 1913. Misschien nam Desmet deze verkorte versie over van Gildemeijer, aangezien deze 
het eerste in Union werd vertoond. In augustus 1917 liet Desmet bij Hollandia een nieuw negatief en positief van zijn 
fragmenten van Quo VADIS? vervaardigen. Het ging hier om 72 meter fiim, op een kladje aangeduid als 'leeuwen 
opnamen', ongetwijfeld verwijzend naar de scènes in de Romeinse arena. Zie hiervoor: DA, C309 'Hollandia, Haarlem'. 

"N. Wolf, 'Quo Vadis?', in: De Kunst 272, 12 april 1913, p. 441-442. 

" De Kinematograaf 18, 10 oktober 1913. Nöggerath merkte op, dat zijn versie niet was te verwarren "met minderwaardige 
imitaties", waarmee hij Gildemeijers versie bedoelde. Gildemeijer daarentegen opperde, dat als de concurrentie met 
gelijknamige films kwam, dit opgekochte films van het seizoen 1911-1912 moesten zijn, kortom verouderd materiaal. 
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ineens 'op vakantie' moest en zijn ondertekening uitstelde.47 

Het is niet duidelijk of Desmet de Ambrosio- of de Pasquali-versie overnam, maar in ieder 
geval vertoonde hij de film in zijn Cinema Palace in Bussum in oktober 1913.48 Net als bij 
Quo VADIS? liet hij alleen de hoogtepunten van de film zien, zoals de uitbarsting van de 
Vesuvius, met een totale lengte van ongeveer 400 meter. Het argument om de film te 
reduceren was dat men met de hele avond naar één drama wilde kijken en dat men ook 
wilde lachen tijdens de voorstelling. Zodoende werden de fragmenten van GLI ULTIMI GIORNI 
DI POMPEI gecombineerd met twee 'comedie's' en drie 'komische beelden', plus een drama in 
drie afdelingen (LABOUQUETIÈRE DE MONTMARTRE, Éclair 1913). 

Nöggerath vervolgde zijn serie spektakelfilms na Quo VADIS? en GLI ULTIMI GIORNI POMPEI 
met MARCANTONIO E CLEOPATRA (Cines 1913), aangekondigd als Cleopatra of De Schrik van 
de Nijl, die in november 1913 uitkwam en aangekondigd werd als een film uit de 'Quo 
Vadis?-serie'.49 Desmet trok in de loop van 1914 publiek met de door hemzelf gekochte 
historische spektakelfilm IN HOC SIGNO VINCES, die hij via de Brusselse agent M.E. Guillaume-
Decotte in zijn bezit kreeg. Na veel getouwtrek over de betaling en de leveringsvoorwaarden 
betaalde Desmet de rekening op 15 november 1913. IN HOC SIGNO VINCES draaide bij 
uitzondering twee weken in Cinema Royal van 13 tot en met 26 februari 1914, maar werd 
in dezelfde tijd niet in de Amsterdamse Cinema Palace vertoond. De film was vanwege de 
voorliefde voor de Italiaanse historische films, maar nog meer vanwege de christelijke 
boodschap met name in het katholieke zuiden tot zelfs midden jaren twintig een veel
gevraagde titel.50 Desmet bestelde ook een tweede kopie voor Nederlands-Indië, bedacht 
zich later, maar zat er toen aan vast.51 

De Italiaanse historische films vielen niet bij iedereen in de smaak. Desmets concurrent 
Silvius ging met zijn reclame voor de als Nederlands voorgestelde (en in feite Britse) 
productie De Brand in de Jonge Jan (A CASE OF ARSON, Brittanic Film Producing Syndicate 
1913) regelrecht tegen de trend van de Italiaanse films in: 'Verveel het publiek niet langer 
met al die Romeinse gruwelen. Betaal niet langer zulke enorme huurprijzen. Vertoon deze 
echt Hollandsche geschiedenis, geschreven door een van de beste Hollandsche schrijvers 
[Herman Heijermans] en gespeeld door den in Holland gevierde acteur Henri de Vries.'52 

" Voor Wolffs protest en Cildemeijers reactie, zie: De Kinematograaf 34, 12 september 1913. 

" Bussumsche Courant, 4 oktober 1913. 

" De Kunst 305, 29 november 1913, p. 137-142, 144. 

s° DA, C385. IN HOC SICNO VINCES werd tot en met 1923 33 keer verhuurd, waarvan 19 keer vóór april 1916. De film was dus 
aanvankelijk geen enorm succes, maar op lange termijn wel winstgevend. Net als bij RICHARD WAGNER waren de verwachte 
publieksaantallen waarschijnlijk groter dan in werkelijkheid. In 1938 had Desmet nog 3500 programmaboekjes van de film 
over. In de Desmet-collectie zijn er nu nog 530 van deze boekjes aanwezig. IN HOC SIGNO VINCES is daarmee de titel waarvan 
het hoogste aantal programmaboekjes zijn overgebleven. 

! In oktober 1917 adverteerde de Rotterdamse filmdistributeur Casino met IN HOC SIGNO VINCES in De Bioscoop-Courant. 
Mogelijk heeft Desmet een van zijn kopieën doorverkocht aan Casino. Ivo Blom, 'Nella collezione di Amsterdam. Jean 
Desmet, distributore dei primi film italianï, in: Renzo Renzi (ed.), Sperduti nelbuio. Il cinema muto italiano e ilsuo tempo 
1905-1930, (Bologna: Cappelli, 1991), p. 148. De Bioscoopcourant, 26 oktober 1917. 

" De Kinematograaf 49, 26 december 1913. 
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Maar vooralsnog sloegen de Neder landse b ioscoophouders zijn raad in de wind. 5 3 

4. N ieuwe concur ren ten . 

In 1913 behoorde Desmet met Pathé, Gildemeijer en Nöggerath tot de gevestigde orde van 
de Neder landse fi lmdistributie. Nöggerath h a d zich na het 'avontuur ' van eigen 
f i lmproduct ies in 1911-1912 geworpen op het ui tbrengen van de grote Ital iaanse spektakel
films, prestigieuze films als T H E MIRACLE en de Gaumont-product ie L 'ENFANT DE PARIS. T H E 
MIRACLE was de verfilming van een in 1911 en 1912 met groot succes in Londen en W e n e n 
opgevoerde 'mega '- theaterproductie van Max Reinhardt , 'Das Mirakel' . De film ging bij 
u i tzonder ing in première in Nöggeraths Flora-Theater in Den Haag, waar hij dr ie weken 
lang draaide. Pas daarna werd T H E MIRACLE in het Bioscope-Theater in A m s t e r d a m 
vertoond, waar hij overigens al snel weer verdween: de film werd te intel lectueel bevonden . 
Wel werd hij in de pers a lgemeen erkend als een 'kunstwerk' .5 4 Q u o VADIS?, GLI ULTIMI 
GIORNI Dl POMPEI en L 'ENFANT DE PARIS wa ren door h u n spektakel en sensat ionele gehal te wel 
grote publieke successen, ook in Amste rdam, en w e r d e n drie weken achtereen ver toond in 
het Bioscope-Theater, hetgeen voor die tijd gezien de wekelijkse wissel ing uitzonderl i jk 
was . Met zijn reprises spande Q u o VADIS? de kroon. 

Nöggerath adverteerde in oktober 1913 dat hij het al leenrecht had voor de 'autorenfilms' 
van Nordisk. Dat zou k u n n e n verklaren dat Desmet in 1913 niet zoveel Nordisk-f i lms meer 
kocht. Al eerder, in april 1913, had Gildemeijer in De Kinematograaf zich gepresenteerd als 
r ech thebbende voor de Nordisk-films.5 5 Hoe hard deze claims waren, valt niet vast te 
stellen.56 Gildemeijer had zich gespecial iseerd in Duitse films, met n a m e de Asta Nielsen-
films van Umon/PAGU, maar d is t r ibueerde soms ook Deense en Italiaanse films, onder 
meer van Nordisk en Pasquali . Pa thé ver toonde natuurli jk de films van Pathé e n v a n de pro-
ductie-afdelingens in het bui ten land zoals de Belge-Cinéma-Film.57 Zo maakte Pa thé furore 
met verfilmingen van literaire klassiekers als De Ellendigen (LES MISÉRABLES, SCAGL 1912) 
naar Hugo en GERMINAL (SCAGL 1913) naar Zola. Desmet bood zo'n beetje alles aan, maar 
blonk wat betreft lange films uit in Deense sensatiefilms (DET HEMMELIGHEDSFULDE X) en 

" Silvius handelde niet alleen in 'Nederlandse' Films. Via zijn firma, de Hollandsch-Belgische Filmcentrale (Kruiskade no, 
Rotterdam) kocht Desmet in mei 1914 PARSIFAL (Ambrosio 1913) en in juni 1914 THE ADVENTURES OF LIEUTENANT PETROSINO (Feature 
Fotoplay Co. 1912). A CASE OF ARSON werd geregisseerd door A.E. Coleby, die voor dezelfde productiemaatschappij en 
eveneens in 1913 THE GRIP regisseerde, de verfilm ing van Louis Bouwmeester successtuk'De Creep', met Bouwmeester zelf in 
de hoofdrol. 

s' De Kunst 270, 29 maart 1913, p. 407-414, en 278, 24 mei 1913, p. 529-532. Zie voor de receptie van THE MIRACLE ook Van 
Beusekom (1998), p. 77-78,79,81. 

" De Kinematograaf, 38, oktober 1913. De Kinematograaf, 12, 11 april 1913. 

s° Desmet schreef de Duitse Nordisk-vertegenwoordiger Karl Süring op 13 augustus 1913, dat hij gehoord had dat 
Gildemeijers contract met Nordisk was afgelopen, en vroeg of de Nordisk-films nu weer films uit de eerste hand verkocht 
werden. DA, C352 'Copijboek Buitenland II', Desmet aan Süring, 13 augustus 1913. 

s' In het seizoen 1911-1912 had Pathé van zich laten spreken door de Nederlandse productie-eenheid, die onder de naam De 
Hollandsche Film films produceerde en distribueerde. Waarschijnlijk werden al deze films, noodzakelijk fictiefilms, 
gerealiseerd door Alfred Machin. Desmet huurde van Pathé DE ONTSNAPPING VAN HUGO DE GROOT UIT HET SLOT LOEVENSTEIN. Zie: Lenk 
(1995). P- 204: zie ook dit hoofdstuk, noot 28. 

205 



Duitse drama's (RICHARD WAGNER, SCHULDIG) en komedies (DIE WELT OHNE MANNER).58 

Daarnaast beschikte hij over een schier eindeloze voorraad korte films. Hij concurreerde 
met Nöggerath in films van maatschappijen als Ambrosio, Cines, Gaumont en Vitagraph en 
met Union wat betreft Duitse firma's als Vitascope en Deutsche Bioscop. 

Naast Desmet, Nöggerath, Gildemeijer en Pathé waren er in de jaren 1912-1913 nieuwe 
distributeurs opgestaan. Allereerst was daar de firma Wilhelmina, die waarschijnlijk in 
1913 begon.59 Directeur was Frits Boerckhardt, een ex-werknemer van Nöggerath; later was 
dit D. van den Berg. Boerckhardt was een oude klant van Desmet. Tussen augustus en 
oktober 1911 had Desmet hem films verhuurd. Boerckhardt en diens opvolger zouden in de 
volgende jaren tien Desmet met deels dezelfde filmtitels beconcurreren via hun distributie
maatschappij. Dat liep uit de hand toen Desmet in 1912 tijdelijk het alleenrecht op de films 
van Ambrosio kreeg en Wilhelmina een kopie van de Ambrosio-film LA NAVE DEI LEONI op 
de markt bracht. 

Wilhelmina verhuurde massa's korte films van allerlei nationaliteiten, waaronder diverse 
die Desmet ook in zijn verhuur had. Zoals gezegd waren korte films niet individueel door 
alleenrecht beschermd als men geen alleenvertoningsrecht voor een hele filmmaatschappij 
gekocht had. Volgens zijn eigen advertenties bezat Wilhelmina het monopolie voor de 
firma's Gloria en Cosmograph. Wilhelmina adverteerde in najaar 1913 bijvoorbeeld voor de 
film Vrouwenliefde en Leed (MAL'AMOR MJO NONMUORE, Gloria 1913), de eerste speelfilm met 
de actrice Lvda Borelli, die meteen als een film van de 'serie Lvda Borelli' werd aangekon
digd.60 In De Kunst was men vol lof over het spel van de Italiaanse actrice: 

Zij vereenigt in zich alle goede eigenschappen, die een film-actrice van den eersten 
rang behoort te bezitten. Zij is eene jonge vrouw van slanke gestalte, wel gevormd en 
met een wonderschoon gelaat. Zij weet zich met kostbare kostuums elegant en 
smaakvol te kleeden en beweegt zich lenig en vol elegance. Haar goede manieren, 
haar wereldsch gedrag, heel haar persoonlijkheid, toont de vrouw van voorname 
afkomst, - althans in haar spel herkent men onmiddellijk de actrice van beschanng; 
en waaraan de film-actrice hooge eischen van techniek worden gesteld, d.w.z. dat zij 
even elegant en sierlijk moet kunnen dansen als kranig en sportwomanlike 
paardrijden; waar zij zich op het water even gemakkelijk moet kunnen bewegen als in 
den trein en op gevaarlijke bergwegen, - daar is het Lvda Borelli aan te zien, dat ook 
deze eischen haar gesteld kunnen worden en dat zij in alle mogelijke stukken 
optreden kan.6' 

!" DIE WELT OHNE MANNER was een van de weinige lange films die Abraham Tuschinski nog van Desmet huurde voor Cinema 
Royal, nadat hij die van Desmet overgekocht had. De film draaide half mei in Royal, meteen na zijn vertoning in Cinema 
Palace te Amsterdam. Jammer genoeg is noch deze filmkopie noch enige andere wereldwijd teruggevonden. Volgens het 
register DA, C358, werd de kopie verkocht naar Nederlands-lndië. 

"Wilhelmina was gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 318. 

" De Kinematograaf 49, 26 december 1913. Ivo Blom, 'La lungavicenda del cinema italiano in Olanda', in: Martinelli (1992), 
p. 64-65. Ook de volgende film met Borelli, De Herinnering aan de Ander (LA MEMORIA DELL'ALTRO, Gloria 1914), werd door 
Wilhelmina gedistribueerd en ging bij het vaste premièretheater Cinema de la Monnaie in première. Zie hiervoor Alge
meen Handelsblad, 29 januari 1914. Daama werden de films van Lyda Borelli door de filmmaatschappij Cines 
geproduceerd, waardoor Nöggerath een van de voornaamste distributeur van de Borelli-films werd. 

6 De Kunst 309, 27 december 1913, p. 203-204. 
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De film draaide prompt twee weken lang bij Cinema de la Monnaie . 
Naar aanle iding van de Asta Nielsen-serie van U n i o n k w a m de concurrent ie ook met 

dergelijke series, die geconcentreerd waren op één filmster. Twee maanden voordat Wilhel-
mina Lvda Borelli als ster bekend maakte, was de firma met de promotie van een andere 
ster begonnen. De Messter-vedette Henny Porten werd gelanceerd via een serie films, aange
kondigd als de 'Hennv-Porten-Auteurfi lms' , gelanceerd. Daarbij waren films die Desmet niet 
in zijn v e r h u u r had: EVA (1913), KOMTESSE URSEL (1913), ZWEIFEL (1913), N O N PLUS ULTRA 

(1913) en DER FEIND LM LAND (1913). Dit waren ook de eerste films van Henny Porten die als 
monopoo l door Messter verkocht werden . Desmet had in de jaren 1911-1913 diverse Mes-
ster-films ver toond waar in Porten de hoofdrol speelde en zou in 1914-1915 een eigen 'serie' 
Henny Porten-films ui tbrengen. Maar de promotie van 'la Porten' als ster werd in de Neder
landse pers in gang gezet door Wilhelmina. 6 2 Desmets andere concurrent Nöggerath 
beconcurreerde Wi lhe lmina kort daarna met een serie films met de Scandinavische vedette 
Betty Nansen . Sterren werden steeds belangrijker b i n n e n de filmwereld. 

Terwijl Desmet Cinema Palace als ui tbrengtheater gebruikte, Pathé het Theater Pathé, 
Nöggerath zijn Bioscope-Theater en Gildemeijer de Union-Bioscoop, was Cinema de la 
Monna ie de plek waar de films van Wilhe lmina het eerst werden vertoond. Dit stopte in 
mei 1914, toen de directie van Cinema Palace (Desmet, Hamburger en De Hoop) De la 
Monnaie overnam en als Cinema de Munt he ropende . Vanaf dat moment werd het aanbod 
gedeeltelijk bepaald door Desmets dis t r ibut ieaanbod, gedeeltelijk door dat van de rden 
[mogelijk Wi lhe lmina] . De advertent ies voor Cinema Palace en De Munt verschenen van 
toen af vaak als één advertent ie in de krant. Vaak wisse lden ze halverwege de week eikaars 
programma. Behalve in De la Monnaie ver toonde Wi lhe lmina af en toe ook films in andere 
bioscopen van Desmet, zoals Cinema Palace in A m s t e r d a m en Cinema Royal in Rotterdam. 

Wi lhe lmina bracht in de herfst van 1913 de film De Drie Musketiers (LES TROIS 
MOUSQUETAIRES, Film d'Art 1913) uit, die rond 30 oktober in Cinema de la Monnaie in 
première ging en daar drie weken bleef draaien.6 3 De la Monna ie werd daarmee de tweede 
Ams te rdamse bioscoop met een dergelijk record. De v e r h u u r van de film was blijkbaar door 
Pathé aan Wi lhe lmina overgedaan, want op 7 november reageerde Pathé-vertegenwoordiger 
Louis Tustet fel op Desmets commentaa r waarom hij de film niet gekregen had: 
'Verscheidene malen heb ik U getelephoneerd, doch waar t U geen enkel maal aanwezig, 
noch i emand Uwerzijds, die m y een antwoord kon geven, en komt het my voor, dat m e n 
nalatig is geweest U van m y n e te lephonische aanvragen op de hoogte te stellen. Ook wil ik 
u doen opmerken dat wannee r ik U schryf ik n i m m e r een antwoord terug ontvang, dus 
stond m y geen andere weg o p e n m y met U in verb ind ing te stellen. Reeds een jaar ben ik 
aan het bykantoor te Amste rdam, doch had ik tot h e d e n toe nog niet het genoegen U te 

" In de herinneringen van Messters assistent Max Calitzenstein waren Messters grootste afnemers Gildemeijer en 
Nöggerath. Noch Desmet noch Wilhelmina noemt hij, ondanks Desmets aankoop van de monopoolfilms RICHARD WAGNER, 
SCHULDIG en later ALEXANDRA (1914). DAS ENDE VOM LIED (1914/1915) en NORDLANDSROSE (1914). Bundesarchiv Koblenz, Nachlass 
Oskar Messter, 486, brief Maxim Calitzenstein aan Oskar Messter, 28 augustus 1922. Galitzenstein vermeldt in 
bovengenoemde brief ook dat gemiddeld twee kopieën per monopoolfilm naar Nederland verkocht werden, één voor 
Nederland en één voor Nederlands-lndië. Volgens Galitzenstein was de eerste monopoolfilm van Messter DAS GEFAHRUCHE 
ALTER, waarin Henny Porten een bijrolletje speelde. Desmet kocht deze film. Het Bundesarchiv Koblenz beschikt sinds 1985 
over deze filmkopie. NB Galitzensteins brieven dienden - soms letterlijk overgenomen - als bron voor Messters 
gepubliceerde herinneringen, Mein Weg mit dem Film (1936). Zie ook noot 23 van dit hoofdstuk. 

" Nieuws van de Dag, 30 oktober 1913. 
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mynen kantore te ontmoeten, zoodat ik het niet meer nodig achtte nog verdere pogingen in 
het werk te stellen van U een en ander op de hoogte te stellen.'64 Justets uitbrander belette 
hem niet door te gaan om Desmet de Pathé-journaals te verkopen. 

Desmet huurde LES TROIS MOUSQUETAIRES alsnog.65 Toen de film begin januari in Cinema 
Royal in Rotterdam werd vertoond, trokken daar drie figuranten als musketiers verkleed te 
paard door de stad. Het orkest werd voor de gelegenheid versterkt met vier extra muzikan
ten.66 Het ging dan ook om een film van ongeveer 4000 meter, die voor 20.000 gulden ge
kocht zou zijn, aldus De Kinematograaf.67 Binnen vakkringen waren blijkbaar behalve 
filmlengte de hoge bedragen die voor films werden betaald cultureel kapitaal, dat publicitair 
benut kon worden. Vanwege de extreme filmlengte werden bij De la Monxiaie per dag 
slechts twee voorstellingen gegeven, op vaste tijden. 

Misschien nam, naast Desmet, ook Wilhelmina van Nöggerath kopieën over, want eind 
november maakte Wilhelmina reclame voor de films Cleopatra en Jeanne d'Arc (GIOVANNA 
D'ARCO, Savoia 1913), waarvoor Nöggerath eerder reclame gemaakt had. Wilhelmina 
beschuldigde andere verhuurders in De Kinematograaf van blufferige reclame, waar 
Nöggerath in een volgend nummer verbolgen op reageerde.68 Waarschijnlijk verhuurden 
beiden een verschillende film, zoals correspondentie in het Desmet-archief doet 
vermoeden. Desmet huurde namelijk Wilhelmina's kopie van Cleopatra, die in december 
1913 in Desmets Cinema Royal in Rotterdam vertoond werd. Dit was een kopie van slechts 
700 meter, die oorspronkelijk van Pathé vandaan kwam. Misschien was dit de Amerikaanse 
film CLEOPATRA (Helen Gardner Picture Players 1912), die in het najaar van 1912 op de 
markt was verschenen.69 

"DA, voorlopig nr. 044 'Parisien: Bioscoopmateriaal', Louis Justet aan Jean Desmet, 7 november 1913. 

's DA, C175 'Nieuwe films. Int. Verhuurmij Wilhelmina', Wilhelmina aan Desmet, 2 januari 1914 (rekening). 

" DA, C585, 'Correspondentie met bioscoopexploitanten. Rotterdam 1914', brief W.J. Welzenbach (Cinema Royal) aan 
Desmet, 3 januari 1914. 

" De Kinematograaf 39, 17 oktober 1913. 

" De Kinematograaf 47,12 december 1913, en 48, 19 december 1913. In oktober 1913 meldde Nöggerath in De Kinematograaf 
dat hij Cleopatra voor 100.000 gulden in Londen had gekocht als monopool. Zie hiervoor: De Kinematograaf 40, 24 
oktober 1913. In december liet hij weten dat hij de film op 6 oktober gekocht had voor 30.000 francs en dat daardoor een 
hogere entreeprijs onvermijdelijk was. Zie hiervoor: De Kinematograaf 48, 19 december 1913. Wilhelmina verhuurde 
incidenteel wel meer aan Desmet: eind maart 1914 opnames van de voetbalwedstrijd Holland-België, aldus DA, C204 
'.Nieuwe films. Int. Verhuurmij Wilhelmina', 28 maart 1914. Overigens had Desmet zelf een aanbod voor MARCANTONIO E 
CLEOPATRA gekregen in november van dat jaar van de Italiaanse distributeur Onofrio Mazza. Voor 500 francs kon Desmet 
een kopie krijgen zonder tussentitels, die tien dagen na opdracht zou geleverd worden. Desmet kon er zelf dan Neder
landse titels in laten zetten. Mazza was zelfs bereid de film zelf naar Amsterdam te brengen. Maar Desmet wilde de film 
alleen als hij hem als monopool kon krijgen. Dat was een onzinnige eis, want Nöggerath had de film al een maand eerder 
in Engeland gekocht. De koop ging niet door. Zie: DA, C160 'Nieuwe films. O. Mazza', 4 november 1913. 

" Het lijkt waarschijnlijker dat Pathé met zijn Amerikaanse contacten deze film bemachtigd had dan de versie van Cines, 
vanwege het alleenrecht van Aubert op de Cines-producties en de vaste afname door Desmet en Nöggerath van Auberts 
aanbod. Wat wel problematisch blijft, is dat de film met Helen Gardner vijf a zes aktes lang was, terwijl Wilhelmina's 
versie een drieakter was. In dat geval zou het om een ingekorte versie gaan. DA, C421 'Nieuwe Films. Int. Verhuurmij 
Wilhelmina', Wilhelmina aan Desmet, 5 december 1913 (rekening). Zie voor de Amerikaanse versie van CLEOPATRA : The 
American Film Catalog of motion pictures produced in the United States. Feature Films 1911-1920. Film Entries (Berkeley: 
University of California Press, 1988), p. 148-149. Over de Italiaanse versie leest men in: Aldo Bemardini, Vittorio Martinelli, 
ll Cinema muto italiano 1913, seconda parte (Roma: CentroSperimentalediCinematografia, 1994), p. 41. Aangezien de niet 
gebruikte affiches teruggestuurd werden, valt niet te controleren om welke versie het bij Desmet ging. 
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Behalve Wilhelmina verscheen in 1913 een andere nieuweling aan het front: J. Godefïoa en 
zijn Algemeen Internationaal Filmburean alias The World's International Film Office te 
Amsterdam. Deze had, waarschijnlijk in het najaar van 1913, het alleenrecht voor de films 
van de M.P. Sales Agency weten te verwerven.70 Hierdoor moest Desmet bestellingen van 
films van M.P. Sales voortaan via Godefroa laten lopen, zoals de aanschaf in december 1913 
van SATANASSO. Het aantal bestellingen bij M.P. Sales zelf liep hierdoor aanzienlijk terug. 
Desmet was bovendien kritisch in het aanbod van M.P. Sales via Godefroa. Bij ver-
kooplijsten schreef hij in de kantlijn achter de filmtitels: 'het gaat nogal', 'veel te lang', 'niets' 
of 'lalala'. Slechts een enkeling kreeg het predikaat 'niet slecht'.71 

Godefroa had in januari 1913 het vakblad De Kinematograaf opgericht. Dat leek 
aanvankelijk alleen te dienen om via advertenties en achtergrondartikelen reclame te 
maken voor zijn eigen films, maar al na een maand begonnen ook concurrenten als Desmet, 
Union en Pathé in het blad te adverteren. De Kinematograaf was het tweede Nederlandse 
filmvaktijdschrift. dat samen met De Bioscoop-Courant, dat vanaf september 1912 
verscheen, het aanzien van de Nederlandse filmpers van begin en midden jaren tien zou 
bepalen.72 

Ook het aanbod van een andere leverancier van Amerikaanse films kromp voor Desmet 
ineen door het op de markt komen van een Nederlandse vertegenwoordiger. Transatlantic 
Co. had de Europese vertegenwoordiging van de Amerikaanse firma Universal. In 1912 
gingen een groot aantal kleine Amerikaanse filmmaatschappijen waar Desmet films van 
afnam als Rex, IMP, Nestor en Crystal in Universal op. Transatlantic was gevestigd in 
Londen, maar bezat tevens een vertegenwoordiging in Parijs, Anderson & Ziegler geheten.73 

De laatsten hadden de rechten van Transatlantic voor Frankrijk, Spanje, Italië, België en 
Nederland. Directeur voor zowel de Londense als de Parijse afdeling was John D. Tippett. 
Aanvankelijk bestelde Desmet ladingen films bij Transatlantic, maar dit liep zienderogen 
terug, toen de firma, waarschijnlijk in 1913, een agent in Amsterdam kreeg, Carl Bolle. Bolle 
was bovendien agent voor de films van het Zweedse Aktiebolaget Sveafilms, het Deense 
Kinografen en het Amerikaanse Essanay. De Essanay- en Kinografen-films betrok hij 
waarschijnlijk uit Duitsland en kostten 1 Mark per meter, exclusief 10 Pfennig per meter 
voor virage. De Zweedse films kwamen uit België of Frankrijk en kostten 1,25 francs per 
meter, plus 10 centimes per meter voor virage, de vaste prijs die het Brusselse filiaal van 
Gaumont en andere Belgische distributeurs ook aan Desmet berekenden.74 

™ Zie hfd. Ill, p. 148-150, 153. Vanaf november 1913 liepen de leveringen van M.P. Sales via The World's. Godefroa was 
gevestigd aan de Mauritskade 28d. 

7 Of Desmet dit beoordeelde op grond van het bekijken van de films (via zichtzendingen) of op basis van beschrijvingen 
(of misschien zelfs alleen titels), vertelt het archief niet. Mogelijk speelde hier hetzelfde probleem als bij Delbrügger, 
namelijk dat Desmet geen genoegen nam met een voorselectie, mogelijk in de veronderstelling met een tweede keus of 
zelfs afdankertjes geconfronteerd te worden. 

" Ad Franssen, 'De eerste Nederlandse filmbladen en de rol van Pier Westerbaan', in: Jaarboek Film 1984 (Weesp: 
Wereldvenster, 1984), p. 31-42. 

" Anderson 6 Ziegler (Rue de Trévise 6, Parijs) hadden voor Nederland ook de rechten van de films van Mathieu Hackin 
(Brussel), Aktiebolaget Sveafilms (Stockholm) en Victoria Films (Berlijn). Carl Bolle was gevestigd aan Keizersgracht 429. 

"Wat Bolle's winstmarge dan was, is onduidelijk. Vertegenwoordiger van Bolles Universal Film Agency was Paërl, die 
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5. De rijen sluiten zich. Vakbladen en controle op de bioscopen. 

In de loop van 1913 kwam er kritiek op de ongebreidelde bioscoopkoorts. Ook Desmet 
kreeg hiermee te maken. In De Kinematograaf van 21 februari verscheen het artikel 
'Bioscopo-manie', een aanklacht tegen de ontwikkeling.75 Iedereen kon zomaar een bioscoop 
beginnen zonder verstand van zaken te hebben. Bioscoopeigenaren kwamen inderdaad uit 
de meest uiteenlopende beroepen en niet iedere bakker, slager, brouwer of fotograaf was 
geschikt voor het bioscoopbedrijf. Een maand later berichtte hetzelfde blad: 

En nog steeds houdt de stroom aan. De minder sterke financiers, die ook aangetast 
worden door de bioscoop-rage, steken hun laatste penningen in een of andere 
pijpenla; men verzint een indrukwekkende naam, zet een juffrouw in een kassa en 
een portier aan de deur: en de nieuwe onderneming is gevormd! Hel spreekt vanzelf 
dat niet alle ondernemingen de publieke belangstelling op zich gevestigd houden.76 

Waarschijnlijk had deze oproep tot professionalisering veel te maken met degenen die deze 
aanklacht uitten. De groep rond de vaktijdschriften De Kinematograaf en De Bioscoop-Cou
rant beschouwde zich als de legitieme bioscoopeigenaren en wilde zichzelf beschermen om 
te voorkomen dat de markt zich nog verder zou uitbreiden. 

Ook de overheid probeerde greep te krijgen op de (wild-)groei van bioscopen door maatre
gelen te treffen om 'het kaf van het koren' te scheiden. Een middel hiertoe was de toepassing 
van brandweervoorschriften. Deze hadden vooral betrekking op de filmcabines van 
bioscopen en op operateurs. Voortaan mochten alleen gediplomeerde operateurs in de 
bioscopen werken en moesten in iedere cabine twee operateurs aanwezig zijn.77 Net zoals 
bij de Cinematograph Act van 1909 in Engeland leidden de nieuwe brandweervoorschriften 
in Amsterdam, die op 1 mei 1913, van kracht werden, tot the sluiten van bioscopen. Eén 
daarvan was een klant van Desmet, de Olvmpia-Bioscoop van J. Jerozolimsky, die zelfs een 
paar weken vóór de wet in werking trad al dichtging.78 Andere steden volgden het 
Amsterdamse voorbeeld van de invoering van de brandweervoorschriften.79 

vermoedelijk dezelfde is als Jo Paërl, die later zelf het Nederlandse filiaal van Universal zou leiden. Desmet kocht bij Bolle 
in 1913 HetMidden van de Winter in het Hop/e Noorden//M/ffvwr>ter(Sveafilms c.1913) en in 1914 de films His HOUR OF TRIUMPH 
(IMP 1913), ABSINTH, ONE OF THE BRAVEST (IMP 1912), AN EVIL OF THE SLUMS (Powers 1912) en CAPTAIN KIDD (Bison 1913). Van de 

Amerikaanse films is alleen van CAPTAIN KIDD geen filmkopie meer aanwezig. Zie hiervoor p. 177, noot 98. De genoemde 
Duitse en Franse prijzen komen overeen met wat Gildemeijer daar over meldt. Gildemeijer (1914), p. 44. 

" De Kinematograaf 5, 21 februari 1913. 

76 De Kinematograaf 9, 21 maart 1913. 

" De nieuwe brandweervoorschriften werden afgedrukt in De Kinematograaf (.7) van 7 maart 1913. Zie ook: De Bioscoop-
Courant 21, 14 februari 1912. Ook Rotterdam had een speciale verordening voor brandweervoorschriften ingesteld, in 1912, 
waar onder meer Desmets Parisien onder viel. Zie hiervoor: DA, voorlopig nr. 066. 'Cinema Parisien Rotterdam', besluit 
B6W, 7-14 februari 1913, en DA, C951 'Van der Schalk'. Andere steden volgden de brandweervoorschriften van Amsterdam. 

" De Kinematograaf 9, 21 maart 1913. In Desmets bedrijfsarchief werd deze exploitant aangeduid als 'jerusalemski'. 

" Voor bioscoopbranden en het verbranden van films, zie hfd. Ill, p. 128-129, hfd. IV, noot 9, en hfd. VIII, p. 301-302. 
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Tegelijkertijd bleef de bioscoop populair, aldus De Kinematograaf, vanwege zijn geringe 
entreeprijs, het ontbreken van pauzes in de doorlopende voorstellingen, de luxe in de betere 
bioscopen, de diversiteit in het programma, de nieuwe sterren als Max Linder, John Bunny 
en Asta Nielsen en de beschaafde vaudevilleachtige komedies. Ten slotte werd de 
filmvoorstelling geprezen om de geringe inspanning en lichte ontspanning. Vanwege zijn 
gebrek aan blijvende indruk hoefde men dan ook niet bang te zijn dat de film de mensen op 
verkeerde ideeën zou brengen.80 

Anderen dachten daar anders over. De zedelijkheidslobby zag de opkomst van de vaste 
bioscopen met zorg tegemoet. Had men in Amsterdam in de negentiende eeuw en in 
Rotterdam in 1908 met veel moeite de kermis weten af te schaffen vanwege het 
drankgebruik, de onzedelijkheid en de anarchie, nu dreigde deze via de bioscopen weer met 
een omweg terug te komen. Met name vanuit het onderwijs, de kerk en de politie kwamen 
in de loop van 1912 protesten. De populariteit van de bioscoop bij kinderen, vooral die uit 
'lagere' milieu's, was menigeen een doorn in het oog. De bioscoop zou fungeren als een 
'bewaarplaats waar aanschouwelijk onderwijs in inbraak, brandstichting, moord, verkrach
ting en afpersing hun geboden wordt als een welkome afwisseling na de "taaie" lessen op 
school.'81 Bioscoophouders werden gekarakteriseerd als 'mensen van zeer inferieure 
eigenschappen, fortuinzoekers soms of sociaal mislukten, kortom obscuur volkje, dat met 
een rappe kermis-welbespraaktheid in affiche en reclame de goegemeente naar hunne 
bioscopen tronen en voorts de brui geven van elke verantwoordelijkheid en pedagogische 
opvoeding.'82 De sensatiedrama's, of het nu om Franse misdaadfilms als ZIGOMAR of de 
Deense 'witte slavinnen'-films ging, werden afgekeurd als 'prikkel-films', die jeugdigen maar 
op verkeerde ideeën brachten. De bioscopen die deze films vertoonden werden daarom tot 
'prikkel-bioscopen' bestempeld. Literatuuronderzoek en enquêtes in 1912 en 1913 leidden 
tot de instelling van gemeentelijke bioscoopcommissies, die nieuwe films vooraf bekeken 
en vaststelden voor welke leeftijdscategorie deze bestemd waren. In Rotterdam kwam de 
bioscoopcommissie in 1913 tot stand. In de commissie zaten onderwijzers, politiecommisa-
rissen en de schrijvende pers. In Amsterdam kwam een dergelijke commissie niet meteen 
van de grond, maar wel werd in 1912 het 'Comité ter bestrijding van het Bioscoopkwaad' 
opgericht, dat geleid werd door de gevreesde toneelcriticus Simon B. Stokvis. Stokvis had 
echter in tegenstelling tot andere keurders de uitzonderlijke houding om niet zozeer 
zedelijkheid dan wel esthetiek als norm te hanteren om films (af) te keuren. Hij ventileerde 
zijn oordeel regelmatig in de pers. Distributeurs en bioscoopexploitanten als Desmet 
spuiden hun ongenoegen over Stokvis herhaaldelijk in de vakpers: 'Moet stokvisch eerst 
gebeukt en dan geweekt worden, óf is het: eerst geweekt en dan gebeukt? Stokvis moet eerst 
een kwartier lang flink gebeukt worden en dan moet hij minstens een half uur onder water 
liggen.'83 Maar pas na de Eerste Wereldoorlog trad Stokvis echt op als gemeentelijke 
filmkeurder. In die zin was Amsterdam begin jaren tien een gunstige uitzondering wat 

'°De Kinematograaf 9, 21 maart 1913. 

* Simon B. Stokvis, Het Amsterdamse schoolkind en de bioscoop, (Amsterdam 1913), geciteerd in: Joost Vermoolen, 'Simon 
B. Stokvis (1883-1941). De strijd van een omstreden filmkeurder', in: Jaarboek Mediageschiedenis S, 1995, p. 265. 

"M.C. Nieuwbam, Het dreigend gevaar (.Amsterdam 1912), aangehaald in: Van der Maden (1986), p. 50. 

"Van Beusekom (1998), p. 66. 
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betreft filmcensuur.84 

Opvallend is dat de hoofdrolspelers in de Nederlandse filmwereld: Desmet, Nöggerath, 
Pathé en Gildemeijer, zich in de hele discussie op de vlakte hielden, vanwege hun twee 
petten. Aan de ene kant wilden ze als bioscoopexploitant hun markt beschermen en de 
reputatie van film en bioscoop hoog houden. Aan de andere kant hadden ze er als 
verhuurder baat bij om de groei van het aantal bioscopen vrij te laten vanwege potentiële 
nieuwe klanten. 

Conclusie. 
Begin jaren tien moest Jean Desmet met drie andere grote distributeurs concurreren, die 
zich allemaal op gespecialiseerd hadden en die net als hij beschikten over een 
uitbrengtheater in het centrum van Amsterdam. Pathé claimde de Pathé-producties, zodat 
Desmet na de aanschaf van zijn programma's in Duitsland in 1910-1912 bijna alleen nog 
aan Pathé-journaals kon komen, die blijkbaar vrijelijk verkocht mochten worden. Nöggerath 
specialiseerde zich in de Italiaanse spektakelfilms, zoals Quo VADIS? en Gu ULTIMI GIORNI DI 
POMPEI, maar bood daarnaast van alles wat aan. Gildemeijer werd de grote importeur en 
verhuurder van Duitse films en verkreeg het alleenrecht op alle Asta Nielsen-films. Rond 
1913 kwamen daar andere verhuurders bij als de firma Wilhelmina, die Duitse en Italiaanse 
films uitbracht. Desmets potentiële aankoop werd hierdoor versmald. Toch behoorde hij tot 
de gevestigde orde van de Nederlandse filmdistributie. Hij profileerde zich in 1911-1912 
met Deense en in 1913-1914 met Duitse lange speelfilms. 

Al vóór de introductie van de monopoolfilm konden Desmet en de andere Amsterdamse 
verhuurders de 'eerste weken' van films of programma's monopoliseren. Die 'eerste weken' 
waren tegelijkertijd het voorbeeld voor andere, minder machtige exploitanten die de films 
nadien wilden huren. Door hun luxe-bioscopen in deftige winkelstraten te situeren en door 
hun dubbelfunctie van exploitant en distributeur maakte de kleine groep van Desmet en 
consorten alle andere bioscoophouders van hen afhankelijk. Ze werden de 'smaakmakers' 
van de Nederlandse filmcultuur. Door deze situatie was het lastig voor Desmet om zijn 
films in andere 'luxe'-bioscopen in Amsterdam uit te brengen (en daar extra geld voor te 
ontvangen). Mogelijk was dat ook voor hem een reden om in 1914 via zijn NV Middenstad 
de chique bioscoop Cinema de la Monnaie over te nemen. 

De exploitanten en de verhuurders consolideerden zich door de oprichting van vakbla
den, waarin ze zich profileerden als de professionals en zich afzetten tegen de beunhazen in 
de branche, via proefvoorstellingen voor potentiële huurders en door een roep om controle. 
Ondanks die consolidatie beconcurreerden de exploitanten en verhuurders elkaar 
genadeloos. Tegelijkertijd riep men uit andere gelederen ook om controle op bioscopen, 
maar dan vanuit opvoedkundige, morele, religieuze en strafrechtelijke motieven. 

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog was Jean Desmet nog steeds één van de 
belangrijkste distributeurs in Nederland, binnen een bedrijfstak die zich in enkele jaren 
expansief had ontwikkeld. Hij had een ruime klantenkring, ook al wisselde die regelmatig. 
Met zijn Deense en Duitse lange drama's en misdaadfilms en zijn grote variëteit in 
nationaliteiten en genres had Desmet in het hele land zijn reputatie gevestigd. Wat hij van 

" Onno De Wit, 'Pedagogen en zedenmeesters in de greep van het bioscoopkwaad', in: jaarboek Mediageschiedenis 3, 
1991, p. 15-40. Zie ook: Vermoolen (1995), p. 259-278, en Van Beusekom (1998), p. 60-67. 
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zijn films niet meer gebruiken kon, stootte hij net als zijn collega's af naar Nederlands-Indië, 
de dumpmarkt van de toenmalige Nederlandse filmhandel. Daar leidden Desmets films een 
tweede leven. Desmet bezat twee van de chicste bioscopen van Amsterdam, een al even 
luxueus theater in Rotterdam en daarnaast een aantal kleinere bioscopen in Amsterdam, 
Rotterdam en Bussum. Hij beschikte over uitstekende contacten met een geolied netwerk 
van internationale distributie, dat zijn knooppunten had in Brussel en Berlijn. Het ging Jean 
Desmet vooralsnog de wind.85 

*s Door de belastingdienst werd Desmets vermogen in 1912-1913 gesteld op 47.500 gulden en in 1913-1914 op 95.548,15 
gulden, bestaand uit onroerend goed en effecten. Daarbij werd voor 1913-1914 aangetekend dat door hypothecaire en 
andere schulden ter waarde van 110.500 gulden hij een negatief saldo had van 14.951,85 gulden. Desmets inkomen steeg 
volgens de Plaatselijke Inkomstenbelasting van Amsterdam als volgt: 6.200 gulden in 1911/1912, 6.200 gulden in 1912/1913 
en 11.000 gulden in 1913/1914. Desmet betaalde ook in Eindhoven inkomstenbelasting, maar daar werd zijn inkomen lager 
ingeschat. Officieel was hij in Eindhoven woonachtig en werd hij in Amsterdam als 'forens' aangeslagen. DA, A39 'Dossier 
betreffende onderzoek van de Rijksinkomstenbelasting naar het vermogen van lean Desmet over de periode 1912-1924'. 
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