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VI. Das Ende vom Lied 
De gevolgen van 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1916) 

'Owing to the European war of the last years, business in Holland was in a bad 
condition, so that for a long time we could not release the film and then we could rent 
it only for a few times. We were even unable to sell it to the Colonies on account of the 
trouble in shipping in the present time', 

schreef Desmet aan het hoofdkantoor van Cines in Rome. De Eerste Wereldoorlog had 
ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse filmwereld: het vooroorlogse internationale 
netwerk raakte ontregeld, er ontstond een schaarste aan films, het internationale filmaanbod 
veranderde, nieuwe verhuurmethodes, nieuwe publieksgroepen evenals nieuwe 
concurrenten in de filmverhuur dienden zich aan. Met al deze veranderingen kreeg Desmet 
te maken. De oorlog betekende het einde van zijn filmverhuur en bioscoopexploitatie. Van 
zijn bij het uitbreken van de oorlog zo bloeiende bedrijf zou aan het einde van de oorlog 
weinig meer over zijn. 

1. De gevolgen van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog voor de Nederlandse 
filmhandel en het filmaanbod in Nederland. 

De Eerste Wereldoorlog had niet zulke desastreuze gevolgen voor Nederland als voor België, 
maar beïnvloedde de Nederlandse economie wel ingrijpend. Die economische verandering 
had gevolgen voor de Nederlandse filmhandel. Door de kolennood verminderde het trein
verkeer. De oorlog op zee en de bureaucratie van de Nederlandsche Overzee Trust (NOT) 
traineerde de aanvoer over water, juist in een tijd dat Brussel wegviel als 
filmverdeelcentrum en Berlijn een groeiend marktaandeel aan Londen moest afstaan als 
centrum voor de interna-tionale filmhandel. Berlijn werd in plaats van een plek voor 
internationale doorvoer juist een oord van nationale productie. De invoerbeperkingen 
stimuleerden de binnenlandse productie daar enorm en ook de export naar neutrale landen 
als Nederland nam toe. De Duitse film bepaalde, samen met de Italiaanse, nog meer dan 
vóór de oorlog het filmaanbod in Nederland. De populariteit van de Amerikaanse film 
beperkte zich vooralsnog tot Chaplin en de 'serial'. 

DA, C268 'Deutsche Cines-Cesellschaft/Société Italienne Cines', Jean Desmet aan Cines Rome, 27 juli 1916. Dit betreft de 
film SANCUEBLEU. 
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Het rommelde in de zomer van 1914. De moord op de Oostenrijkse troonopvolger Frans 
Ferdinand en zijn gemalin in Sarajevo en het daaropvolgende ultimatum van Oostenrijk aan 
Servië drong ook in de Nederlandse pers door. Het leek voor de gemiddelde Nederlander 
aanvankelijk een herhaling van de Balkanoorlog van 1912: wel actueel en dus zichtbaar in 
bijvoorbeeld de bioscoopjournaals, maar toch ver van het vaderlandse bed. Het lokale con
flict tussen de Oostenrijkers en de Serviërs werd evenwel het startsein voor een 
wereldoorlog. De oorlogsverklaringen tussen de Europese mogendheden volgden elkaar snel 
op. Servië, Engeland, Frankrijk, Rusland en België vormden het Geallieerde front, waarbij de 
Italianen, de Roemenen, de Grieken en de Amerikanen zich gaandeweg aansloten. Daarte
genover stond de groep van de Centralen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, en later ook 
Turkije en Bulgarije. Nederland, Spanje, de Scandinavische landen en Zwitserland bleven 
neutraal. De Duitsers vielen op 4 augustus het neutrale België binnen en stootten ver door in 
Frankrijk, tot over de Marne voor Parijs, waar ze door een groot tegenoffensief werden tegen
gehouden. Het Westelijk oorlogsfront veranderde in een loopgravenoorlog. 

Meteen na de oorlogsverklaring van Oostenrijk aan Servië proclameerde Nederland zijn 
neutraliteit en werden de land- en zeemacht gemobiliseerd. De Duitse opperbevelhebber 
Von Moltke zei de Nederlandse neutraliteit te zullen respecteren, maar toch stelde dat de 
Nederlandse regering allerminst gerust. Het had niet veel gescheeld, of de Duitsers waren 
dwars door Nederlands Limburg België binnengetrokken, een ontwikkeling die zonder 
twijfel tot oorlog tussen Nederland en Duitsland geleid zou hebben.3 Het Duitse leger werd 
al snel berucht vanwege de allesverwoestende kanonnen van Krupp en Skoda, de massale 
moordpartijen op Belgische burgers en het platbranden van steden als Visé, Dinant en Leu
ven. De Duitse kanonnen (die tot ver binnen de Nederlandse grenzen te horen waren) en de 
Duitse terreur maakten de Nederlandse politici voorzichtig. Uiteindelijk mengde Nederland 
zich niet in de Belgische bezetting, wat na de oorlog niet onbesproken zou blijven. 

In Nederland brak onmiddellijk paniek uit. Men was doodsbang om net als België platge-
walst te worden door het machtige Duitse leger. Ook een conflict met de Britten zou fataal 
zijn voor de Nederlandse handel, met name die met de koloniën. Eten werd gehamsterd, 
rekeningen werden opgezegd. Men had geen vertrouwen meer in papiergeld, alleen 
muntgeld hield zijn waarde. De koersen kelderden en het bedrijfsleven raakte ontwricht. De 

Voor algemene literatuur over de geschiedenis van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, zie: J.C.H. Blom, 
'Nederland sinds 1830', in: Blom, Lamberts (1993), p. 456-458; H.W. von der Dunk, 'Nederland ten tijde van de Eerste We
reldoorlog', in: Boogman et. al. (1988), p. 348-359; Kossmann (1986), deel II, p. 29-40. 

1 Frans Peeters, 'De Zomer van 1914', in: Vrij Nederland, 11 augustus 1984, p. 2-19. 

1 Met name in de steden Aarschot, Dinant, Leuven, Andenne en Tamines executeerden de Duitsers honderden burgers als 
vergelding voor (al dan niet vermeend) gewapend verzet. Wat ongetwijfeld de Nederlandse angst vergroot moet hebben, 
is het feit dat de Britten en Fransen ondanks toezeggingen de Belgen militair nauwelijks te hulp kwamen. Sophie de 
Schaepdrijver, De Croote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam/ Antwerpen: Atlas, 
1997), p. 67-102. 

5 Von der Dunk (1988), p. 348-359. 
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regering wist echter de situatie onder controle te krijgen door onmiddellijk met nood
maatregelen te komen, zoals een verbod op uitvoer van goud en bepaalde goederen, en een 
tijdelijke opheffing van de gouden standaard. 

De Eerste Wereldoorlog was de aanleiding voor twee belangrijke nieuwe publieksgroepen: 
Belgische vluchtelingen en soldaten. Nederland nam veel Belgische vluchtelingen op, 
bouwde vluchtelingenkampen of 'vluchtoorden' en huisvestte de Belgen bij particulieren. Bij 
de beschieting van de forten van Antwerpen, waar het Belgische leger zich op had 
teruggetrokken, vluchtten de Belgen massaal naar Nederland. Zeker negenhonderdduizend 
mensen trokken de Nederlandse grens over, wat in het begin voor voedsel- en huisvestings
problemen zorgde. Daarnaast arriveerden ook zo'n vijfendertigduizend Belgische soldaten, 
die werden geïnterneerd en deels werden tewerkgesteld in de Limburgse mijnen. Na de 
eerste paniek gingen veel Belgen weer terug, maar tussen de vijftigduizend en 
honderdduizend vluchtelingen bleven tot het eind van de oorlog in Nederland. 

Het Nederlandse leger mobiliseerde op 1 augustus 1914. Tweehonderdduizend mannen 
werden onder de wapenen geroepen. Het leger was niet al te groot en nogal verouderd. Het 
moreel was laag. Het leger werd gezien als een noodzakelijk kwaad, in tegenstelling tot de 
marine, die geassocieerd werd met Nederlands vroegere zeemacht. Gaandeweg ontstond een 
amusementscircuit voor aan de ene kant de vluchtelingen en aan de andere kant de 
gemobiliseerden, twee omvangrijke groepen publiek. Vanwege geldgebrek bij beide groepen 
trok het goedkoopste amusement als cafés, danszalen en de bioscoop het meest. In grens
steden als Roosendaal, waar veel gemobiliseerden gelegerd waren, schoten bioscopen als 
paddestoelen uit de grond. In steden met legerkazernes gebeurde hetzelfde. Niet iedereen 
was blij met de soldatenclientèle, omdat die uit verveling of drankzucht nogal eens hard
handig met het interieur omging. Aan de andere kant was het leger een belangrijke 
doelgroep geworden. Jean Desmet adverteerde tijdens de oorlog in de speciale Soldaten-
courant voor zijn filmvoorstellingen in Cinema Parisien in Amsterdam. In Rotterdam 
adverteerde hij onder meer in La Belgique, naar men kan aannemen een krant voor de Belgi
sche vluchtelingen, die over het algemeen als filmminnend golden. De meesten kwamen 
tenslotte uit Antwerpen, dat in 1914 een kleine dertig bioscopen telde. 

De mobilisatie betekende voor Desmet niet alleen meer bioscoopbezoek, maar had ook 
negatieve effecten. Hij werd geconfronteerd met het wegvallen van afnemers. A. Mahler 
Dickson, de voormalige explicateur van de Empire Bioscoop in Den Haag, kreeg vóór de 
oorlog altijd provisie van Desmet voor het aanleveren van Desmets programma's bij de 
bioscoop, een gebruikelijke gang van zaken destijds (vanwege hun lage salarissen wilden 
n v i i l ! r " i t i n i r f TT-IOOT 1 u n t I - T T T - I O rvnVATYi ï o n o n ) T n o n r i i r l ' e n n W P T n n o m n n i l i c o o r r l n i O P T F l p c m p t O / V U I H J L I L Ï J L I U i ilCtCLl m u ^y. uCXg *-"•) v O i v i i o n i j t t j . i U C U u AVJAVI-HJÜ V • u i *_». ^ W Ü I W L » ü i o w w i u . , u i u u - i Mxïomxïl. 

hem iedere maand een tientje geven om ervoor te zorgen dat wanneer Dickson weer als 
explicateur werkzaam zou zijn, hij voor Desmet zou bemiddelen. Hij halveerde dat bedrag 
in 1916 tot vijf gulden, toen Desmet duidelijk was geworden dat Dickson voorlopig nog wel 
in het leger zou blijven en de oorlog zou voortduren. Toen Dickson protesteerde, schreef hij: 
'Zoo U zelf weet heb ik direct met de mobilisatie de helft van de huur van het Programma 

' DA, voorlopig nr. 051 'Parisien. Kantoorbenodigheden en reclame'. Zie voor de Antwerpse bioscopen: Clement Wildiers, 
De Kinema verovert de Scheldesiad (Antwerpen: Syndikale Kamer van Antwerpen van Kinema's en Bijvakken, 1956), p. 10-
14. Een recentere publicatie over de Antwerpse bioscopen moet nog verschijnen. 
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berekent [sic], om de zaak maar aan de gang te houden, wat mij veel schade is.'7 Ook privé 
kreeg Desmet met de mobilisatie te maken. Sommige familieleden waren gemobiliseerd, 
zoals zijn neven Heinrich en Johan Dahrs en zijn zwager Piet Klabou. Vanaf het begin van 
de mobilisatie was Klabou, de bedrijfsleider van Cinema Parisien, onder de wapenen 
geroepen. Hij kreeg tussen oktober 1915 en januari 1916 verlof, zodat hij weer aan aantal 
maanden in de bioscoop kon werken, maar toen Desmet hem langer probeerde vrij te 
krijgen, werd dit door de legerleiding keer op keer geweigerd.8 

In de herfst van 1914 werd de Noordzee tot oorlogsgebied verklaard en legde de Engelse 
marine zeemijnen. De Duitsers reageerden daarop met de duikbootoorlog. Schepen van 
neutrale landen als Nederland mochten van de Geallieerden alleen nog in geallieerde 
havens laden en lossen. Nederlandse schepen werden op die manier naar Engeland gedi
rigeerd. De vaart op Nederlands-Indië werd drastisch beperkt. Zodoende had de oorlog 
ingrijpende consequenties voor de Nederlandse economie, inclusief de filmbranche. 
Nederland was voor zijn grondstoffen sterk op de koloniën en de overzeese import 
aangewezen en was nu afhankelijk van de Britten, die een zeeblokkade opwierpen. 
Nederlandse schepen moesten aantonen, dat de door hen vervoerde goederen alleen voor 
Nederland bestemd waren, anders konden de Geallieerden de goederen als smokkelwaar 
confisqueren. Om de neutraliteit tot elke prijs te behouden, gaf Nederland zoveel mogelijk 
toe aan alle beperkende maatregelen van andere landen, met name aan die van de Geal
lieerden. 

De Nederlandse regering durfde niet in te grijpen, maar het Nederlandse bedrijfsleven wel. 
De reactie op de Britse beperkingen was de oprichting op 23 november 1914 van de 
Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij (NOT). Deze vennootschap werd door vooraan
staande bankiers en reders in het leven geroepen om de handelsscheepvaart van en naar de 
koloniën te garanderen. De NOT gaf vergunningen af voor importen naar Nederland mits 
men garandeerde dat goederen niet naar Duitsland werden doorverkocht. Dit lichaam moest 
zo de Nederlandse handel controleren. De NOT werd een soort staat in een staat. In april 
1915 ging de NOT van start, op aandringen van Londen. De Nederlandse import, ook die 
van films, filmapparatuur en filmreclamemateriaal, kwam onder haar hoede. Maar er 
handhaafde zich een grote grijze zone van wederverkoop aan Duitsland. Met de Duitsers 
werd veel zwarte handel gedreven en in Nederland krioelde het van de Duitse agenten die 
NOT-goederen naar Duitsland smokkelden, onder andere via de Belgische grens. De 
Nederlandse regering trad niet hardhandig op om de Duitsers niet teveel te bruuskeren. 
Nederland was bovendien afhankelijk van Duitsland voor de import van kolen, chemicaliën 
en verfstoffen, ook al werden kolen deels door Engeland geleverd. Daarnaast exporteerde 
Nederland veel land- en tuinbouwproducten naar Duitsland. De 'lekken' in de NOT irri
teerden de Britten dusdanig dat ze dreigden de NOT niet langer te erkennen, waarop deze 
strenger ging controleren. Nederland werd op rantsoen gezet. Men moest opgeven wat men 

' DA, A15 'Doorslagen van uitgaande stukken betreffende financiële en privé-aangelegenheden', Desmet aan A. Mahler 
Dickson, 9 januari 1916. Zie p. 22-23. 

* DA, A15 'Doorslagen van uitgaande stukken betreffende financiële en privé-aangelegenheden', Desmet aan de Minister 
van Oorlog, 11 juli 1916. 
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nodig had, om zo de zwarte handel tegen te gaan. Dergelijke maatregelen zorgden ervoor dat 
naast anti-Dnitse ook sterke anti-Britse gevoelens bij de Nederlanders leefden. Zowel 
Engeland als Duitsland probeerden herhaaldelijk de publieke opinie voor zich te winnen 
door beschuldigingen aan de tegenpartij. 

De oorlog had vanzelfsprekend consequenties voor de filmaanvoer naar en het fihnaanbod 
in de Nederlandse filmwereld. Brussel viel geheel weg als filmdistributiecentrum voor de 
Nederlanders. Maar ook veel filialen van buitenlandse productie- en distribu
tiemaatschappijen in Berlijn verdwenen, waardoor het moeilijker werd voor Nederlandse 
distributeurs om in Duitsland aan films te komen. In navolging van vergelijkbare sluitingen 
en confiscaties van Duitse filialen in in Londen en Parijs werden in Berlijn de tegoeden van 
buitenlandse filialen van bijvoorbeeld Pathé en Gaumont bevroren, het Franse personeel 
werd geïnterneerd of naar huis gestuurd en de firma's werden onder staatstoezicht gesteld. 
Alleen het Deense Nordisk hield zijn vertegenwoordiging in Berlijn, tot groot ongenoegen 
van de concurrentie. Natuurlijk was Londen al vóór de oorlog één van de grote verdeel-
centra van Amerikaanse film. Zeker tot het uitbreken van de oorlog voeren er iedere dag 
boten vanuit Rotterdam en Vlissingen op en neer naar de Britse hoofdstad. Desmets 
Amerikaanse films waren echter vóór de oorlog niet zozeer uit Londen gekomen, maar juist 
uit Brussel en Berlijn. Londen werd nu voor neutrale landen als Nederland ook een belang
rijke doorvoerhaven van de Franse film, ook al daalde het aandeel van de Franse film op de 
Nederlandse bioscoopschermen enorm vanaf het uitbreken van de oorlog, omdat de Franse 
filmproductie ineenzakte. Doordat Italië tot voorjaar 1915 neutraal bleef, was het tot die 

' Toch waren er nog buitenlandse films in Duitsland te zien, die vanuit Denemarken en Nederland arriveerden. Aangezien 
de Verenigde Staten tot 1917 neutraal waren, konden de Amerikaanse films tot die tijd in Duitsland vertoond worden. Zie: 
Deniz Cöktürk, 'Market Globalization and Import Regulation in Germany', in: Dibbets, Hogenkamp (1995), p. 193-195. Zie 
ook: Herbert Birett, Sabine Lenk, 'Die Behandlung auslandischer Filmgesellschaften wahrend des Ersten Weltkriegs', in: 
Michael Schaudig (ed.), Positioner! deutscher Filmgeschichte. 100 lahre Kinematographie: Strukturen, Diskurse, Kontexte 
(München: Diskurs Film, 1996), p. 61-74. De Britten hadden meteen bij het uitbreken van de oorlog Duitsers die werkzaam 
waren in het Londense filmverhuurcircuit geïnterneerd, zoals Max Baer van het hoofdkantoor van M.P. Sales Agency. In 
november 1914 nam Leah Blanche Kippax de firma over. Zie hiervoor: The Bioscope, 16 maart 1916, p. 1163. 

'° The Bioscope, 9 maart 1916, p. 1075-1083. Naar aanleiding van een verslag van de filmverhuur in Schotland, werd 
opgemerkt dat de Londense filmverhuur zich nog steeds concentreerde op dezelfde plek, in de straten Shaftesbury 
Avenue, Wardour Street, Denman Street, Gerrard Street en Charing Cross Road. 

Rond 1910 voeren de boten van de Batavierlijn van W. Muller en Co. iedere dag behalve zondags direct van Rotterdam 
naar Londen, maar men kon ook per trein en boot via Vlissingen-Folkestone, Vlissingen-Queensborough en Hoek van 
Holland-Harwich naar Londen reizen. De Batavierlijn deed er 12* uur over. L.A. Bouma (Maritiem Museum) aan de auteur, 
23 juni 1998. 

* Bijvoorbeeld in De Bioscoop-Courant van 26 februari 1915 werd een verslag gepubliceerd van J. Trompetter, die beschreef 
welke obstakels hij tegenkwam, toen hij over Engeland Pathé-films uit Frankrijk ging halen: de strenge Franse, Britse en 
Nederlandse douane, films die in Frankrijk achterbleven en pas later verstuurd werden, visa, de verplichting 48 uur in 
Folkestone te blijven alvorens naar het vasteland terug te keren, verdenkingen van Duitser te zijn of met de Duitsers samen 
te werken, zeemijnen en 'last but not least' storm op zee. 
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tijd niet moeilijk om via Duitsland of via Frankrijk en Engeland Italiaanse films te betrek
ken. Juist in die periode waren zowel de Italiaanse spektakelfilms als de Italiaanse divafilms 
in Nederland zeer in trek. 

De export van uitgedraaide films naar Nederlands-Indië leed onder de zeeblokkade en 
duikbootoorlog. Desmets verkoop aan Nederlands-Indië stokte na oktober 1914. 
Aanvankelijk dreigde rond april 1915 in Engeland een totaal exportverbod naar neutrale 
landen als Nederland, maar door de inwerkingtreding van de NOT werd dit voorkomen. 
Nederlandse importeurs van film moesten een bankgarantie aan de NOT afgeven ter waarde 
van de films die ze importeerden. In maart 1916 verbood Engeland alle filmexport 
ongeacht de bestemming, tenzij de films voorzien waren van speciale vergunningen, zoals 
in het geval van Nederland die van de NOT. Behalve mogelijke redenen als het doorgeven 
van geheime boodschappen en het handelen in gevaarlijke stoffen vanwege de 
brandbaarheid van het filmmateriaal werd als belangrijkste argument voor dit verbod 
aangevoerd: 'the Government's increasing desire to render impossible all indirect trading 
with the enemy.' Ook de kolennood had vanaf 1917 zijn effect op de filmhandel. Het 
binnen- en buitenlandse treinverkeer in Nederland werd beperkt, zodat films minder 
gemakkelijk doorgevoerd konden worden. 

Door de aanvoerproblemen ontstond in Nederland een gebrek aan nieuwe films, terwijl de 
bioscopen daar juist om schreeuwden. Zodoende werden nogal eens oudere films opnieuw 
uitgebracht. Niet alle films die in deze periode langer dan de gebruikelijke week gepro
longeerd werden, waren dus ook werkelijk succesfilms. De exploitanten wisten hoe moeilijk 
het was aan vers aanbod te komen en namen daarom ook wel eens met minder genoegen. In 
het buitenland werd dit opgemerkt. P. Körner schreef in het Duitse filmblad Der 
Kinematograph: 'Die meisten auslandischen Filme, welche jetzt in Holland gezeigt werden, 
sind alteren Ursprungs.'16 

De aanvoerproblemen en het isolement hadden ook een positief effect. Ze stimuleerden de 
opkomst van de Nederlandse filmindustrie. De Hollandia-studio wist tijdens de oorlogsjaren 
een twintigtal lange speelfilms te produceren als MAJOOR FRANS (1916) en HET GEHEIM VAN 
DELFT (1917). Ook de Nederlandse filmregisseur Theo Frenkel, voordien actief in het 
buitenland maar door de oorlog gedwongen in Nederland te werken, realiseerde menige 
lange speelfilm als HET WRAK IN DE NOORDZEE (Amsterdam Film 1915) en GENIE TEGEN GEWELD 
(Amsterdam Film 1916). Johan Gildemeijer, Desmets concurrent in de filmverhuur, wierp 
zich ook op de filmproductie en verwierf een reputatie met het zangspektakel GLORIA 
TRANSITA (Rembrandt Film 1917). Körner schreef hierover in Der Kinematograph: 'Durch die 

" Thompson (1985), p. 68. 

* The Bioscope 493, 23 maart 1916, p. 1233-1234. Zie ook Thompson (1985), p. 67. 

's De kolennood had ook effect op bioscopen. Vanwege de kolennood deed men zuiniger aan met electriciteit, zodat er 

minder lichtreclame werd gemaakt en in sommige steden bioscopen na tienen 's avonds geen stroom meer kregen. 

Generators uit de reisbioscooptijd bewezen weer goede diensten. 

* P. Körner, 'Film und Kinematographie in Holland', in: Der Kinematograph 500, 26 juli 1916. 
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riesige Nachfrage und die Lieferungsverzögerungen, die bei dem Bezug aus allen Landern 
jetzt enstehen, musste die hollandische Filmindustrie gezwungenermassen ihren Ausbau 
vornehmen.' De Duitse vakpers ontging het toneelmatige karakter van de Nederlandse films 
niet: 'Was der hollandischen Filmindustrie noch fehlt, sind tüchtige Kinoschauspieler, denn 
Krafte, welche nur für den Film tatig sind, gibt es nur einzelne.' 

Het aanbod in de bioscopen veranderde tijdens de oorlog van samenstelling, maar 
sommige veranderingen in het filmaanbod waren al vóór de oorlog ingezet. Zoals in 
hoofdstuk IV beschreven is, was de lange speelfilm een niet meer weg te denken onderdeel 
van het filmprogramma geworden. Deense en Duitse sterren als Asta Nielsen en Henny 
Porten zetten hun succes bij de Nederlanders voort. Nieuwe Duitse acteurs als Hella Moja 
en Ernst Lubitsch werden publiekstrekkers. Italiaanse actrices als Lyda Borelli en Francesca 
Bertini, die al vóór de oorlog waren doorgebroken, bevestigden hun sterstatus, terwijl 
nieuwe Italiaanse sterren aan het firmament verschenen als Pina Menichelli, Diana Karen-
ne, Elena Makowska en de krachtpatser Maciste. De Deense ster Waldemar Psilander beves
tigde zijn reputatie met nieuwe drama's en komedies. De Amerikaanse komiek Charlie 
Chaplin en diens epigoon Billy Ritchie vervingen komieken als John Bunny. En de Eerste 
Wereldoorlog was dus de periode dat de Nederlandse speelfilm floreerde, met Annie Bos als 
Nederlandse filmdiva. 

De Eerste Wereldoorlog was ook de tijd dat de seriefilm of serial doorbrak, met name van 
Amerikaanse. Duitse en Franse origine. Dat gebeurde niet direct in 1914. Zo lijken de 
Amerikaanse serials met vrouwelijke helden als Pearl White en Helen Holmes uit de 
periode 1914-1916 weinig vertoond te zijn.18 Het genre manifesteerde zich pas opvallend 
rond 1916, toen distributeur Loet Barnstijn diverse Amerikaanse en Franse serials uitbracht 
van firma's als Universal, Selig en Gaumont. Later in de jaren tien ontstonden vooral 
seriefilms met krachtpatsers, detectives of acrobaten zoals Bartolomeo Pagano (Maciste), 
Max Landa (Joe Deebs) en Ernst Reicher (Stuart Webbs). De term 'seriefilm' zorgt voor 
verwarring, omdat men vanaf 1913 ook allerlei films met grote sterren als 'series' presenteer
de, waarbij het niet handelde om één lange film die in episodes was opgedeeld, maar om 
aparte lange speelfilms rondom één acteur of actrice die vaak 'en bloc' verkocht werden. 
Dergelijke series garandeerden, evenals de serial-film, dat het publiek terugkwam om 
nieuwe afleveringen te bekijken, mits ze goed genoeg waren. 

De Amerikaanse film werd door de Nederlandse vakpers aanvankelijk nauwelijks 
geaccepteerd. Anno 1916 vond het blad De Bioscoop-Courant de Amerikaanse film nog te 
koel, al was er wel verandering in de kritische houding tegenover de Amerikanen te 
bespeuren. 'De Amerikaansche regisseur heeft zijn voorbeelden moeten nemen uit Europa 
en de filmspeler heeft moeten breken met zijn flegmatisch spel, met zijn gewoonte alles met 
hetzelfde gladde gezicht en zijn wel gefrisseerd hoofd te spelen, of hij nu een bandiet uit de 
'slums' of wel den multi-millionnair voorstelde, met zijn eeuwig dezelfde gelaatsmime, het
zelfde lachen, dezelfde onderlip-bijting wanneer hij opwinding of teleurstelling moest 

" Kömer (1916). 

* De Pearl White-serial De Avonturen van Elaine (THE EXPLOITS OF ELAINE, Pathé 1914-1915) verscheen eind 1916 bij de Concessie 
Pathé r-rères, het Amsterdamse Pathé-kantoor. Zie hiervoor: De Bioscoop-Courant, 10 november 1916. Dit was Pearl White's 
tweede serial na THE PERILS OF PAULINE (Pathé 191O. Hij werd in Frankrijk uitgebracht onder de titel Les Mysières de New York. 
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uitdrukken.' Men vond het ook een hele vooruitgang dat de Amerikaanse film niet alleen 
meer westerns, films over de burgeroorlog of detectives opleverde, maar dat de Amerikaanse 
filmindustrie zich onder invloed van de import uit Europa ook was gaan toeleggen op de 
productie van 'familiedrama's, levenstragediën en die der financiële wereld, en dit getuigen 
de laatste producten der Amerikaansche markt met goed succes. Ook de comedies en 
kluchten, welke voorheen vrij zouteloos of ruw waren, hebben thans alles voor.'20 

2. Jean Desmets inkoop tijdens de oorlog. 

Ingrijpende veranderingen. 
Desmet had vlak vóór het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een bloeiend import- annex 
verhuurbedrijf, maar daar was aan het eind van de oorlog bijna niets meer van over. Dit had 
te maken met veranderingen in de internationale productie, die verschuivingen in het 
aanbod veroorzaakten. Het lag ook aan nieuwe aankoop- en distributiemethoden, nieuwe 
trends en niet te vergeten aan de oorlog zelf. Maar het lag even goed aan Desmets 
veranderde zakelijke interesses. 

In het najaar van 1914 kocht Desmet weinig meer aan. In 1915 vermeerderde zijn 
acquisitie weer. Het ging steeds om de aankoop van losse films, met name lange speelfilms, 
die hoofdzakelijk bij productiemaatschappijen of hun filialen werden gekocht, niet bij 
wederverkopers. Na 1915 kocht Desmet nog slechts incidenteel een film aan. Met zijn 
aankopen was het daarna afgelopen. Dat wil niet zeggen, dat hij zich totaal uit de filmwereld 
had teruggetrokken. Zelfs tot aan het begin van de jaren twintig trachtte hij nog distributeur 
van buitenlandse productiemaatschappijen te worden. 

Door de Duitse bezetting van België bleef weinig over van Desmets overvloedige 
filmaanvoer van vóór de Eerste Wereldoorlog. Hij was tot aan het begin van de oorlog 
grotendeels op zijn Brusselse leveranciers aangewezen geweest en die afhankelijkheid 
kwam hem duur te staan. Hij probeerde wel zoveel mogelijk vervangende films van elders te 
krijgen, maar het resultaat viel tegen. Daarnaast veranderde het distributie-'front' in 
Nederland. De vrijheid waarmee Desmet in zijn eerste jaren overal films kon betrekken werd 
danig beperkt door de opkomst van concurrenten. Films van Universal kon hij alleen nog 
betrekken bij Carl Bolle, maar die liet hem alleen restanten zien. J. Godefroa, die al vóór de 
oorlog de films van de M.P. Sales Agencv monopoliseerde, kreeg er eind 1914 ook de 
vertegenwoordiging van het Duitse Eiko bij. 2 

Vanwege de Duitse bezetting in België werden veel Franse films met een omweg over 
Engeland naar Nederland gestuurd, maar dat kon alleen met een verklaring van de NOT, 

* De Bioscoop-Courant, 13 oktober 1916. 

" De Bioscoop-Courant, 13 oktober 1916. 

" Zie hfd. VII, p. 285-290. 

" Zie voor de activiteiten van Godefroa en Bolle vóór de oorlog hoofdstuk V, p. 209. 
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waarin men beloofde de films niet aan de Duitsers door te verkopen. Desmet tekende 
herhaaldelijk verklaringen voor de NOT, bijvoorbeeld voor de invoer van de Gaumont-serial 
LES VAMPIRES (1915-16) en voor een nieuwe kopie van het vooroorlogse kassucces L'ENFANT 
DE PARIS. Daarbij moest hij beloven zijn import niet door te spelen aan de Centralen. Maar 
ook het kamp van de Centralen eiste dergelijke verklaringen. Toen Desmet in augustus en 
december 1915 Ernemann-apparatuur importeerde, moest hij verklaringen tekenen dat hij 
deze apparatuur uitsluitend in Nederland of Nederlands-Indië zou gebruiken. In oktober 
1915 kondigde de Duitse regering een in- en uitvoerverbod af op belichte films, maar - zo 
schetste De Bioscoop-Courant het - dit berustte slechts op een censuurmaatregel. Als de 
films vooraf, voorzien van de nodige uitklaringpapieren en censuurkaart, ter censurering 
werden aangeboden aan de Berliner Zollstelle, konden ze gewoon naar neutrale landen of de 
landen van de Centralen gestuurd worden. Maar toen dit verbod werd herhaald op 20 
november 1916, vreesden de Nederlanders toch dat er een echt exportverbod zou komen. 
Dat bleek niet zo te zijn, al werd de censuur aangescherpt en waren alleen een censuurkaart 
en een uitvoervergunning niet meer voldoende. Het werd al met al steeds moeilijker Duitse 
films Nederland in te voeren. 

Desmet reageerde niet anders dan anderen in de Nederlandse filmbranche op het uitbreken 
van de oorlog. Diverse openstaande rekeningen bij zijn leveranciers betaalde hij niet onmid
dellijk. 'Hiermit teile ich Ihnen mit dass ich Ihnen heute das Geld wollte zukommen lassen 
doch durch die momentane Umstande muss ich es noch einige Tage ausstellen', schreef 
Desmet bijvoorbeeld aan de firma Eiko op 31 juli 1914. Zijn argument was, dat hij geld
gebrek had omdat zijn bioscoopklanten al even traag betaalden. Uit Desmets eerdere 
correspondentie met zijn leveranciers kan worden afgeleid, dat hij de neiging had om in het 
algemeen zijn betaling tot het uiterste te rekken en vervolgens over te veel betaalde meters 
te klagen. De buitenlandse bedrijven gaven dan nogal eens een tegemoetkoming (lees: een 
korting) om hem tot onmiddellijke betaling over te halen, tenminste als hij deze truc niet te 
vaak gebruikte. Overigens was Desmet niet de enige die laat betaalde. Toen Nöggerath van 
Desmet de film DAS GEHEIMNIS VON CHATEAU RICHMOND kocht, duurde het ook drie maanden 

voor de film was betaald.26 Vanaf oktober 1914 trok het bioscoopbedrijf en de filmhandel 
weer aan en was Desmet in staat grote betalingen te hervatten. Zo betaalde hij in november 
1914 in één klap de achterstallige rekening voor de M.P. Sales Agency ter waarde van 3305 
francs. 

" DA, voorlopig nr. 045 'Parisien Bioscoopmateriaal', Jean Desmet aan Heinrich Ememann AC, 20 augustus 1915 en idem, 20 

december i^s-

" De Bioscoop-Courant, 8 december 1916. 

" DA, C352 'Copijboek 1913-1915', Desmet aan Eiko Film GmbH, 31 juli 1914. 

" Op 21 januari 1915 verkocht Desmet zijn kopie van DAS GEHEIMNIS DES SCHLOSSES RICHMOND aan Nöggerath, inclusief litho's. 

" DA, C352 'Copijboek 1913-1915', afschrift rekening M.P. Sales Agency Ltd., 14 november 1914. Het is niet duidelijk of dit 
Franse of Belgische francs betreft, maar de koers van die twee munteenheden was destijds geiijk. 
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Vanwege de oorlog kwamen er geen vertegenwoordigers van de verschillende productie-
en distributiemaatschappijen meer langs. Desondanks wilde Desmet de vooroorlogse 
praktijk van voorvertoning en selectie handhaven. Regelmatig vroeg hij films op zicht, zeker 
als het om lange en daardoor kostbare films ging. Een aantal onderhandelingen ketste bij 
voorbaat af, omdat niet iedere distributeur of productiemaatschappij bereid was tot 
zichtzendingen. Zij liepen het risico dat Desmet de film een week vertoonde, recettes 
opstreek en de kopie dan weer terugzond. Maar zelfs met anderen die wel films op zicht 
zonden, stokte de handel. Zo verloor Desmet zijn contact met de Duitse firma Lima tijdens 
de oorlog. Op 27 januari 1915 klaagde Lima, dat Desmet de door hen gestuurde films steeds 
terugstuurde met alle portokosten vandien. Ze boden hun films voortaan via Desmets 
concurrent Ghezzi aan de Nederlanders aan. 

Tijdens de oorlog kocht Desmet, mogelijk uit gebrek aan aanvoer uit het buitenland, ook 
wel films van andere Nederlandse importeurs en handelaren op, iets wat hij overigens voor 
de oorlog ook wel gedaan had. Silvius, Godefroa, Ghezzi, Minden, Neumann en anderen 
boden vanaf het uitbreken van de oorlog hun films via een centrale lijst aan afnemers aan.28 

Op deze manier kocht Desmet van Godefroa de Deense film DBDSVARSLET (Skandinavisk 
1912), van Ghezzi de documentaire Hoe filmbeelden gemaakt worden (vm. How MOTION 
PICTURES ARE MADE AND SHOWN, Edison 1912) en van Deutschmann diverse Cines-films. 

Mogelijk kwam Deutschmann, een Duitse vertegenwoordiger van Cines, naar Nederland om 
zijn waren aan te bieden en heeft Desmet ze toen gekocht.29 Ook andere Duitse handelaren 
zoals Theodor Breitung boden op deze wijze hun films aan de Nederlanders aan. 

Tabel 1. Inkoop aantallen films, in procenten (1914-1916) 
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Het verschil tussen wat Desmet aankocht vóór en tijdens de oorlog, is geweldig groot. Had 
Desmet het in juli 1914, ondanks het zomerseizoen, nog redelijk druk met de aanschaf van 

' DA, C355 'Register van te koop aangeboden films'. 

" Zie p. 231-233. De Edison-film werd in Desmets register als een Keystone-film aangeduid, maar er werd geen Keystone-
film over dit onderwerp geproduceerd. 
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films, daarna verminderde dit drastisch. Op 31 juli 1914 arriveerden nog drie films. 
Daarna lag de aanvoer een tijd stil. Alleen de Duitse film De roman van een beeldhouwer 
(ongeïdentificeerd, Hanewacker) en de Italiaanse komedie LA DOMENICA DELLA FAMIGLIA 
FRICOT (Ambrosio 1914) werden in augustus nog in Desmets register ingeschreven. Van 
september tot november 1914 arriveerde slechts één film per maand. Alleen in november 
was dat een lange film. 

In 1915 trok de aanvoer iets aan. In dat jaar arriveerden met name tussen januari en 
september diverse films van Amerikaanse, Italiaanse, Franse, Duitse en Deense origine en 
zelfs één Russische film, de Chanzjonkov-productie De Vrouw (ZJENSJTSJINA ZAVTRASJNEGO 
DNJA, 1914). Het aanbod bestond zowel uit grote drama's en historische films als uit korte 
kluchten en documentaires. Behalve recente films, vaak als monopoolfilm verworven, kocht 
Desmet soms oudere films aan, zoals L'ENFANT DE PARIS en AVIATIKEREN OG JOURNALISTENS 
HUSTRU. Door de aankoop van de spektakelfilm CALUS JULIUS CAESAR (Cines 1914), de 
divafilms SANGUE BLEU en FIOR DI MALE (Cines 1915) en de drie Henny Porten-drama's 
ALEXANDRA, DAS ENDE VOM LIED (Messter 1915) en NORDLANDSROSE (Messier 1914), allen 
monopoolfilms, wist Desmet zichzelf opnieuw te profileren. Jammer genoeg kenden de 
meeste van deze films geen langdurig roulement. Behalve fictie kocht Desmet bij het 
Nederlandse Pathé-kantoor diverse actualiteitenfilms, hetgeen het hoge aantal Franse films 
in tabel 1 verklaart: meer dan de helft daarvan zijn Pathé-actualiteiten. De overige films in 
tabel 1 zijn voornamelijk Nederlandse compilatiejournaals, die ongedateerd zijn en 
grotendeels op 1915 zijn gerubriceerd, maar ook van 1916 of 1917 kunnen dateren. De 
Desmet-collectie bevat drie films uit 1915, die niet in de registers zijn gedocumenteerd, 
maar wel in de tabel zijn meegerekend: DAS ENDE VOM LIED, TOYS OF DESTINY (American Bio-
graph 1915) en MORE THAN FRIENDS (American Biograph 1915).33 

In 1916 werden slechts drie speelfilms aangekocht: From the Jaws of Death (een onge
ïdentificeerde misdaadfilm van Messter, die in Nederland als Op Leven en Dood werd uitge
bracht), WILLIAM VOSS (Meinert Film 1914), waarvoor Desmet tevens het alleenrecht voor 

" Die registers zijn niet helemaal betrouwbaark. Voor de periode 1914-1916 is de hoofdbron het aankoopregister DA, C358. 
Voor de daaropvolgende jaren is geen aankoopregister aanwezig. Maar ook de na februari 1916 aangekochte films uit 
hetzelfde jaar evenals eerdere films uit 1914 en 1915 (onbekend wanneer aangekocht) zijn niet met precieze datum in C358 
ingeschreven. De meeste films uit 1914 die zonder aankoopdatum in de registers zijn genoteerd, zijn vóór het uitbreken 
van de oorlog aangekocht, zo blijkt uit de rekeningen in het Desmet-archief. 

" De Nordisk-komedies NAAR MANDEN GAAR PAA B0RSEN (1913) en BILLET MRK TROSKAB 909 (1914) en de Ambrosio-f i lm DUETTO IN 

QUATTR0O914). 

" Zie hiervoor p. 233-235 en 261-262. 

" Er zijn een aantal films in de Desmet-collectie aanwezig, die niet geïdentificeerd zijn en gedateerd worden op ca. 1915 of 
ca. 1916: De Liefde van de Markies (Eclipse), Een Bende Valsemunters Opgerold door de Pers (Rex) en Een Misdadig Plan 

Verijdeld (Kalem). Een film die in 1973 naar Denemarken 'verdween', was vermoedelijk LIDENSKABENS MAOT (Danmark Film 
1915), in Nederland getiteld In des Duivels Macht, lie hiervoor hfd. VIII, noot 60. Al deze films zijn als aankopen voor 1915 
meegeteld. Voor de opnames van de watersnoodramp van 1916 in Noord-Holland, zie: hfd. VIII, p.301. 
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twee jaar kocht, en THE SIGN OF THE CROSS. De drie overige korte films uit 1916 zijn twee 
Nederlandse actualiteitenfilms van Pathé en een film van de overstroming in Noord-Holland 
van 1916. In 1917 kocht Desmet waarschijnlijk geen enkele film meer aan. 
Van de 36 films die Desmet in 1915 inkocht, bestond de helft uit lange speelfilms. Hij vulde 
zijn programma's verder met vooral vooroorlogse korte films. Als men een tabel zou maken 
naar lengte, zou de verdeling per land er anders uitzien. In 1915 werden de meeste titels 
geleverd door de Italiaanse firma Cines en het daarmee verbonden Celio, maar wat betreft de 
lange speelfilms leverden Duitsland en de Verenigde Staten zeker een even groot aandeel. 
Hier weerspiegelt zich de opkomst van de lange Amerikaanse en Italiaanse films, naast de 
lange Duitse films, die al voor de oorlog opvielen. 

Pathé, Gaumont, Éclair 
Gezien de aanschaf van LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT (1914) en LE ROMAN D'UN CAISSIER 
(1914) bij Éclair, maar ook die van L'ENFANT DE PARIS (1913) bij Gaumont, is het typerend 
voor Desmets beleid tijdens de oorlog dat hij naast enkele nieuwe films nieuwe kopieën van 
oude succesnummers aanschafte. Het is kenmerkend dat de paar Franse films die Desmet 
tijdens de oorlog wist te betrekken oudere films waren. Ook zijn concurrenten brachten 
tijdens de oorlog vooroorlogse producties uit. De reprises van Franse films had zonder 
twijfel te maken met de terugval in de Franse filmproductie, maar ook met de 
onverminderde populariteit van de Franse film tijdens de oorlog, ondanks het geringe aantal 
films. De Franse firma's Pathé, Éclair en Gaumont konden het najaar van 1914 (bijna) niets 
produceren door de mobilisatie van het personeel. Daarna konden ze slechts met een sterk 
ingekrompen personeelsbestand verder gaan. 

Van Pathé betrok Desmet tijdens de oorlog geen speelfilms of documentaires bij het Neder
landse filiaal, maar wel een serie speciale oorlogsjournaals, twee Nederlandse 
actualiteitenfilms en apparatuur. Desmet ontving na midden juli 1914 geen gewone 
journaals van Pathé meer. De levering werd later niet hervat, al kreeg Desmet soms een 
opmerking van de Pathé-directie dat hij niet moest proberen om bij gebrek aan de gewone 
journaals bijzondere oorlogsfilms als 'Pathé-Journal' uit te brengen.38 Desmet probeerde de 

" De eerstgenoemde film werd verkocht door A.E. Chezzi, de tweede door Theodor Breitung, de vertegenwoordiger van 
Meinert Film, laws of Death en WILLIAM VOSS staan in het laatste register ingeschreven, op respectievelijk 23 februari 1916 en 
19 februari 1916. Dit zijn de enige titels uit 1916 die wel ingeschreven zijn. Helaas zijn de filmkopieën van diverse titels die 
tijdens de oorlog werden aangekocht, nog vóór de collectie het Filmmuseum bereikte, verdwenen. Daaronder bevinden 
zich films als AVIATIKEREN OC JOURNALISTENS HUSTRU en Maria Pansa, het kleine meisje (TRAGICO CONVECNO, Celio 1913). 

" Carl Disch bracht WEISSE SKLAVIN III opnieuw uit onder de titel Agnes, de witte slavin, Wilhelmina distribueerde MA L'AMOR 
MIO NON MUORE weer onder de titel Vrouwenliefde en leed en Bamstijn lanceerde SANGUE BLEU opnieuw onder de titel Prinses 
Helene. 

" Abel (1994), p. 159. 

" Zie p. 256-257. 

" DA, voorlopig nr. 044 'Parisien. Bioscoopmateriaal', brief van Pathé aan Desmet, 2 augustus 1914. 
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prijs te drukken door naar twee tot drie weken oude actualiteitenfilms te vragen, maar Pathé 
wenste alleen nieuwe films te verkopen. Speelfilms produceerde Pathé zelf te weinig om 
aan de vraag te voldoen. Pathé bracht zelfs in de winter en het voorjaar van 1916 enkele 
prestigieuze vooroorlogse films van Film d'Art en SCAGL opnieuw uit. De eigen productie 
beperkte zich door geldgebrek hoofdzakelijk tot de Rigadin-kluchten, het Pathé-Journal, de 
reisfilms in Pathécolor en educatieve films. Wel distribueerde Pathé nieuwe films van onder 
meer SCAGL en Film d'Art. De Pathé-films en de door Pathé gedistribueerde films waren 
echter door de politiek van het Amsterdamse verhuurkantoor nagenoeg onbereikbaar voor 
Desmet. De enige speelfilm van Pathé die Desmet in de oorlog wist te betrekken, was een 
tweedehands kopie van de vooroorlogse film L'ASSOMMOIR, een verfilming van de roman van 
Émile Zola. Het was echter niet het Pathé-kantoor die de kopie in oktober 1915 aan Desmet 
verkocht, maar Adolphe Karelsen, de vroegere vertegenwoordiger van het Brusselse 
Gaumont-kantoor. die tijdens de oorlog een kantoor in Amsterdam opende onder zijn eigen 
naam, eerst aan de Amstel en later in de Kerkstraat. Toen een half jaar na de aankoop, op 4 
juni 1916, een deel van L'ASSOMMOIR verbrandde in Desmets bioscoop Cinema Palace in 
Bussum, vroeg Desmet Karelsen een nieuw deel te leveren, maar de laatste kon aan dat 
verzoek niet voldoen omdat hij de film overgekocht had van iemand die hem uit 
Nederlands-Indië meegenomen had. De rechthebbende voor Nederland, Pathé Frères, 
verkocht geen films meer. 

Desmet wist wel enkele films van Gaumont en Eclair te betrekken. Zijn contact met 
Gaumont bleef, hoewel minder intensief, gehandhaafd tijdens de oorlog. Desmet had vóór 
de oorlog enorme aantallen films van Gaumont verworven, maar het grote succes van 
Gaumont, L'ENFANT DE PARIS, was aangekocht door Nöggerath. Blijkbaar had Nöggerath meer 
dan één kopie van de film, hetgeen voor die tijd zeldzaam was. Desmet spreekt in zijn 
brieven aan Gaumont namelijk consequent van 'les films'. In augustus 1915 verkocht 
Nöggerath twee filmkopieën aan Desmet, maar die waren zo onbruikbaar geworden 
vanwege de vernielde perforatie, dat Desmet een andere kopie wilde. In april 1916 betrok 
Desmet bij Gaumont een nieuwe kopie van L'ENFANT DE PARIS zonder tussentitels, tegen de 
vooroorlogse prijs van 1,25 francs per meter. Vermoedelijk was Nöggeraths recht van 
monopolie (meestal twee jaar) toen vervallen en kon de film probleemloos aan derden 
worden verkocht. Desmet protesteerde aanvankelijk dat dit wel veel was voor een niet meer 
zo nieuwe film, maar Gaumont hield vast aan de prijs. Desmet betaalde in september 1916 

" Abel (in Kermabon 1994), p. 163. 

" Nog steeds ontbreekt een deel van de beschikbare kopie van L'ASSOMMOIR in de Desmet-collectie. Deze kopie verdient het 
gecombineerd te worden met de fragmentarische kopie van de Cinematheque Francaise. 

" P.R. van Duinen bood Karelsen op 30 december 1915 een tweedehandskopie van L'ENFANT DE PARIS aan, ter wederverkoop, 
waarschijnlijk aan Desmet. Mischien was dit één van de uitgedraaide kopieën van Nöggerath. DA C274 'Gaumont'. 

" Aan de andere kant draaide de film in de zomer van 1916 vijf weken lang in de Amsterdamse Parisien. Als dit één van 
Nöggeraths kopieën is geweest, was de kopie niet onbruikbaar. Blijkens een rekening van 31 augustus 1915 nam Desmet op 
15 augustus van dat jaar twee kopieën van L'ENFANT DE PARIS voor 800 gulden van zijn concurrent over. Bij het bedrag 
inbegrepen waren 40 litho's en 100 'cartons' [programmaboekjes?]. Zie hiervoor: DA, C283 'F.A. Nöggerath, Amsterdam'. 
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uiteindelijk de rekening. Met de rekening kon hij een verklaring krijgen van de NOT voor de 
import van de film, die via Engeland uit Frankrijk moest komen. Om zijn solvabiliteit te 
bewijzen had Desmet in mei 1916 bij de Rotterdamse bank R. Mees en Zonen een 
bankgarantie van 12.028 gulden afgegeven voor de NOT, in opdracht van diezelfde NOT. 
L'ENFANT DE PARIS werd pas in januari 1917 samen met affiches naar Desmet verstuurd. De 
film draaide in augustus 1917 liefst drie weken lang in Parisien in Rotterdam en zou Desmet 
tot in de jaren twintig van dienst zijn.43 

Ook bij de firma Eclair betrok Desmet nog films in oorlogstijd. Door het wegvallen van zijn 
contact met de Belgische firma Guillaume-Decotte zocht Desmet in september 1915 
rechtstreeks contact met het moederhuis van Eclair in Parijs. Hij had commentaar op de 
kopie van LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT, die hij in april 1914 gekocht had. Na zes 
maanden projectie zouden alle gevireerde delen onbruikbaar geworden zijn. Éclair 
antwoordde dat dat niet aan de tinting lag, maar aan slechte projectie. Desmet 
marchandeerde over de aanschaf van een nieuwe kopie. Éclair wilde de film niet als 
monopoolfilm leveren, terwijl Desmet wel een contract van 14 april 1914 had, waarin dit 
alleenrecht was toegezegd. Uiteindelijk werd begin november 1915 een nieuwe kopie ge
stuurd, zonder tussentitels, zodat Desmet die er zelf in kon laten zetten (en zodoende geld 
uitsparen). Desmet wilde ook een nieuwe kopie van LE ROMAN D'UN CAISSIER en vroeg om 
monster-films, maar dit weigerde Éclair omdat ze al een overeenkomst hadden met Ghezzi. 
Desmet bood zich daarop aan als vertegenwoordiger van Éclair als Ghezzi's 'concessie' zou 
aflopen. Deze vertegenwoordiging heeft Desmet nooit gekregen. LES ENFANTS DU CAPITAINE 
GRANT was overigens een groot succes. De film werd in totaal 59 weken lang verhuurd, 
draaide vijf weken in Desmets huisbioscoop Cinema Parisien in Amsterdam en werd tot en 
met 1922 vertoond. LE ROMAN D'UN CAISSIER daarentegen was een flop. Volgens Desmets 
register werd de film maar vijf keer verhuurd en voor het merendeel aan Desmets eigen 
bioscopen. 

De Franse firma's maakten steeds minder korte films en richtten zich met name op 
productie van lange speelfilms. In 1916 werden bij Gaumont de laatste korte komische films 
met Léonce Perret en Bout-de-Zan gerealiseerd. Deze ontwikkeling gold niet alleen 
Frankrijk, maar was een wereldwijde tendens. Ook Italië, een al even grote producent van 
korte komedies, produceerde in dat jaar de laatste kluchten met Kri Kri en Gigetta en was al 
een jaar eerder met de Robinet- en Fricot-komedies opgehouden. Alleen de Polidor-kluchten 
werden tot en met 1918 gemaakt, maar in een veel geringer aantal. 7 

" In 1928 werd L'ENFANT DE PARIS als een van de weinige films van de jaren tien voorgedragen voor de nationale filmkeuring. 
Het was echter Filma en niet Desmet of Nöggerath die de film voordroeg. Mogelijk had Filma een kopie van Desmet of van 
Nöggerath overgekocht. Nieuw Weekblad voorde Cinematografie, VII, 1, 1928. 

" DA, C270 'Société Eclair, Parijs'. 

45 DA, C358 'Register'. 

" Frédérique Moreau, 'Filmographie Gaumont: films de fiction 1896-1986', in: Philippe d'Hugues/Dominique Muller (eds.), 
Gaumont, 90 années du cinéma (Paris: Ramsay/ Cinematheque francaise, 1986), p. 213-214. 

" In 1920 en 1921 werden nog twee lange films met Polidor gerealiseerd via diens eigen firma Polidor-Film. Daama was het 
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Cines. 
Aangezien Italië in het begin van de Eerste Wereldoorlog neutraal was, kon de filmbranche 
daar net als in Nederland nog met iedereen zaken doen, dus ook met Duitsland. Met name 
films van Cines bereikten Desmet via Berlijn tot midden 1915. Daarna stokte de handel, 
doordat Duitsland en Italië met elkaar in oorlog raakten. Noch via het Franse filiaal van 
Cines noch via importeur Ghezzi kwam daarna voor Desmet een alternatief voor de aankoop 
van Italiaanse films op gang. Mogelijk speelde daarbij een rol dat hij met enkele dure 
Italiaanse monopoolfilms niet uit de kosten kwam. 

Vanaf het begin van de oorlog was het voor Desmet niet meer mogelijk zaken te drijven met 
zijn belangrijkste leveranciers van Italiaanse films in Brussel: Gigan (Cines), Robinet 
(Ambrosio, Itala) en Guillaume-Decotte (Savoia). De films van Savoia en Itala vielen geheel 
weg, een enkele Ambrosio-film arriveerde nog, maar de meeste Italiaanse films die nog 
binnenkwamen waren van Cines en Celio. Desmet haalde de Cines- en Celio-films niet 
langer bij Aubert in Parijs, maar bij de Deutsche Cines-Gesellschaft in Berlijn. Met Deutsch-
marm van de Deutsche Cines-Gesellschaft sloot Desmet contracten af voor het monopool-
recht voor Nederland en koloniën voor drie films: SANGUE BLEU, CAJUS JULIUS CAESAR en FIOR 
Dl MALE.48 De Italianen mengden zich in mei 1915 in de oorlog en kozen de kant van de 
Geallieerden. Daardoor werd de Duitse agentuur bedreigd. Het moederhuis van Cines in 
Rome schreef Desmet op 2 september 1915 dat hij voortaan zaken moest doen met 
Ferdinand Loup-Rosenberg te Parijs. Maar Desmet deed prettig zaken met Deutschmann 
en wenste deze relatie niet op te geven. Bovendien had hij al een zware aanvaring met 
Rosenberg gehad. Desmet sprak Rosenberg op 23 juli 1915 in Amsterdam en probeerde van 
hem de vertegenwoordiging van Cines voor Nederland te krijgen, maar Rosenberg weigerde 
pertinent. Daarop weigerde Desmet films te bestellen die hij niet vooraf had gezien. Hij 
beweerde dat hij altijd lange films op zicht had gehad en wilde niet van deze handelswijze 
afwijken. Woest verliet Rosenberg Desmet en dreigde daarop alle verkoop stop te zetten. 'Le 
jour oü il vous plaira d'acheter chez nous a titre fixe des pellicules de notre production, je 
me ferai un plaisir de vous adresser mes offres de services.' 

Desmet wedde op het verkeerde paard. De distributie van de Cines-films via Duitsland 

met diens filmcarrière nagenoeg afgelopen, tot hij vanaf eind jaren vijftig een come-back beleefde in de films van 
Federico Fellini. Giulio Marlia, 'Ferdinando Guillaume, in arte Polidor', in: Paolo Cherchi Usai/Livio Jacob (eds.), Icomicidel 
cinema muto italiano. Griffithiana 24/25, oktober 1985, p. 45-61. Zie ook de filmografie van Aldo Bemardini en Vittorio 
Martinelli in hetzelfde boek. 

" Daarnaast ontving Desmet in 1915 ook oudere Cines-films: RAPALLO (1914), NEL PAESEDELL'ORO (1914), LA TROVATA DI KRI KRI (1912) 
en TRACICOCONVECNO(I9!3), één recente film: PER AMORE DI JENNY (1915) en één ongeïdentificeerde documentaire: Egypte. 

" DA, C268 'Deutsche Cines Cesellschaft/ Société Italienne Cines, Berlijn/Parijs', Societa Italiana Cines, Rome, aan Desmet, 2 
september 1915. 

'•' DA, C268 Deutsche Cines-Ceseilschaft/ Société Italienne Cines, Berlijn/ Parijs', Ferdinand Loup-Rosenberg aan Desmet, 9 
september 1915. In deze brief herinnert Rosenberg Desmet aan het onverkwikkelijke gesprek van 23 juli. 
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stortte in. Deutschmann bood Desmet in september een aantal films aan, die de laatste 
echter niet kon gebruiken omdat de films al in Nederland vertoond waren, de rechten al 
vergeven waren of de titels hem gewoonweg niet interesseerden. 

Toen Italië de kant van de Geallieerden had gekozen, werd men in Rome en Parijs 
nonchalant tegenover een verhuurder die monopoolrechten via de oorlogsvijand had 
gekocht. In juli 1916 merkte Desmet dat de Parijse agent Rosenberg een kopie van SANGUE 
BLEU had verkocht aan zijn relatie Ghezzi in Nederland. Desmet was hier verbolgen over, 
omdat hij van Deutschmann de exclusieve rechten voor Nederland en koloniën voor de 
distributie van SANGUE BLEU had gekocht. Hij wilde Ghezzi's kopie wel tegen een zacht 
prijsje overnemen, omdat de laatste vanwege het monopolie de film toch niet kon 
uitbrengen. Cines antwoordde Desmet dat hij alles met Rosenberg moest regelen en dat ze 
het contact met de Duitse Cines verloren hadden. Rosenberg vroeg echter een forse prijs. Of 
Desmet de film inderdaad overkocht van Ghezzi, is de vraag, want in Do Bioscoop-Courant 
van 28 september 1917 werd melding gemaakt van het uitbrengen van de film Prinses 
Hélène door de firma HAP-Film. Prinses Hélène was niets anders dan SANGUE BLEU, die met 
een nieuwe titel opnieuw gedistribueerd werd. Deze kopie werd bijvoorbeeld in december 
1917 in een bioscoop in Alkmaar vertoond. 

Ook met CAJUS JULIUS CAESAR zat het Desmet niet mee. Hij dacht dat de film een enorm 
succes zou worden en bestelde op de dag van de Haagse première (2 september 1915) een 
tweede kopie bij Cines in Rome, dit keer een kopie zonder tussentitels. Na de oorlog schreef 
Desmet Cines dat hij met CAJUS JULIUS CAESAR nauwelijks uit de kosten was gekomen en dat 
er bovendien tijdens de oorlog een illegale kopie in Nederlands-Indië had gerouleerd, 
waartegen hij niets had kunnen ondernemen.53 

Het bovenstaande betekende niet dat er geen Italiaanse films meer naar Nederland 
kwamen. Desmets concurrenten Nöggerath, Cinema Palace en HAP-Film (Barnstijn) 

5' Volgens een opmerking in De Bioscoopcourant van 15 juni 1917 annexeerde de Duitse ministervan Handel op 27 mei 1917, 
op grond van vergeldingsmaatregelen tegen Italië van 24 november 1916, het vermogen van de Deutsche Cines-
Gesellschaft en van de Societa Italiana Cines in Duitsland. Zie ook: Birett/Lenk (1996). 

* DA, C268 'Deutsche Cines-Gesellschaft/ Société Italienne Cines, Berlijn/ Parijs', Deutschmann aan Desmet, 20 september 
1915. Het betrof twee films met Lyda Borelli, de Gloria-productie MA L'AMOR MIO NON MUORE en de Cines-film LA DONNA NUDA 
(Cines 1914), en twee sensatiefilms II PORTAFOGLIO ROSSO (Cines 1914) en II CANE ACCUSATORE (Cines 1914). In november 1915 bood 
de Deutsche Cines-Cesellschaft Desmet nog de Celio-productie LA TORRE DEI FANTASMI (1914) aan, die Desmet wel wilde 
aankopen, maar hij reageerde niet snel genoeg met betalen. Een concurrent kaapte de film weg, zoals hij een half jaar 
later merkte. DA, C268 'Deutsche Cines-Gesellschaft/Société Italienne Cines, Berlijn/Parijs', Deutschmann aan Desmet, 4 
november 1915 en 17 juni 1916. 

" DA, C347 'Deutsche Cines-Cesellschaft/Société Italienne Cines', Desmet aan Societa Italiana Cines, 17 juli 1923. Desmet 
wilde actie ondernemen tegen een illegale kopie die op dat moment in Nederland rouleerde. Cines, inmiddels onderdeel 
geworden van de trust Unione Cinematografica Italiana (U.C.I.), antwoordde dat hij voor 5000 francs zijn rechten kon 
verlengen om daama gerechtelijke stappen te kunnen ondernemen. Waarschijnlijk kwam daar niets van terecht. 
Bovendien ging de U.C.I. nog in hetzelfde jaar failliet. Voor de receptie van de Cines-films wordt verwezen naar hfd. VII, 
p. 262-267. Desmet verkocht zijn tweede kopie van CAIUS JULIUS CAESAR met begeleidend reclamemateriaal aan zijn 
concurrent P.R. van Duinen in 1923. DA, ordner 109, rekening Desmet aan van Duinen, 18 april 1924. De film bracht toch 
nog 1250 gulden op. 
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brachten in de oorlog diverse Italiaanse films uit. Ook tijdens de oorlog ging importeur 
Ghezzi door met zijn aanbiedingen van Italiaanse films aan de Nederlandse distributeurs, 
Desmet incluis. Hij nodigde hen regelmatig uit om nieuwe lange speelfilms te komen bekij
ken in bioscopen als De Munt. Met name Nöggerath kocht films van Ghezzi. Desmet kocht 
echter nauwelijks meer wat van hem. 

Messter. 
Desmets 'avontuur' met de Henny Porten-films van Messter liep uit op een debacle. De films 
hoefden minder lang te rouleren om kostendekkend te zijn omdat het drie monopoolfilms 
betrof. Na roulatie in de grote steden had Desmet in principe al voor een groot deel uit de 
kosten kunnen zijn. Maar zelfs dat lukte niet eens: twee van de drie films deden het 
bijzonder slecht. 

Desmets reguliere afname van de Messter-films was eigenlijk al vóór het uitbreken van de 
oorlog gestagneerd. Wel sloot hij in oktober 1914 een overeenkomst met de firma Autor-
Film, gelieerd aan Messter, over een afname van speelfilms. Dat werd gespecificeerd in de 
aanschaf van een drietal belangrijke Henny Porten-films, gepresenteerd als 'de Henny-
Porten-serie'. Desmet tastte diep in de buidel voor het alleenrecht voor deze drie films. Hij 
dacht waarschijnlijk het succes van Henny Porten in Nederland te kurmnen exploiteren en 
met deze films een grote slag te slaan. Hij had al allerlei films met Porten gedistribueerd in 
de jaren 1911-12. Daarin had Porten echter nog niet de naamsbekendheid en sterstatus die 
ze zou krijgen met de films die vanaf 1913 in Nederland verschenen zoals EVA en DER FEIND 
IM LAND. Deze films werden evenwel niet door Desmet maar door diens concurrent 
Wilhelmina in Nederland uitgebracht. Wilhelmina bracht, uit gebrek aan nieuwe voorraad, 
dezelfde films tijdens de oorlog opnieuw in roulatie. Vanaf december 1914 werd intensief 
onderhandeld tussen Desmet en Messter over de aankoop van de Hennv-Porten-serie. De 
films werden vanaf januari 1915 in Nederland gedistribueerd: NORDLANDSROSE, ALEXANDRA 
en DAS ENDE VOM LIED. " 

Messter stuurde in december 1914 een titellijst en een beschrijving van de film 
NORDLANDSROSE. Polychrome affiches en cliché-affiches zouden volgen. NORDLANDSROSE is 
een modern drama over twee jongemannen, die op dezelfde vrouw verliefd zijn. Rolf redt 
Gerhard het leven op voorwaarde dat Helga met hem trouwt, maar nadien vlucht ze met 
Gerhard per boot. Rolf weet hun boot te overmeesteren en stuurt de boot op een klif af. Hij 
is echter de enige die het slachtoffer hiervan wordt.Op 14 december deelde Desmet Messter 
mee dat de kopie puntgaaf moest zijn, omdat de huurders tegenwoordig scherp op schone 
kopieën en een beschaafde inhoud letten. Bovendien was dit de eerste film van een serie. 
Desmet betreurde het dat er niet meer reclamemateriaal was bij de film. Een overvloed aan 

s' Bij gebrek aan nieuw materiaal verkocht Chezzi ook wel ouder materiaal. Zo bood hij op n januari 1916 films aan die in 
1913 door Wilhelmina waren uitgebracht, waaronder enkele Henny Porten-films. Chezzi overleed ir. 1919. De dis
tributiemaatschappij PIG-Film, waarschijnlijk door Chezzi's dochter opgericht, concentreerde zich aanvankelijk op de 
Italiaanse sensatiefilms en films met Francesca Bertini. Toen Chezzi's dochter in 1924 de zaak aan H.J. van Crinsven 
overdeed, richtte die zich minder op de Italiaanse film, die bovendien zelf danig was teloorgegaan. Voor PIG-Film, zie: Ivo 
Blom, 'La lunga vicenda del cinema italiano in Olanda' (Blom 1992), p. 63, 73. 

" NORDLANDSROSE wordt ook aangeduid als NORDLANDROSE, DAS ENDE VOM LIED ook als DAS ENDE VOM LIEDE. 
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reclame werd steeds belangrijker bij het uitbrengen van een film. Hij wilde ook de precieze 
lengte van de film weten, mogelijk in verband met de samenstelling van het programma 
rondom de film. 

Op 8 januari 1915 reclameerde Desmet bij Messter waarom die nog niet gereageerd had op 
zijn post. Hij wilde nog dezelfde maand NORDLANDSROSE uitbrengen, anders zou hij in grote 
problemen komen. Desmet kocht NORDLANDSROSE voor 2000 mark en betaalde extra voor 
nieuw te maken Nederlandse begin- en tussentitels, die bij Messter werden ingemonteerd. 
Op 20 januari berichtte men hem dat Messter twee kopieën van NORDLANDSROSE zou verstu
ren, van ieder 750 meter. Met dezelfde zending ontving Desmet een pakket reclamemateri
aal bij de film, dat echter gering was in vergelijking met wat Desmet van Messter bij RICHARD 
WAGNER in 1913 had ontvangen.57 

Op 24 januari klaagde Desmet opnieuw bij Messter. Hij was niet tevreden over 
NORDLANDSROSE na alle publiciteit die hij ervoor gemaakt had. Hij had nog steeds geen 
klanten gevonden, omdat die eerst wat wilden zien voor ze zich verbonden, zeker met se
ries. 'De bioscoopeigenaren hier zijn verwend. Ik denk niet dat ik met deze film als eerste 
van een serie hun een contract kan laten tekenen. Het beste is als de tweede of derde film 
van de serie klaar is deze zo spoedig mogelijk te sturen en als de eerste van de serie uit te 
brengen. Met Nordlandrose blameer ik mezelf én Messter. U moet me iets sturen dat de afle
vering van de eerste film is vertraagd, zodat ik dat mijn klanten kan laten zien.'58 

Op 28 januari berichtte Messter dat men het eens was dat niet NORDLANDSROSE maar 
ALEXANDRA als eerste van de Henny-Porten-serie werd uitgebracht. ALEXANDRA was een suc
ces in Duitsland en zou dat dus zeker ook in Nederland zijn, aldus Messter. Desmets 
contracten met Nederlandse afnemers zou met deze film geen probleem zijn. Men was wel 
verbaasd over Desmets commentaar op NORDLANDSROSE. 'Was Sie uns über die Qualitat des 
Films "Nordlandsrose" schreiben, setzt uns in Erstaunen; dieser Film ist absolut nicht 
schlecht und wenn auch nicht jeder einzelne Film ein Schlager sein kann, so ist immerhin 
"Nordlandsrose" ein Film, der über dem Durchschnitt steht.' De film had bovendien veel 
geld gekost vanwege dure reizen voor opnames op locatie.5 

Op 1 februari berichtte Desmet dat hij 3000 mark overmaakte voor ALEXANDRA en dat hij 
de film zo snel mogelijk moest hebben, omdat zijn klanten achterdochtig begonnen te 
worden, na alle reclame die hij gemaakt had. Hij stuurde NORDLANDSROSE terug om hem in 
Berlijn na te laten meten. Op 20 maart stuurde Desmet een cheque van 3000 mark voor de 
derde aflevering van de Henny-Porten-serie: DAS ENDE VOM LIED.60 Het was Desmets laatste 

* DA, C249 'Messter, Film Berlijn', Jean Desmet aan Messter, 14 december 1914. 

" Aanvankelijk stuurde Messter Desmet alleen foto's vooruit. Het uiteindelijk met de filmkopieën meegestuurde 
reclamemateriaal betrof bij NORDLANDSROSE 20 affiches met Henny Porten, 2 sets foto's a 8 stuks, 40 'portraits' van Henny 
Porten, 20 grote 'portraits' van Porten en 152 briefkaarten. 

5* DA, C249 'Messter Film, Berlijn', )ean Desmet aan Messter, 24 januari 1915. 

" DA, C249 'Messter Film, Berlijn', Messter Film aan Desmet, 28 januari 1915. 

'° Desmet bestelde aanvankelijk slechts één kopie, ofschoon er nu twee kopieën in de Desmet-collectie aanwezig zijn, in 
tegenstelling tot slechts één kopie van NORDLANDSROSE. Mogelijk heeft hij een kopie van NORDLANDSROSE geruild tegen een 
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film van Messter. ALEXANDRA werd nog in dezelfde maand uitgebracht, DAS ENDE VOM LIED 

en NORDLANDSROSE werden pas respectievelijk in het voorjaar en in de zomer van 1916 in 
roulatie gebracht. ALEXANDRA liep redelijk, maar DAS ENDE VOM LIED werd slechts twaalf 
weken verhuurd en NORDLANDSROSE zelfs maar vijf weken. 

Amerika. 
Al vóór het uitbreken van de oorlog was Desmets inkoop van Amerikaanse films danig 
ingezakt. In 1914 kreeg hij hoofdzakelijk nog films van Vitagraph binnen, een enkele Edison 
of Selig en een paar Kalems. Door het wegvallen van de Brusselse agent Guillaume-Decotte 
stokte de aanvoer van Vitagraph-films via Parijs en Brussel abrupt tegen eind juli 1914. 
Thompson meldt dat in augustus, bij het uitbreken van de oorlog, de Parijse studio van 
Vitagraph sloot en het printen voortaan in Engeland geschiedde. Daarmee hield Desmets 
grootschalige aankoop van de Vitagraph-films op. Tot en met mei 1915 volgden nog slechts 
een handvol films van andere maatschappijen: American Biograph, Kalem, Rex, Than-
houser, Keystone en Famous Players, deels korte, deels lange films. Desmet ondernam 
diverse pogingen om daar wat aan te doen. 

Zowel zijn onderhandelingen met Mutual als die met Famous Players tonen aan dat Jean 
Desmet zeker bereid was de overstap naar de nieuwe Amerikaanse film te maken, maar dat 
hij het niet eens was met de Amerikaanse methoden om in één keer bedragen met vier a vijf 
nullen achter de komma te investeren in nieuw filmaanbod. Wel was hij bereid bijna 
tienduizend mark neer te leggen voor de monopoolrechten en de kopieën van de drie Henny 
Porten-films van Messter. Het kan zijn dat hij meer vertrouwen had in de drama's van de 
Duitsers, die in dat genre inmiddels een reputatie hadden opgebouwd, dan in de 
onbekendere drama's van Famous Players. Daarnaast zal Portens sterstatus meegespeeld 
hebben: grote Amerikaanse sterren waren er op de komieken na nog niet, althans niet bij het 
Nederlandse publiek. Ten slotte had de Amerikaanse film in het geheel nog niet zo'n 
belangrijk aandeel op de Nederlandse filmmarkt, zeker wat betreft lange speelfilms. 

Opvallend is dat Desmet in 1916 met de Amerikanen alleen op basis van een meterprijs 
wilde samenwerken, terwijl hij voordien bij de Italianen, Fransen en Duitsers diverse 
monopoolfilms had gekocht, waarbij de aankoopprijzen los van de filmlengte stonden. 
Mogelijk was Desmet behoedzaam, omdat vanwege de oorlog en de gebrekkige 
infrastructuur geen garantie bestond dat een complete jaarproductie of een serial in 24 delen 
probleemloos in Nederland zou arriveren. Misschien speelde ook het tijdstip een rol: in 
1916 ontdekte Desmet, dat hij met een aantal kostbare monopoolfilms niet goed uit de 
kosten kwam en opteerde hij daarom voor het vroegere systeem van vrije verkoop en 

kopie van ALEXANDBA, toen hij de eerste naar Berlijn terugstuurde om hem na te laten meten. Wat betreft het reclame
materiaal wilde Oesmet van ALEXANDRA van alles 20 stuks reclame, 3 sets foto's en een paar beschrijvingen en van DAS ENDE 
VOM LIEDE 20 grote en 40 kleine foto's en 1000 briefkaarten voor 25 Mark. 

61 DA, C358 'Register'. Voor de receptie van de Porten-films, zie hfd. VII, p. 261-262. Zie voor Desmets pogingen Britse 
affiches van de Messter-films met Henny Porten in Londen te betrekken ondanks de oorlog: Blom (1994), p. 73~92-

" Thompson (1985) p. 203, 204. Ook de Amerikaanse firma Selig, die voorheen zijn kopieën voor Europa in Parijs 
vervaardigde, verplaatste deze activiteit naar Londen. 
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aankoop per meter. 

Universal. 
Rond 1916 was men in Nederland inmiddels bekend met de ontwikkelingen in de 
filmindustrie aan de andere kant van de oceaan, ook al wantrouwde men de astronomische 
cijfers die steeds werden genoemd. De Bioscoop-Courant berichtte over de enorme filmstad 
die bij Los Angeles was ontstaan: Universal-City. De Nederlandse vakpers reageerde nuchter 
op de verhalen dat een tweedehands kleermaker, 'een zekere Carl Laemmle', bij zijn kennis
sen en familie het kapitaal vergaarde voor zijn filmmaatschappij. Voor een startkapitaal van 
één miljoen dollar (het bedrag dat in de pers werd genoemd) moest je niet alleen over een 
goedgeefse kennissenkring beschikken, maar ook over vakkennis en ervaring. De keuze voor 
Los Angeles als locatie was eveneens het resultaat van kermis en ondernemingsgeest. En ten 
slotte: 'de Universal-City was een samensmelting van reeds bestaande maatschappijen, 'n 
filmtrust, voor welk idee geen kleermaker nodig was.'63 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam de aanvoer van films van Universal bij Desmet tot 
stilstand. Vanaf 28 januari 1915 moest Desmet voortaan alle films betrekken bij de 
Nederlandse Universal-agent Carl Bolle.64 Tevergeefs beklaagde Desmet zich bij Universal 
over Bolle. Zo schreef hij aan Universals afdeling The Transatlantic Film Co. Ltd. te Londen: 
'Look here what is also the reason, Mr. Carl Bolle, your agent visits me, when he is been 
first by other firms, and they have the best choice. Those films I don't see more [sic].' 
Desmet weigerde alleen restanten te kopen. 'I will give each hour of the day my projection-
room for showing the films. Before the war we did just the same, among others Vitagraph, 
Eclair, etc : visit me and turned their films. Mr. Nöggerath, Mr. Gildemeyer, and others came 
to me, and we could make our choice. Formerly it happened that we bought with other 
firms the same film, what is at this moment not the question, because the agent does not 
turn everywhere the whole collection.' In april 1915 arriveerde bij Desmet alleen nog de 
film THE BARRIER OF FLAMES (1914) van het onder Universal ressorterende Thanhouser, 
daarna stopte zijn aankoop van Universal-films definitief. 

Tot midden 1917 hield Universal vast aan het programma van veel korte films. Dat was de 
hoofdmoot van de productie: een-, twee- en drieakters, ondanks het succes van enkele van 
hun vooroorlogse lange speelfilms als TRAFFIC IN SOULS (1913). Ook later bleef een groot deel 
van de productie bestaan uit westerns en komedies in twee akten.66 Daarnaast werd 
Universal in Nederland befaamd vanwege de serial. 

" De Bioscoop-Courant, 6 oktober 1916. 

" Thompson merkt op dat het Amsterdamse kantoor van Universal in januari 1915 werd geopend. Thompson (1985), p. 204. 

6S DA, C259 'The Trans-Atlantic Film Co., London', Desmet aan The Trans-Atlantic Film Co. Ltd., 4 april 1915. Desmets 

uitspraak bevestigt nog eens, dat men vóór de oorlog probleemloos dezelfde film kon aankopen. 

" Richard Koszarski, An Evening's Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture, 1915-1928 (Berkeley etc: University 

of California Press, 1994), p. 86-87. 

67 Zie voor de serial in het algemeen: p. 223, en voor Bamstijns distributie hiervan: p. 248-249. 
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Mutual. 
De Chaplin-films waren anno 1916 net zo gewild als de Asta Nielsen-films dat in de jaren 
1911-1912 waren geweest. Desmet deed erg zijn best om ze aan te kopen. Op 8 april 1916 
zocht hij contact met Beecroft Mutual, toen hij hoorde dat zij voortaan de films van Chaplin 
zouden produceren. Hij vroeg wat hun prijs per foot was voor de volgende twaalf Chaplin-
films. Mutual antwoordde per telegram, dat ze de rechten voor Nederland voor de Chaplin-
films vergaven voor dertigduizend dollar. Daarvan moest eenderde, dus tienduizend dollar, 
direct overgemaakt worden. Desmet weigerde dergelijke totaalbedragen in één keer te 
betalen en opteerde voor een meterprijs. 'Impossible to accept - Holland small country here 
also new copies Keystone and Essanay Chaplins so much competition - offer for your 
production exclusive Holland and Colonies eight cent American foot cash no titles -two or 
three copies', telegrafeerde hij.68 Chester Beecroft vond dit aanbod onacceptabel en vroeg 
Desmet om een ander aanbod. Toen Desmet daarop reageerde 'wire your rockbottom price 
production Chaplin three prints.' antwoordde Beecroft: 'Have offer eighteen cents per foot 
third advance.'7 Desmet wilde zelfs twintig cent per foot betalen voor twee kopieën, met het 
recht een derde kopie te bestellen indien nodig. 

In dezelfde periode dat hij met Mutual onderhandelde over de Chaplin-films, probeerde 
Desmet ook films van Mutual te betrekken via de Britse filmhandelsmaatschappij Anglo-
Italian Films.72 Die boden Desmet in november 1916 de gehele Mutual-productie aan op een 
60%-40% basis, met een minimum-afname van kopieën en een minimum-opbrengst van 4 
1/2 dime per foot voor de 60% die aan Anglo-Italian moest afgedragen worden. Toen Kearey 
van de Anglo-Italian films op 7 december 1916 liet weten, dat Desmet snel moest reageren, 
omdat een andere koper geïnteresseerd was in de Chaplin-films voor Nederland en 
koloniën, telegrafeerde Desmet een dag later terug, dat hij 2 shilling per meter bood voor één 
kopie met het recht er meer af te nemen. Maar Desmet kocht uiteindelijk vrijwel zeker geen 
enkele Mutual-Chaplin, noch bij Anglo-Italian Films noch bij Beecroft Mutual. 

Op 30 november 1916 liet Desmet Beecroft weten, dat hun telegram te laat kwam, omdat 
hij inmiddels twaalf Chaplins in Engeland gekocht had. Was dit bluf? Het Desmet-archief 
biedt geen antwoord op deze vraag. Er waren lange tijd twee ongeïdentificeerde Chaplin-
films in de Desmet-collectie aanwezig, De trouwe echtgenoot en De toneelknecht, maar die 
waren al in mei 1915 overgekocht van P. Silvius. De eerstgenoemde was misschien TILLY'S 
PUNCTURED ROMANCE (Keystone 1914). De laatstgenoemde film werd geïdentificeerd in 1995 
als THE PROPERTY MAN (Keystone 1914), maar zou ook His New Profession (Keystone 1914) 
kunnen zijn. Dit betekent in ieder geval, dat Desmet oudere films van Chaplin aankocht, 

" DA, C315 'Beecroft Mutual Film, New York', Desmet aan Beecroft Mutual, 1 september 19(6. 

" DA, C315 'Beecroft Mutual. New York', Desmet aan Beecroft Mutual, 19 oktober 1916. 

" DA, C315 'Beecroft Mutual, New York', Beecroft aan Desmet, 22 oktober 1916. 

' DA, C315 'Beecroft Mutual, New York', Desmet aan Mutual, 22 oktober 1916. 

" DA, C293 'Anglo-ltalian Films, London'. 

" De trouwe echtgenoot, een kopie van 271 meter, werd naar het filmarchief in New York (MOMA) verstuurd in 1985. In de 
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waar mogelijk al de rechten van waren verlopen, om zo goedkoop te profiteren van de Chap-
lin-rage. Chaplin had namelijk eind 1914 Keystone verlaten voor Essanay en stapte in 1916 
over naar Mutual. 

Famous Players. 
Ook bij Famous Players stuitte Desmet op de nieuwe distributiemethoden. Al vóór de oorlog 
had de Britse tak van Famous Players, onder directie van Sidney M. Baber, Desmet 
aangeboden om de hele jaarproductie in monopolie af te nemen, maar Desmet had 
geaarzeld. In januari en april 1914 onderhandelde Desmet rechtstreeks met Adolphe Zukor 
van Famous Players over filmaankoop. Desmet wilde echter eerst films zien voor ze aan te 
schaffen. Zukor zou Baber bij Desmet langs hebben laten gaan met nieuwe producties, 
maar het is niet duidelijk of dit echt is gebeurd. In diezelfde periode kreeg de Franse 
distributeur Louis Aubert de vertegenwoordiging van Famous Players voor Frankrijk, maar 
ook voor België en Nederland. 

Op 11 mei 1916 bood Sidney Baber Desmet opnieuw aan om de Famous Players-films te 
kopen, maar dan wel via een apart systeem. 'We would be willing to lease you the rights for 
a period of two years at a fixed sum per foot or enter into an arrangement with you on a 
sharing basis you advancing us an amount per foot to be arranged on account of gross re
ceipts.' De prijs was afhankelijk van het aantal filmkopiëen dat Desmet dacht af te zetten, 
maar hij reageerde twee weken later dat het onmogelijk was een aantal op te geven. Dat hing 
af van het onderwerp, de fotografie en dergelijke. Famous Players moest zelf maar een 
inschatting maken. De filmmaatschappij deed daarop het voorstel waarin Desmet zich niet 
alleen verplichtte 52 films minimaal binnen één jaar af te nemen, maar waarmee bovendien 
het merendeel van de opbrengst naar Famous Players zou gaan. Desmet zou op eenzelfde 
percentagebasis als bij Anglo-Italian de films bij Famous Players moeten huren. 'We would 
supply you with all posters, photographs and other publicity at cost price. The films would 
remain our property and would have to be returned to us at the end of two years from the 
date of delivery.'76 

Desmet protesteerde en hield vast aan het vooroorlogse systeem van de verkoop van films 
per meter en het eigendomsrecht van de koper: 'Any brand, American as well as French or 
Italian, is sold here at one shilling per Meter (over 3 ft.) and with the condition that the film 
remains the property of the buyer.' Desmet beriep zich bij zijn pleidooi voor dit systeem op 
eerder gedane aankopen per meter bij Famous Players via Aubert en op toezeggingen van 

Desmet-affichecollectie bevinden zich affiches van TILLY'S PUNCTURED ROMANCE en His NEW PROFESSION. Meestal zijn de affiches 

in de Desmet-collectie het bewijs dat Desmet ook de bijbehorende films gekocht heeft. De trouwe echtgenoot zou dus 

TILLY'S PUNCTURED ROMANCE kunnen zijn, maar deze film is een zesakter, wat betekent dat de Desmet-kopie dan verre van 

compleet is. 

" Brieven van Desmet aan Zukor vindt men bij DA, C352 'Copij-Boek II', 5 januari en 4 april 191J,. Het vooroorlogse aanbod 

van Famous Players aan Desmet om hun films over te nemen, geschiedde op 21 October 1913. 

" DA, C271 'Famous Players Film Co., London', Sidney Baber aan Desmet, 11 mei 1916. 

" DA, C271 'Famous Players Film Co., London', Sidney Baber aan Desmet, 22 juni 1916. 
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Famous Players zelf: 'Looking over invoices we notice that we bought your films from your 
representative Mr. Aubert in Paris, for frs. 1.25 per Meter [de vaste prijs vóór de oorlog], see 
our letter to you dated Jan. 22nd. '15 and your reply to us of Jan. 26th '15 by which you even 
offered us one of your best features for sale at frs. 1.25 per Meter.' In plaats van een 
enorme investering door de aankoop van een jaarproductie deed Desmet het tegenbod van 
een (bescheiden) bankgarantie. 'At the same time we draw your attention to the fact, that 
our house is the oldest film-exchange of Holland, having a lot of renters which will cert
ainly mean the best chance for you of a succesfull business.' Famous Players was echter niet 
van plan van de nieuwe koers in de filmhandel af te wijken en ging niet akkoord met 
Desmets aanbod. 

Voor zover Desmet nog films van Famous Players aankocht, lijken dit allen oudere films te 
zijn geweest, die mogelijk al rechtenvrij en dus goedkoper waren. Via Aubert en diens Brus
selse agent Gigan kocht Desmet in de zomer van 1914 de monopoolfilm Telephone sauveur 
(vermoedelijk CHELSEA 7750, Famous Players 1913), maar door het uitbreken van de oorlog 
stagneerde de levering van de filmkopie. Desmet was verbolgen, toen hij later merkte dat de 
film door Londen al aan Nederlands-Indië was verkocht, maar Aubert antwoordde dat 
Desmet echt alleen voor Nederland de rechten had gekocht. Het soebatten over deze film 
ging tot maart 1915 door, maar de zaak werd niet opgelost. In januari 1915 had Desmet de 
Famous Players-film A DAUGHTER OF THE HILLS (1913) tijdelijk in beheer van importeur Ralph 
Minden. Kort daarna bracht hij de film uit als Een Dochter van de Bergen. Desmet wist nog 
in 1916 de kostuumfilm THE SIGN OF THE CROSS (1914) van Famous Players te kopen via de 
Gaumont-agent Karelsen en bracht de film vermoedelijk in het najaar van 1916 uit. De 
Bioscoop-Courant maakte in oktober 1916 melding van de aankoop van THE SIGN OF THE 
CROSS, maar nadien volgde geen uitgebreide reclamecampagne van Desmet zelf in het 
blad.80 THE SIGN OF THE CROSS, gebaseerd op een toneelstuk van Wilson Barrett, was een 
soort Amerikaanse Quo VADIS? Ook in deze film komen Romeinen en Christenen ten tijde 
van keizer Nero met elkaar in conflict, maar in tegenstelling tot de Italiaanse film - en 
ongewoon voor een Amerikaanse film - sterven de hoofdpersonen de marteldood. 

" DA, C271 'Famous Players Film Co., London', Desmet aan Famous Players Film Co., 3 juli 1916. 

" Van de misdaadfilm CHELSEA 7750 resteert nog een affiche in de Desmet-collectie. De film zelf werd nooit in Desmets 
aankoopregisters ingeschreven. Van A DAUGHTER OF THE riiu.5, een hisiorisch drama a ia Quo VADIS?, is alleen een Nederlandse 
tekststrook over: Een Dochter van de Bergen. Groot Drama uit de Tijd van Keizer Nero. Samen met de andere films die 
Desmet van Minden in beheer had, verdween A DAUGHTER OF THE HILLS naar Nederlands-Indië. Zie hiervoor hfd. VIII, p. 5. 

" Het is duidelijk dat door Karelsens mobilisatie Desmet in 1917 een belangrijk contacpersoon binnen zijn netwerk 
kwijtraakte. Desmet kocht THE SIGN OF THE CROSS als monopoolfilm, inclusief de rechten voor Nederland en koloniën. De film 
werd in Engeland betrokken van de Londense firma Anglo-ltalian Films. DA, C2263 en 294 'Anglo-ltalian Films'. 

" De Bioscoop-Courant. 20 oktober 1916. In de daaropvolgende maand liet Desmet Nederlandse tussentitels voor de film 

vervaardigen bij Hollandia. DA, C309 'Hollandia, Haarlem', Hollandia aan Desmet, 30 november 1916. 
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3. Desmets klantenkring tijdens de oorlog. 

Desmets Nederlandse klantenkring vanaf de zomer van 1914. 
Desmets klantenkring brokkelde tijdens de oorlog langzaam af door de aanzienlijke afname 
van zijn inkoop. Alleen door de import van nieuwe Duitse en Italiaanse 'schlagers' wist hij 
zijn aanzien als filmdistributeur in 1915 en 1916 nog een tijdlang hoog te houden. De 
bioscoopwereld herstelde zich vrij snel van de schok van het uitbreken van de oorlog en 
ging door met filmvertoning, alleen betrof het steeds minder de films van Desmet. Door het 
inzakken van Desmets aankopen kozen met name de grotere bioscopen voor andere 
distributeurs die er wel in slaagden regelmatig met nieuw aanbod en interessante titels voor 
de dag te komen. De reden van het slechte roulement van de films die Desmet in 1916 nog 
uitbracht, zoals FIOR DI MALE, NORDLANDSROSE en DAS ENDE VOM LIED, kan dus ook gewoon te 
maken hebben gehad met een gebrek aan vertrouwen in zijn aanbod in het algemeen op dat 
moment. 

Het was zuur voor Desmet dat zijn twee chique Amsterdamse bioscopen, De Munt en 
Cinema Palace, verdwenen naar oude bekenden. De Munt werd het premièretheater van zijn 
vroegere klant Barnstijn, inmiddels de grootste distributeur van Nederland. Cinema Palace 
werd het uitbrengtheater van Desmets compagnons in NV Middenstad, Hamburger en De 
Hoop, die een eigen verhuurmaatschappij waren begonnen onder dezelfde naam, Cinema 
Palace. 

In het geval van De Munt geldt dat Desmet zich anno 1916 bewust werd van het einde van 
zijn filmaanvoer. Misschien had hij daarom ook geen actieve interesse meer in het 
exploiteren van een luxe-theater met hoge exploitatiekosten en met de afhankelijkheid van 
andere filmverhuurders nu zijn eigen aanbod niet langer ververst werd. Tenslotte verkocht 
hij in datzelfde jaar Cinema Royal in Rotterdam aan Tuschinski. Maar de reden van het 
afstoten van De Munt kan ook bij Hamburger en De Hoop hebben gelegen. 

Desmet bleef tot 1918 mededirecteur van Cinema Palace, maar leverde al vanaf najaar 
1914 nauwelijks meer films aan de bioscoop. De nieuwe distributiemaatschappij van 
Hamburger en De Hoop bepaalde het leeuwendeel van het filmaanbod in Cinema Palace en 
liet het nieuwe aanbod daar het eerst draaien. De firma Cinema Palace bood naast het 
aanbod van Desmet ook films die hij niet kon of wilde aankopen, zoals de Chaplin-films, de 
Duitse detective-series, de Italiaanse kaskraker CABIRIA en de Nederlandse speelfilms. 
Desmet probeerde wel zijn vleugels uit te slaan naar Duitsland en België om daar met zijn 
grotendeels vooroorlogse aanbod nieuw publiek aan te boren, maar waarschijnlijk hebben 
deze avonturen niet lang geduurd.82 

Chaos en herstel bij het uitbreken van de oorlog. 
'Het is een ellende', schreef George van der Werf van het Enschedese Flora-Theater op 5 
augustus 1914. 'Wij liggen zooals anderen allen stil in het bedrijf [...]. Al mijne 

" Voor de activiteiten van Desmets concun-enten Bamstijn en Cinema Palace, zie p. 246-249. 

* Zie p. 245-246. 

" DA, C559 'Enschede', George van der Werf aan )ean Desmet, 5 augustus 1914. 
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uitvoeringen zijn afbesteld', reageerde Van der Werfs collega Sips te Breda. Kort na het 
uitbreken van de oorlog was het een periode chaotisch in de Nederlandse film- en 
amusementswereld. In Enschede en Breda maar ook in andere steden waren tijdelijk alle 
voorstellingen gestopt. Wie nog wel films mocht draaien, had een ander probleem: vervoer. 
Niet alleen het treinverkeer met het buitenland, maar ook het binnenlandse sneltreinnet lag 
een tijdlang plat. Het systeem van een partij filmblikken in Amsterdam op de trein zetten en 
ze door de exploitant laten ophalen op het desbetreffende station, stagneerde. Zo had 
Desmet Van der Werf op 3 augustus al geschreven: 'Het zal U zeker niet verwonderen als ik 
U hierbij bericht, dat de Films Vrijdag a.s. (7 Augustus) door U van hier gehaald moeten 
worden en zulks met het oog op den stilstand van het goederenvervoer.' Hij wist toen nog 
niet, dat Van der Werf niet eens films mocht draaien en zijn afname dus een tijd zou 
stilzetten. Overigens duurde de stremming in het vervoer niet lang, want al binnen enkele 
dagen was het al weer mogelijk om bijvoorbeeld films van Amsterdam naar Den Haag te 
sturen. Zo berichtte G.N. van Eyk van de Haagse Empire Bioscoop op 5 augustus: 'Het 
goederenvervoer, zooals de Films worden verzonden met Snelvervoer en Spoedbestelling, 
staat niet stil en gaat zijn geregelde gang.'86 In kleine bioscopen als Empire zakte het bezoek 
echter zo sterk terug dat Van Eyk dreigde de bioscoop te sluiten als Desmet de filmhuur niet 
halveerde, wat Desmet ook deed. Beter een slecht betalende klant dan helemaal geen klant, 
zal hij misschien gedacht hebben. Blijkbaar zat men ook in Amsterdam met problemen, 
want George van der Werf reageerde begin september: 'Het spijt mij zeer, dat er in 
Amsterdam ook zoo weinig te doen is [...]. Laten we dus betere tijden afwachten.' 

Veel buitenlandse artiesten werden voor de mobilisatie opgeroepen en sommige 
variététheaters als Flora sloten enkele weken. Ook de Nederlandse vertegenwoordiger van 
Pathé, Louis Justet, vertrok naar Frankrijk en liet de zaak achter in handen van de boek
houder, Verbunt. Verschillende adverteerders in de film- en kunstbladen lieten het een 
periode afweten. Maar begin september, na de Slag aan de Marne, herstelde het bioscoop-
en theaterleven zich weer enigszins. De treinen reden weer en films konden opnieuw heen 
en weer gestuurd worden. Bioscopen mochten weer voorstellingen geven en vroegen 
onmiddellijk om beelden van de oorlog (of van andere oorlogen, dat maakte niet uit) en om 
sensationele films. 

De Amsterdamse bioscopen gingen tijdens de spannende dagen van eind juli en begin 
augustus 1914 gewoon door met filmvertoning. Zij waren niet afhankelijk van het 
spoorwegnet, zolang de verhuurder maar genoeg voorraad had. Tussen half augustus en 
begin september lieten veel bioscopen het echter twee tot drie weken afweten, althans wat 
hun advertenties betreft in bladen als De Kunst en kranten als het Algemeen Handelsblad. 

" DA , C551 'Breda', P.H.J. Sips aan Jean Desmet, 8 augustus 1914. 

''' DA, C559 'Enschede', Desmet aan Van der Werf, 3 augustus 1914. 

" DA, C563 'Den Haag', C.N. van Eyk aan Jean Desmet, 5 augustus 1914. 

" DA, C559 'Enschede', Van der Werf aan Desmet, 3 september 1914. 

** Het Bioscope-Theater bood vanaf half juli reprises van eerder vertoonde populaire films als Quo VADIS?, LE ROMAN D'UN 

MOUSSE en MARCANTONIO E CLEOPATRA. Dergelijke reprises kunnen zowel met het zomerseizoen als met de oorlog te maken 

241 



Het effect van het uitbreken van de oorlog was niet zo radicaal als in bijvoorbeeld Frankrijk, 
waar de meeste bioscopen sloten en pas in november 1914 weer opengingen. Na drie weken 
van windstilte in augustus hervatte Nöggerath zijn advertenties in het blad De Kunst voor 
het Bioscope-Theater en bracht halverwege de maand september treffend Heldenschool 
(Cines 1914, SCUOLA D'EROI) uit, een film over de heldendaden van een broer en zus tegen de 
achtergrond van de veldslagen van Napoleon, een maand later gevolgd door het al even 
opmerkelijke Judith en Holofernes (JUDITH OF BETHULIA, American Biograph 1913-1914), over 
de moedige Bijbelse vrijheidsstrijdster, die de machtige legeraanvoerder Holofernes een 
kopje kleiner maakt.89 Over SCUOLA D'EROI schreef het Algemeen Handelsblad: 'De lange film 
Heldenschool, thans in het Bioscope-Theater vertoond, zou prachtig dienst kunnen doen als 
stimulans voor het Fransche leger. [...] Het orkest maakt gedurig krijgshaftige muziek, laat 
de trommels ratelen, de geweren knetteren, en den film eindigt met den triomfkreet Vive 
1'empereur'. Wij komen in den stemming om ons onmiddellijk als vrijwilliger aan te 
melden.' Ook Desmets bioscopen Cinema Palace en De Munt gingen aanvankelijk gewoon 
door met filmvertoning. Zo vertoonde Cinema Palace nog rond 6 augustus Het Masker van 
Barmhartigheid (LAMASCHERAPIETOSA). Vanaf de tweede helft van september verschenen de 
eerste oorlogsjournaals in de bioscopen, onder andere bij Cinema Palace, en in de 
daaropvolgende weken waren deze journaals veelvuldig te zien. 

Aflyrokkeling. 
Desmets oude klanten beperkten in toenemende mate hun huur bij hem. Steeds meer 
belangrijke bioscopen vielen weg. Zijn eigen bioscopen, de twee Parisiens, De Munt, 
Gezelligheid van zijn zus Rosine en Bellamy van zijn broer Theo bleven hem 
(noodgedwongen) trouw, zolang hij nog goed leveren kon. Dat gold ook voor zijn vaste 
klanten Van Eyk (Empire) te Den Haag, Denijs van Roon in Amersfoort en A.G. van Roon 
(Eerste Heldersche Bioscoop) te Den Helder. Buiten de bovengenoemde bioscopen waren 
Desmets beste klanten in de periode 1914-1915 de Victoria-Bioscope en Thalia in 
Amsterdam en Henry Dirks te Antwerpen. Geen van drieën was echter een langdurig 
succes: Victoria en Thalia, twee kleine bioscoopjes, sloten in 1915 hun deuren en de 
leveringen aan Dirks stagneerden. ' Ook Ralph Minden nam nog regelmatig films van 
Desmet af. Minden bezat een aantal bioscooptheaters in Amsterdam (Nassau-Bioscope, 
Apollo, Scala, Prinsentheater) en leverde ook films voor voorstellingen in het Rotterdamse 

hebben gehad. Dat kan ook voor het tijdelijk wegvallen van de adverteerders gegolden hebben, maar het was vergeleken 
met eerdere jaren geen gewoonte. 

Voor SCUOLA D'EROI zie: De Kunst 346, 12 september 1914, p. 744, en 347, 19 september 1914, p. 750-752, voor JUDITH OF 
BETHULIA: De Kunst 351, 17 oktober 1914, p. 35-41, en 352, 24 oktober 1914, p. 54-56. De regisseur D.W. Griffith werd niet ge
noemd. Griffith werd in Nederland pas bekend met INTOLERANCE (Triangle 1916), dat pas na de oorlog werd gedistribueerd. 
Zijn BIRTH OFA NATION (Triangle 1915) is niet in Nederland uitgebracht, althans niet tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

'° Algemeen Handelsblad, 12 september 1914. 

" Van Bueren (1996), p. 52, en idem (1999), p. 371-372. Voor Dirks, zie p. 245 en hfd. VIII, p. 286. 
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café Pschorr. 
Vanaf het uitbreken van de oorlog nam Desmets oude klant en collega Willy Mullens nog 

diverse films van Desmet af. maar het is duidelijk dat Desmet niet de enige distributeur van 
Mullens was. Meestal bleef de levering beperkt tot één of enkele korte films, als aanvulling 
op programma's van anderen. Ook valt op dat sommige films van Desmet opnieuw werden 
gehuurd, zoals RICHARD WAGNER, die al in 1913 bij Mullens vertoond was en in maart 1915 
opnieuw werd gehuurd, en De Consul-Generaal komt (NAAR MANDEN GAAR PAA BARSEN, 
Nordisk 1913), die in september 1914 maar ook in februari 1915 een week bij Mullens 
draaide. In maart 1917 werd RICHARD WAGNER nog door Willy Mullens gehuurd voor 
vertoning in een weeshuis. Zoals gezegd kreeg Mullens in de zomer van 1915 de première 
van SANGUE BLEU, maar viste hij achter het net met CAJUS JULIUS CAESAR, die naar zijn 
concurrent van het Olympia-Theater ging. 

'Rijzende ster' Abraham Tuschinski huurde tussen de herfst van 1914 en het eind van 
1915 nog geregeld films bij Desmet, maar meestal betrof het losse films en dan vaak korte 
films, als opvulling van het programma. Wel gingen nieuwe korte films nogal eens hun 
eerste week in bij Tuschinski. In de voornoemde periode huurde Tuschinski tien keer lange 
films bij Desmet. Daarbij valt op dat hij met name lange speelfilms huurde waarvoor Desmet 
in de vakpers adverteerde, zoals De Zigeunerkoningin (vermoedelijk I I DRAMMA DEL COLLE DI 
GUIS, Aquila 1913), Luitenant Shannon van het 6de Regiment ((SHANNON OF THE SIXTH, Kalem 
1914), Voor Vrijheid en Recht/De Rannelingen (A FIGHT FOR FREEDOM/ EXILED TO SIBERIA, Solax 
1914), De Dooden Leven DIE TOTEN LEBEN, Vitascope 1914) en ALEXANDRA. De films LES 
ENFANTS DU CAPITAINE GRANT en A FIGHT FOR FREEDOM werden zelfs twee keer gehuurd voor 
Tuschinski's bioscopen Thalia en Royal. Op 20 juni 1915 verbrandde bij Tuschinski een 
akte van I I DRAMMA DEL COLLE DI GUIS, die hij op dat moment op proef had. Desondanks 
berekende Desmet hem de volle week huur voor de vertoning die van 24 juni tot en met 1 
juli zou hebben plaatsgevonden. Mogelijk vertoonde Tuschinski de film gewoon en mocht 
de explicateur het ontbrekende gedeelte aan elkaar praten (een gebruikelijke oplossing 
destijds).94 IL DRAMMA DEL COLLE DI GUIS werd nadien nog in Desmets Parisiens in Amsterdam 
en Rotterdam gedraaid, vermoedelijk ook in die incomplete versie. 

Cinema De Munt huurde tot juni 1915 regelmatig films van Desmet. Schaamteloos liet 
Desmet zijn vooroorlogse aanbod nog jarenlang in deze bioscoop vertonen, wat de verkoop 
van De Munt waarschijnlijk heeft meebepaald. Hier draaiden eind 1914 en begin 1915 films 

* DA, C939 'Klantenboek VI 2 juli 1914-17 juni 1915'. De Amsterdamse Union-bioscoop van Desmets concurrent Gildemeijer 
huurde incidenteel nog films van Desmet: in februari 1915 A FIGKT FOR FREEDOM (Solax 1914) en in mei-juni 1915 DIE TOTEN LEBEN 
A / : * . - - , ._. . % 
\ .vnast ,u f je 1914;. 

" Willy Mullens zou tot en met 1922 zomervoorstellingen geven in Kunsten £ Wetenschappen. In augustus 1914 richtte hij 
een eigen filmfabriekje op en fixeerde zijn aandacht steeds meer op de productie van nonfictie. In 1916 kreeg hij van de 
overheid de opdracht een film over het Nederlandse leger en de Nederlandse vloot te realiseren: HOLLAND NEUTRAAL of de 
LEGER- EN VLOOTFILM getiteld. Mullens had zich voor de jaren tien gericht op het filmen van kluchten en actualiteiten. Daama 
ontwikkelde hij zich als maker van bedrijfs- en onderwijsfilms. Bert Hogenkamp, De Nederlandse documentaire film 1920-
191,0 (Amsterdam: Van Gennep, 1988), p. 9-24. 

" DA, C939 'Klantenboek VI'. 
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die Desmet al jaren daarvoor had aangekocht en uitgebracht als MORMONENS OFFER (Nordisk 
1911), DEN SORTE KANSLER (1912) en MONTE CHRISTO (1912).95 Uiteindelijk werd de bioscoop 
midden mei 1916, toen Desmets exploitatievergunning afliep, aan een andere directie 
overgedaan, onder leiding van Benjamin Mendes, schoonzoon van De Hoop.96 Voortaan was 
De Munt het Amsterdamse premièretheater van Desmets rivaal Barnstijn (die voordien 
alleen bioscopen in Den Haag bezat). Vanaf 1917 draaiden in de bioscoop alleen Barnstijns 
HAP-Film-programma's.97 De Munt heropende op 26 mei 1916 met de Italiaanse divafilm I I 
Fuoco (Itala 1915), hertiteld als De Demon in de Vrouw. De film was een enorm succes en 
vestigde op slag de reputatie van Barnstijn en zijn verhuurkantoor HAP-Film. Ondanks 
Barnstijns claim, draaiden af en toe nog wel eens films van Desmet in De Munt. Zo was in 
de laatste week van december 1916 FIORDI MALE er te zien. In de voorafgaande week draaide 
Desmets Deense film In des Duivels Macht (LIDENSKABENS MAGT, Danmark 1915) in De 
Munt.98 

Cinema Parisien in Amsterdam was één van de laatste bioscopen die Desmet 'trouw bleef. 
Door Desmets inzakkende filmaanbod stapte de bioscoop langzamerhand ook op aanbod 
van andere distributeurs over, maar bleef nog na de oorlog zijn films vertonen. Het 
populaire Gaumont-drama L'ENFANT DE PARIS werd tussen 28 juli en 31 augustus 1916 maar 
liefst vijf weken lang vertoond.99 In de zomer van 1917 draaide Quo VADIS? vijf weken lang, 
eerst drie weken de verkorte versie van Desmet en vervolgens twee weken de integrale 
versie van Nöggerath. Klassiekers deden het bij Parisien blijkbaar goed.100 In 1917 mengde 
Parisien Desmets aanbod met dat van de nieuwe distributeur Cinema Palace. In het daarop
volgende jaar kwamen de films die in Parisien vertoond werden hoofdzakelijk van Cinema 

's DA, C939 'Klantenboek VI'. 

" Van Remortel/ Johansson (1996), s.p.; De Bioscoop-Courant, 14 april 1916; Van Bueren (1999), p. 263. Desmets vergunning 
voor De Munt liep van 2 oktober 1914 tot en met 25 mei 1916. Volgens Van Bueren was de vroegere bioscoop De la Monnaie 
begin mei al door Desmet overgenomen en op 21 mei door hem heropend als De Munt. Het lijkt erop dat Desmet alleen 
maar exploitant van de bioscoop is geweest en geen eigenaar, want in het Desmet-archief is niets terug te vinden over 
verkoop van het pand. Bij de verkoop in 1918 van Desmets aandelen in Cinema Palace via NV Middenstad wordt geen 
melding gemaakt van De Munt. DA, voorlopig nr. 069 'NV Middenstad/ Cinema Palace'. 

" Barnstijn sprak trots over deze verandering: 'Het theater werd circa vier jaren door twee verschillende filmverhuurkan
toren geëxploiteerd [Wilhelmina en Chezzi en daarna Desmet en Cinema Palace, IB] en steeds met enorme verliezen. Als er 
over gesproken werd, zeide men: 'Je kunt doen wat je wilt, er komt geen mensch in'.' De Bioscoop-Courant 48, 18 
augustus 1916. 

" DA, C941 'Klantenboek 1916'. 

" L'ENFANT DE PARIS was een film die keer op keer als zomerfilm (steeds in augustus) werd ingezet. Behalve bij de 
Amsterdamse Parisien in 1916 (zie boven) gebeurde dit met name bij Parisien in Rotterdam: één week in 1914, drie weken 
lang in 1917, één week in 1918 en één week in 1919. Desmets zus Rosine huurde de film drie weken in 1916 en zijn broer 
Mathijs huurde de film nog in november 1918. 

De reputatie van L'ENFANT DE PARIS werd me bevestigd in interviews met mensen die film destijds gezien hebben. 
Interview met B.W. van Royen-Fontaine, 4 oktober 1994, en interview met L. Schuring, 6 februari 1995. 
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Palace en NV Nordisk Films, de opvolger van Gildemeijers verhuurmaatschappij Union. 
Van Desmet werden nog slechts vier hoofdfilms vertoond: FiOR Dl MALE, ALEXANDRA, 
SCHULDIG en DAS ENDE VOM LIED. 

Distributie naar België en Duitsland. 
Tijdens de oorlog, van oktober 1914 af, dreef Desmet handel met de Antwerpse 
bioscoopexploitant Henry Dirks, eigenaar van de bioscopen Odéon, Alhambra en Prince 
Albert in Antwerpen en Monopole in de Antwerpse voorstad Berchem. Desmets 
filmaanbod was gewild, niet alleen omdat er een nijpend gebrek aan films was door het 
verbod op vertoning van nieuwe films van de Geallieerden, maar ook omdat zijn films 
Nederlandse tussentitels bezaten. De Duitse bezetter eiste in het kader van de zg. 
'Flamenpolitik' dat vanaf maart 1915 in Vlaanderen alleen films met Nederlandstalige 
tussentitels mochten worden vertoond.102 Tot juli 1915 werden regelmatig kisten films naar 
Dirks gestuurd, heen per trein naar Rotterdam en daarna per schip van Rotterdam naar 
Antwerpen, en terug per trein van Antwerpen via Roosendaal naar Amsterdam. Dirks' zoon 
Edmond werkte van oktober 1914 tot mei 1915 op Desmets distributiekantoor. Vanaf april 
1915 ontstonden problemen vanwege de Duitse censuur, die alle programma's in Brussel 
wilde gaan controleren, voordat ze in België zouden worden geprojecteerd. Dirks en Desmet 
pasten zich aan de maatregel aan, maar in augustus 1915 meldde Dirks dat hij helemaal 
geen films meer wilde, omdat voorlopig geen sprake kon zijn van het vertonen van de 
'Vlaamstalige films', films met Nederlandse tussentitels. Mogelijk was niet zozeer de taal als 
wel de herkomst een obstakel in continuering van Desmets leveringen. Convents merkt op, 
dat tot mei 1915 vooroorlogse films van de Geallieerden nog wel mochten worden vertoond 
in België. Daarna bepaalde de Duitse film, rechtstreeks uit Duitsland naar België 
gedistribueerd, steeds meer het aanbod. 

Tijdens de oorlog leverde Desmet films aan Alexander Strony, directeur-eigenaar van de 
bioscoop Oud-Gend, aan de feestzaal van de Maatschappij Vooruit, aan C. Huvlebroek van 
Cinema Flora en aan O. de Geyter van Cinema Modern, allen in Gent. Strony bezocht 
Desmet in Amsterdam op 20 mei 1915 op zoek naar Vlaamstalige films' en nam twee 
programma's met films mee. Hij wisselde per week zijn films uit met de Vooruit. 
Huvlebroek en de Geyter wisselden halverwege de week eikaars programma's uit. Toen 
Desmet erachter kwam, dat de laatste twee achter zijn rug om zijn programma's probeerden 
door te verhuren, besloot hij dat voortaan Strony steeds de eerste keus zou krijgen voor 
vertoning in Gent en de Vooruit de tweede week. Huvlebroek en de Geyter zouden daarna 
eventueel hetzelfde programma kunnen overnemen. Ze zouden geen films meer direct van 
Desmet krijgen. Hij gaf zijn broer Theo in juni 1915 de opdracht om vanuit diens 
woonplaats Vlissingen dit in de gaten te houden, de Gentenaren op te zoeken en de films 

"" DA, C910 'Antwerpen, dossier Henry Dirks' en C894-898 'Copij-Boeken 1915-1919'. 

"" Guido Convents, 'Cinema and German Politics in Occupied Belgium', in: Dibbets/ Hogenkamp (1995), p. 171-178. 

*" Convents (1995), p. 173. 

"" DA, C914 'Cent' en C897 'Copij-Boek 1918'. 
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plus de verschuldigde bedragen daar op te halen. 

Doordat zijn aanbod zo snel terugliep na het uitbreken van de oorlog en hij nog wel met een 
enorme hoeveelheid vooroorlogse films zat, was het voor Desmet aantrekkelijk om zijn oude 
aanbod een tweede leven te laten leiden in Duitsland. De Berlijnse firma Films-Erneue-
rungs-Gesellschaft liet in het najaar van 1914 diverse kisten films naar Berlijn transporteren 
met de bedoeling die daar te vertonen. Daar kwam al snel een eind aan, omdat Desmet te 
maken kreeg met de onverbiddelijke Duitse douane, die extreem hoge invoerrechten eiste 
over de in te voeren films. In feite was dit een soort tolheffing om het eigen fabrikaat te be
schermen en buitenlandse producties te weren. Desmet weigerde pertinent deze invoer
rechten te betalen en vond dat de Films-Erneuerungs-Gesellschaft hiervoor op moest 
draaien. Intussen lagen de films opgeslagen in Berlijn en stapelden de kosten voor opslag 
zich op. De Films-Erneuerungs-Gesellschaft weigerde zowel de opslag als de invoerrechten 
te betalen, waarschijnlijk omdat, zolang ze de films niet mochten gebruiken, ze er ook geen 
geld aan wilden spenderen. Pas op 14 mei 1915 kwamen de opgeslagen films terug. 
Blijkbaar had Desmet toen de rekeningen betaald. De Films-Erneuerungs-Gesellschaft heeft 
de geconfisqueerde films waarschijnlijk nooit vertoond. Verschillende films in de Desmet-
collectie bezitten aan het begin en eind perforatiestempels van de Duitse douane, die naar 
deze affaire verwijzen. Het had dus niet veel gescheeld of de Desmet-collectie was een flink 
stuk kleiner geweest.106 

4. Groeiende concurrentie. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog concurreerde Desmet nog steeds met de groep die vóór de 
oorlog zijn rivalen waren geweest, met name Nöggerath, Pathé en Gildemeijer, maar daar 
kwamen nieuwe distributeurs bij als Cinema Palace, Filma en HAP-Film (Barnstijn).107 Ter
wijl Nöggerath floreerde met eerst de Italiaanse spektakelfilms en later de divafilms en 
Gildemeijer goede zaken deed met de Duitse en Deense films, liep de handel bij Pathé terug 
door gebrek aan aanbod. Cinema Palace en Filma begonnen allebei met ouder aanbod en 
werden daarna groot met een gevarieerd nieuw aanbod, dat qua productiemaatschappijen en 
nationaliteiten gedeeltelijk overlapte met dat van de oude generatie. HAP-Film profileerde 
zich met Amerikaanse en Franse serials en met enkele Italiaanse succesfilms. Na de lange 
roulatie van I I FUOCO in 1916 liet Barnstijn opnieuw van zich spreken in 1918 met MACISTE 
ALPINO (Itala 1916), uitgebracht als Maciste als Alpenjager. Bij deze groep voegden zich 

'°s Hoelang de leveringen aan de Gentse vertoners geduurd hebben, valt niet precies te zeggen, maar zeker enkele 
maanden lang. 

'°* DA, C217 en C243 'Films-Erneuerungs-Gesellschaft'. Zie ook: Ivo Blom, 'Filmdistributie tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
)ean Desmet en de Films-Erneuerungs-Gesellschaft', in: CBC-Nieuws 21, zomer 1992, p. 34-36. 

"" Zie voor Filma en de mannen daarachter, E. Pelster en P. Bedijs: Céline Linssen, Hans Schoots, Tom Gunning, Het gaat 

om de film! Een nieuwe geschiedenis van de Nederlandsche Filmliga 1927-1933 (Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1999), p. 

100-106. 
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enkele kleinere distributeurs die zich vanaf het begin vooral op ouder werk richtten en dat 
bleven doen, zoals P. Bremer (Casino), Jac. Merks (Kino) en P.R. van Duinen. Buiten de 
bovengenoemde namen en de voor de oorlog reeds actieve distributeurs dienden zich nog 
een tiental nieuwe, marginale, filmverhuurders op de Nederlandse filmmarkt aan. Hoewel 
onder de nieuwelingen een aantal eendagsvliegen zaten, groeide de groep Nederlandse 
filmverhuurders aanzienlijk. 

Cinema Palace bioscoop en distributiemaatschappij. 
Vanaf eind juli 1914 huurde de bioscoop Cinema Palace weinig programma's meer van 
Desmet van meer dan 1000 meter en vanaf half oktober werden helemaal geen complete 
programma's meer afgenomen, enkele uitzonderingen daargelaten. In maart 1915 werd nog 
de Messter-film ALEXANDRA gehuurd en daarna tot eind april 1915 alleen nog de wekelijkse 
journaals LAATSTE BIOSCOOP WERELDBERICHTEN. 

De reden voor het verdwijnen van Cinema Palace als klant was de nieuwe filmverhuur-
maatschappij, geleid door Desmets vennoten in Middenstad, Hamburger en De Hoop. De 
nieuwe distributiemaatschappij maakte ook onderdeel uit van NV Middenstad. Desmet had 
zijn collega's jarenlang ingewijd in het filmverhuurvak en het resultaat was dat ze voor 
zichzelf begonnen. Desmets relatie met zijn vennoten bekoelde daarna snel. In 1916 was het 
duidelijk bonje tussen Desmet en de twee andere directeuren van de bioscoop Cinema 
Palace. In een roerige vergadering van NV Middenstad van 8 september 1916 beschuldigde 
Desmet de andere twee ervan klanten te veel te berekenen en bovendien geld in eigen zak te 
steken dat voor de NV was bedoeld. Hij was ook tegen de 30% provisie die de 
aandeelhouders over de winst van de filmhuur ontvingen, omdat hij vond dat dat misbruik 
in de hand werkte. Desmet kreeg alleen weinig steun, te meer daar een van de 
commissarissen ook een (A.) Hamburger was. Toch bleef hij wel zaken met Hamburger en 
De Hoop doen.108 Vanaf voorjaar 1915 leverde hij voor derden in de provincie naast zijn 
eigen films ook die van Cinema Palace, met name hun populaire films. Cinema Palace liet 
de eigen films natuurlijk uitgaan in de eigen bioscoop. De firma vestigde zijn reputatie 
definitief met het uitbrengen van de Italiaanse spektakelfilm CABIRIA, in 1915 uitgebracht. 
Gezien de teruggang in Desmets verhuur aan de bioscoop Cinema Palace zal distributeur 
Cinema Palace mogelijk al vanaf juli 1914 actief zijn geweest. Cinema Palace adverteerde 
in ieder geval begin 1915 al volop in de vakbladen met een uiteenlopend aanbod van Duitse, 
Deense en Amerikaanse films, aanvankelijk gedeeltelijk vooroorlogse producties. 
Gaandeweg werd het aanbod steeds meer bepaald door recent materiaal, waaronder 
Nederlandse films. 

Bamstijm'HAP-Fiim en LES VAMPIRES. 

Loet Cohen Barnstijn, van oorsprong bioscoopexploitant en incidenteel afnemer van 

"" Bij de oprichting van de exploitantenbond in dat jaar werd De Hoop in de vakpers aangetekend als directeur van de 
bioscoop. De kwestie blijft duister. Informatie over exploitatiemaatschappijen voor bioscopen is bij het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel slecht te vinden. 

09 Afgaand op briefhoofden en data zou Cinema Palace al in januari 1914 hebben kunnen bestaan. DA, voorlopig nr. 069, 
'NV Middenstad'. 
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Desmet, begon zijn filmverhuur vermoedelijk eind 1914 of begin 1915. De naam van zijn 
firma, HAP-Film Company, was afgeleid van de eerste letters van de bioscopen van hem en 
zijn medefirmanten, zijn broer Eduard en de Groningse bioscoopexploitant R. Uges: Haagse 
Bioscoop (Den Haag), Alhambra-theater (Enschede) en Palace-bioscoop (Groningen).110 In 
het eerste nummer van 1915 van het vakblad De Kinematograaf maakte hij reclame voor 
zijn seriefilm De Purper Iris (vermoedelijk UNDER THE CRESCENT, Gold Seal 1915).'" Al vanaf 
het begin was zijn stijl opvallend: een overvloed aan foto's en pochende bijschriften. Zo zou 
hij voortaan al zijn nieuwe films onder de aandacht brengen. Tot dan toe was het met name 
Desmet geweest die meer dan de gebruikelijke enkele pagina fihnreclame in de bladen liet 
afdrukken, Barnstijn overtrof hem ruimschoots door tientallen pagina's reclame voor zijn 
nieuwe aanbod te maken en uitgebreid alle bioscopen te noemen waar zijn films draaiden. 
Met name De Bioscoop-Courant werd door Barnstijns reclame aanzienlijk dikker. Desmet 
werd ongetwijfeld door Barnstijns reclamecampagnes beïnvloed, want na 1914 steeg ook bij 
hem het aantal pagina's reclame in de vakpers aanmerkelijk. 

Eén van de serials die Barnstijn in de Eerste Wereldoorlog uitbracht was LES VAMPIRES van 
Gaumont. LES VAMPIRES was een moderne misdaadserie waarin net als bij ZIGOMAR het 

kwaad de hoofdrol speelt. Hier is dit in de gedaante van een geheel in zwart tricot geklede 
criminele: Irma Vep (een anagram van 'vampire'), gespeeld door Musidora.112 Vanwege zijn 
contact met Gaumont trad Desmet op als intermediair tussen Gaumont en Barnstijn. Op 26 
maart 1916 verkocht Desmet LES VAMPIRES contractueel aan Barnstijn."3 Desmet wist dankzij 
zijn bankgarantie aan de Nederlandsche Overzee Trust in mei 1916 een verklaring te 
ontvangen voor de invoer van LES VAMPIRES. Daarop vroeg Gaumont-vertegenwoordiger 
Karelse met de verklaring van de NOT de serial aan bij het moederhuis in Parijs. In juni 
werd de film verscheept via Engeland naar Nederland. In juli liet Desmet voor Barnstijn 
nieuwe Nederlandse tussentitels in de film zetten bij Hollandia, hiervoor in die tijd Desmets 
vaste adres.114 

Marcel Linnemann, loet C. Bamstijn's Filmstad. Innovatief ondernemerschap en de opkomst van de Nederlandse 
geluidsfilmindustrie in de jaren dertig', in: Jaarboek Mediageschiedenis 2, 1990, p. 42-43. 

" De Kinematograaf, 1 januari 1915. Aangezien er geen nummers van De Bioscoop-Courant of De Kinematograaf van het 
jaar 1914 overgebleven zijn, valt niet na te gaan of Bamstein al eind 1914 actief was als verhuurder. 

° Het is opmerkelijk dat de eerdere serial van Gaumont, FANTOMAS (1913), die in de literatuur zo'n prominente plaats kent, 
lang niet zo populair was in Nederland als LES VAMPIRES. FANTOMAS werd in Nederland gedistribueerd door Wilhelmina in 
1913-1914. 

'" Het ging hierbij om twee kopieën, die 3,35 francs per twee meter kostten voor de eerste negen afleveringen. Barnstijn 
moest 5000 gulden aanbetalen. DA, A17 Doorslagen van uitgaande stukken betreffende financiële en privé-aangelegen-
heden', Desmet aan Cohen Barnstijn, 26 maart 1915. De bijgeleverde reclame was uiterst gering te noemen: 'vijftien affiches 
en twee stel foto's van elk soort'. In die periode was er een nijpend gebrek aan reclamemateriaal in Frankrijk. Barnstijn 
gebruikte de foto's wel intensief voor zijn paginalange advertenties in De Bioscoopcourant. NB de papierschaarste in 
Frankrijk uitte zich ook in de afficheproductie. De papierkwaliteit van de overgeleverde Franse affiches is opvallend slecht 
in vergelijking met bijvoorbeeld de affiches van Messter. 

" In de jaren 1916-1919 liet Desmet bij Hollandia nieuwe begin- en tussentitels vervaardigen voor zijn films. Meestal betrof 
dit vooroorlogse films. 
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Barnstijn bracht LES VAMPIRES niet onmiddellijk uit en toen hij dat deed, probeerde hij het 
eerst in de provincie, in het Luxor Theater in Arnhem. Daar draaide de serie vanaf begin 
oktober 1916. Barnstijn begon tegelijkertijd een grote reclamecampagne voor de film in de 
vakbladen, waarbij hij gebruik maakte van lokale persrecensies. Deze 'try-out' was een 
gebruikelijke methode. Ook Barnstijns eerdere serials UNDER THE CRESCENT en De Sleutel 
naar het Geluk (vm. THE MASTER KEY, Universal 1914-1915), liepen eerst in Luxor in 
Arnhem. LES VAMPIRES had succes en kreeg een lange bespreking in het vakblad De Bioscoop-
Courant. Al snel werd de film gehuurd door Tuschinski, de belangrijkste Rotterdamse 
bioscoopbezitter. In november draaide LES VAMPIRES bij Olympia en Scala, Tuschinski's klei
nere bioscopen in Rotterdam, en daarna ook in Olympia in Den Haag, destijds een toonaan
gevende bioscoop. 

Conclusie. 
De oorlog was op de eerste plaats schuld aan Jean Desmets malaise, met het wegvallen van 
verdeelpunt Brussel en de drastische vermindering van Berlijn als doorvoerhaven. Ook het 
groeiende marktaandeel van bestaande concurrenten door monopolisering van film
maatschappijen, series of sterren maakte Desmets potentiële aandeel kleiner. Dit werd nog 
eens extra verminderd door de opkomst van nieuwe sterke distributeurs als Barnstijn en 
Cinema Palace. Verder kenden veel van de productiemaatschappijen waar Desmet me 
samenwerkte zelf vanaf 1913-1914 een forse teruggang in productie, door de fixatie op lange 
speelfilms en het afstoten of aanzienlijk verminderen van de productie van korte films. 
Daardoor waren er minder titels beschikbaar, terwijl de groep Nederlandse distributeurs 
juist groeide. Het monopoolsysteem maakte het steeds moeilijker om nog films aan te kopen 
die de concurrent had aangekocht. Vooroorlogse Amerikaanse maatschappijen als Vitagraph 
vielen bij het uitbreken van de oorlog weg, althans voor Desmet. Als Vitagraph-komiek föhn 
Bunny in 1916 sterft, is een nieuwe Amerikaanse komiek de ster van het Nederlandse witte 
doek: Charlie Chaplin. Maar diens films wilde of kon Desmet niet kopen. 

Het Europese distributienetwerk viel uiteen. Vanwege de terugval in productie en de 
vervoersblokkades door de oorlog vielen eerst Frankrijk en vervolgens Italië voor Desmet 
weg. Concurrent Gildemeijer bemachtigde een groter aandeel in de Duitse, Scandinavische 
en Amerikaanse films, zodat Desmet ook die markten zag wegvallen. 

Jean Desmet toonde zich een duidelijke exponent van de vooroorlogse Europese 
filmwereld. Hij was een voorstander van het monopoolfilm-svsteem, hoewel hij het 
merendeel van zijn aanbod per meter aankocht en verhuurde, ook toen het 
monopoolsysteem populair werd. Hij wilde niet meedoen aan de 'moderne' Amerikaanse 

'5 In De Bioscoop-Courant van 2 februari 1917 beweerde Barnstijn dat hij drie kopieën had en daardoor zijn clientèle sneller 

kon bedienen. Waar hij de derde kopie dan vandaan haalde, is onduidelijk. Bamstijn leverde in de jaren tien diverse 

serials. Het genre was in de tweede helft van de jaren tien uiterst populair. 

"* In De Bioscoop-Courant van 10 oktober 1915 kondigde Gildemeijer aan, dat hij vanaf 1 oktober het alleenrecht voor 
'Nederland en Koloniën' had op de aankoop van de films van de productiemaatschappijen PACU (Union), Svenska, 
Oliver-Film, Kaiem en American Biograph. 
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methoden van het ongezien kopen, verplichte jaarafnames, het afstaan van het eigendoms
recht op kopieën en het afstaan van meer dan de helft van de winst aan de producent. De 
Amerikaanse film was echter in opkomst en werd steeds gewilder. Desmet was echter teveel 
een onfhankelijke distributeur om als verlengstuk van een productiemaatschappij te gaan 
fungeren. Aan de andere kant hanteerde Desmet zelf vóór de oorlog ook al methodes als 
verplichte jaarafnames bij exploitanten die bij hem bioscoopapparatuur en -meubilair 
kochten. Hij weigerde ook dure investeringen in populaire serials, al hielp hij zijn 
concurrent Barnstijn wel aan LES VAMPIRES. 

Het inzakken van zijn aankopen had directe gevolgen voor Desmets afzet. Tot en met 1916 
wist hij nog op een redelijke basis films en programma's te verhuren, daarna brokkelde zijn 
verhuur af. Hij probeerde nog wel zijn vooroorlogse aanbod naar Duitsland en België te 
distribueren, maar dit werd geen succes. De laatsten die op andere filmverhuurders 
overschakelden waren zijn eigen bioscopen. 

De afname van Desmets filmverhuur en bioscoopexploitatie had ook te maken met de 
groeiende concurrentie. In 1914 waren, naast de eerder genoemde verhuurmaatschappij 
Cinema Palace, andere nieuwe distributeurs opgestaan. Het terrein was voortaan aan de 
nieuwe generatie van filmverhuurders en bioscoopexploitanten, de Barnstijns en 
Tuschinski's, die een aggressieve competitiestrijd leverden, wel met de Amerikanen in 
zee gingen, serials importeerden, filmpaleizen bouwden en fors investeerden, om het 
daarna dubbel en dwars terug te krijgen. De nieuwe generatie organiseerde zich ook vanaf 
1916 via een wekelijkse filmbeurs, die zou uitgroeien tot de Nederlandsche Bioscoop 
Bond. Desmet had daar niet veel meer mee te maken. Hij zou zich in 
organisatieverbanden op de achtergrond houden. 

Desmet was de eerste van de eerste generatie filmdistributeurs, die stopte. Zijn doorverkoop 
van LES VAMPIRES aan Barnstijn tekent die ontwikkeling al. Wilhelmina zakte ongeveer 
gelijktijdig met Desmet in. Gildemeijers verhuurkantoor werd in 1917 verkocht aan Norriisk 
en kwam in 1918 in handen van Ufa. Het bedrijf deed onder de naam Nordisk Films goede 
zaken."7 Anton Nöggerath jr. stapte in 1921 uit zijn verhuurkantoor en liet FAN-Film 
overnemen door Piet Vermeer senior. FAN ging doodgewoon verder, maar vanwege het 
inzakken van de Italiaanse filmindustrie richtte men de blik op andere landen.118 Pathé 
hield begin jaren twintig op met de 35 mm filmverhuur en fixeerde zich vanaf 1925 geheel 

'" Op 23 maart 1917 werd Gildemeijers filmvoorraad overgenomen door Nordisk Films Co. te Kopenhagen, die zijn 
verhuurbedrijf voortzette onder de naam Nordisk Films Co. als filiaal van het Deense moederbedrijf. Vanwege schulden die 
Nordisk aan Ufa had uitstaan ging in juni 1918 het Amsterdamse filiaal over in handen van Ufa. Het Nederlandse 
verhuurbedrijf bleef tot en met 1924 bestaan. Volgens het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie verdween daarmee het 
laatste verhuurkantoor dat complete weekprogramma's leverde. Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 14, 2 januari 
1925. Zie ook: Bundesarchiv Koblenz, Ufa-Archiv R 109 I, 476, p. 1. 

" Vermeer was tot dan toe financieel medewerker van FAN en exploitant van de Rotterdamse bioscopen Transvalia en 
Centraal geweest. De nieuwste films van FAN kregen in Rotterdam steeds hun eerste vertoningsweek in Vermeers Centraal 
Theater. Door de overdracht verhuisde het kantoor van FAN naar Rotterdam. Vermeer deed FAN-Film later over aan zijn 
zoon, Piet Vermeer junior. De firma bleef zeker tot in de jaren vijftig bestaan. Zie voor Nöggerath hfd. I en Blom (1999), 
voor Vermeer: Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 14, 2 januari 1925. 
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op de huiskamerbioscoop via de nieuwe firma Kinomaatschappij Cinelux. Barnstijn richtte 
in 1919 zijn eigen filmverhuurmaatschappij op, LCB's Standaard Films, die voornamelijk 
Amerikaanse films uitbracht. Zowel met HAP-Film als met zijn nieuwe firma was Barnstijn 
eind jaren tien en daarna de machtigste Nederlandse filmdistributeur. 

Naarmate de Amerikaanse maatschappijen met hun contracten voor verplichte jaarafname, 
met behoud van eigendomsrecht en met blinde aanschaf opkwamen, verminderde de ruimte 
voor de Nederlandse onafhankelijke distributeur. Desmet zette hij zich tijdens de oorlog 
tegen het monopoolfilmsysteem af door te proberen films na hun periode van 
alleenvertoningsrecht aan te kopen (L'ENFANT DE PARIS) en tegen de Amerikaanse methoden 
door te hameren op vrije verkoop en meterprijzen in plaats van prijzen per titel. Hij 
weigerde zijn macht af te staan en hield vast aan het zelf uitkiezen en het in eigendom 
verkrijgen van nieuwe films. Daardoor verloor hij een belangrijk deel van de markt. Hij 
richtte zich juist op de oude Franse, Amerikaanse, Italiaanse, Deense en Duitse bedrijven 
die met het uitbreken van de oorlog inzakten of opgingen in nieuwe conglomeraten als de 
Ufa. Hij wedde daarmee op degenen die door de Eerste Wereldoorlog hun macht verloren. 
De Amerikaanse en Duitse productiemaatschappijen kregen, ondanks de machtige 
Nederlandsche Bioscoopbond, een grotere greep op de Nederlandse filmwereld. In zekere 
zin kan men van een golfbeweging spreken. Tot ca. 1908 bezat Pathé nagenoeg een 
monopoliepositie. Daarna volgde een periode van een vrije markt met een wildgroei aan 
verhuurders en productiemaatschappijen. Na de Eerste Wereldoorlog maakte dit weer plaats 
voor een oligarchie van grote Amerikaanse en Duitse productiemaatschappijen. 
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