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VII. His New Profession 
Filmvertoning, bioscoopexploitatie 
en een nieuwe carrière (vanaf 1914) 

'In antwoord op uw schrijven dat. 26 Sept. deel ik U mede, de film 'De Slag aan de Somme' 
nog niet vertoond is geworden in de Cinema Palace. Wat betreft de films van mij is [het] de 
moeite niet meer. U krijgt van 6 tot en met 10 October de 'Landlooper' maar dan is het voor 
mij gedaan',1 schreef Jean Desmet op 1 oktober 1916 aan zijn broer Theo, exploitant van de 
Bellamy-Bioscoop in Vlissingen. Werd in het vorige hoofdstuk Desmets inkoop, 
klantenkring en concurrentie tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de loep genomen, in dit 
hoofdstuk worden vertoning en receptie van Desmets films en de exploitatie van zijn 
bioscopen in dezelfde tijd besproken. Daarna wordt ingegaan op de veranderingen in 
Desmets carrière en de veranderingen in de Nederlandse filmwereld vanaf het midden van 
de jaren tien. Al zakte Desmets filmverhuur en bioscoopexploitatie tijdens de Eerste 
Wereldoorlog ineen, het was niet het einde van Desmets carrière. In 1916 maakte hij de 
overstap naar een nieuw bestaan. Tegelijkertijd veranderde de filmwereld radicaal. 

1. Vertoning en receptie van Desmets films in de oorlogsjaren. 

Wat Desmets afzet in oorlogstijd betreft, beschikte hij over oorlogsjournaals, met name in 
1915-1916 de samengestelde journaals onder de naam LAATSTE BIOSCOOP WERELDBERICHTEN, 
en oorlogsactualiteiten van Pathé, maar het gewone Pathé-Toumal kocht hij niet meer. 
Evenmin accepteerde Desmet aanbiedingen van andere firma's als Eiko en Messter. Hij 
huurde liever het Britse Topical Budget-journaal voor zijn eigen bioscopen en goede klan
ten. Ook probeerde hij het eveneens Engelse Gaumont Graphic-journaal te bemachtigen, 
maar onduidelijk is hoe dat is afgelopen, want er zijn geen kopieën van overgebleven in de 
Desmet-collectie. 

Desmet legde bij zijn aanbod de nadruk op grote speelfilms, de 'schlagers'. Hij kocht af en 
toe nog korte komische en dramatische films en documentaires aan, maar lang niet meer op 
zo'n grote schaal als voorheen. In 1915 en 1916 profileerde hij zich nog door zijn drie 
Henny Porten-films ALEXANDRA, NORDLANDSROSE en DAS ENDE VOM LIED en door de drie 
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CAESAR overschaduwd door een nog grotere spektakelfilm, CABIRIA, die Desmet tevergeefs 
had geprobeerd te kopen. Wat bij zijn schlagers ontbrak, was continuïteit. Nöggerath 
bijvoorbeeld wist door zijn grote claim op de Cines-producties die continuïteit wel te garan
deren. Desmets onderhandelingen over films die hij uiteindelijk niet wist te aan te kopen 
tonen zijn interesses. Deze films zijn daardoor even interessant als degenen die hij wel uit
bracht. 

DA, A15 'Doorslagen van uitgaande stukken betreffende financiële en privé-aangelegenheden', Jean Desmet aan Theo 
Desmet, i oktober 1916. 
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Het is verraderlijk om Desmets aanbod in oorlogstijd alleen af te lezen aan zijn advertenties 
in de vakpers. Hij verhuurde in die tijd veel vooroorlogs aanbod. Een aantal titels waarvoor 
hij zelfs herhaaldelijk en met diverse foto's adverteerde, waren films die hij tijdelijk in 
beheer had van importeur Ralph Minden, zoals I I DRAMMA DEL COLLE DI GUIS, SHANNON OF 
THE SIXTH, A FIGHT FOR FREEDOM en A DAUGHTER OF THE HILLS.2 Hierbij valt op dat het 

overwegend lange Amerikaanse speelfilms betreft. De Amerikaanse lange speelfilms leken 
daardoor goed vertegenwoordigd in Desmets aanbod, maar hij bezat deze films dus niet 
zelf. 

Net als vóór het uitbreken van de oorlog richtte Desmets reclame zich op de lange 
speelfilms. Desmet adverteerde tot en met april 1915 regelmatig in De Kinematograaf en De 
Bioscoop-Courant. Hij plaatste advertenties met foto's voor de films SANGUE BLEU, DIE TOTEN 
LEBEN, Duivelsoog, de beroemde diamant (DAS TEUFELSAUGE, Vay & Hubert 1914), Filibus, de 
geheimzinnige luchtpirate (FILIBUS, Corona 1914), en de films van Minden. De meeste 
reclame maakte hij voor zijn Henny Porten-serie, beginnend met ALEXANDRA. Vreemd 
genoeg stopte hij met adverteren in De KinematograafVanaf half april 1915, terwijl hij in het 
concurrerende blad De Bioscoop-Courant daar wel mee doorging tot najaar 1916. De 
Bioscoop-Courant is helaas incompleet overgebleven, zodat Desmets publiciteit hierin 
moeilijk te volgen valt. 

Nonfictie: oorlogsjournaals en strijd om THE BATTLE OFTHE SOMME. 
Al vanaf het uitbreken van de oorlog lukte het Oskar Messter opnames van het oorlogsfront 
te maken voor zijn journaal, de Messter-Woche. In andere landen duurde het veel langer 
voor men toestemming kreeg aan het front te filmen. Vanaf begin 1915 boden de Fransen 
speciale oorlogsjournaals aan, die in tegenstelling tot de gewone bioscoopjournaals vaak 
slechts over één item handelden en waarvan de inhoud alleen betrekking had op de oorlog. 
Jean Desmet kocht niet veel van dergelijke oorlogsjournaals aan, ondanks aanbiedingen van 
Eiko, Messter, Pathé en Gaumont.3 Hij weigerde steeds met de opmerking, dat dergelijke 
beelden vanwege de oorlogstoestand niet vertoond mochten worden. Toch kocht hij bij 
Pathé in de oorlog enkele actualiteitenfilms, met name een serie in juli 1915, waaronder LE 
MORAL DU SOLDAT APRÈS 300 JOURS DE GUERRE.4 Later volgden nog de Nederlandse 
actualiteitenfilms RÉFUGIÉS BELGES (gekocht 26 november 1915) en LA HOLLANDE 
SEPTENTRIONALEINONDÉE (gekocht 20 januari 1916).5 

' Tie hfd. VI, p. 239 en hfd. VIII, p. 303. 

1 In een brief van 13 oktober 1914 trachtte Messter het eigen gemaakte bioscoopjournaal Messter-Woche voor 80 Pfennig 
per meter te verkopen, maar Desmet was meer geïnteresseerd in speelfilms. DA, C249 'Messter Film/ Autor Film', Messter 
aan Desmet, 13 oktober 1914. Eiko had al in het voorjaar van 1914 Desmet de Eiko-Woche aangeboden. In augustus 1914 
herhaalden ze hun aanbod en prezen hun eigen opnames van het oorlogsfront. DA, C242 'Eiko Film, Berlijn'. 

' De overigen waren: AVEC NOS SOLDATS DANS LES FORETS DE L'ARGONNE (gekocht 16 juli 1915), CAVALERIE D'AFRIQUE AU FRONT (20 juli 

1915), COMMENT ON NOURRIT NOS SOLDATS (20 juli 1915), BOMBARDEMENT DU BOSPHORE PAR LA FLOTTE RUSSE (23 juli 1915). Zie voor de 

actualiteitenfilms over de oorlog door Franse productiemaatschappijen de uitstekende studie van Laurent Veray: Les Films 
d'actualité francais de la Grande Guerre (Paris: S.I.R.P.AV A.F.R.H.C, 1995). Behalve de film over de Bosporus worden alle 
door Desmet gekochte films genoemd in Veray's filmografie, p. 222. CAVALERIE D'AFRIQUE AU FRONT wordt aangeduid als NOTRE 
CAVALERIE D'AFRIQUEAU FRONT. 

'' Opnames van de watersnoodramp in Noord-Holland van 1916, in de Desmet-collectie aanwezig, zouden van Pathé, maar 
ook van Nöggerath of Mullens kunnen zijn. Aangezien het Desmet-archief een rekening voor de Pathé-versie bevat, lijkt 
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Ook bevinden zich in de Desmet-collectie diverse samengestelde journaals met de titel 
LAATSTE BIOSCOOP WERELDBERICHTEN.6 Deze journaals zijn compilaties van journaalitems van 
filmmaatschappijen van zowel de Duitsers en Oostenrijkers (Messter, Eiko, Sascha) als van 
de Fransen en Britten (Pathé, Gaumont). Of Desmet deze journaals zelf samenstelde, is niet 
duidelijk. Zijn concurrent Nöggerath bood dergelijke LAATSTE BIOSCOOP WERELDBERICHTEN 
aan in vakbladen, maar het Desmet-archief bevat geen rekeningen van Nöggerath voor de 
verkoop van dergelijke journaals.7 Het Duitse blad Der Kinematograph meldde over 
Nöggerath: 'Die gegenwartigen Filme von deutschen Kriegsaufnahmen, welche in Holland 
gezeigt werden, stammen fast alle von der bestbekannten Firma Nöggerath, der von 
deutscher Seite besondere Vergünstigungen bei den Aufnahmen gewahrt wurden. Die 
Firma erhalt auch von der französischen L'Union des Cinematographies Filme gegen 
Austausch ihrer deutschen Aufnahmen, welches Verfahren auch mit England angewandt 
wird. Die Firma Nöggerath hat in ihren Unternehmungen etwa 50 000 Gulden Kapital 
angelegt.'8 Waarschijnlijk werden deze journaals dusdanig gecombineerd om in een land 
waar men angstvallig de neutraliteit probeerde te bewaren geen enkele vreemde mogend
heid voor het hoofd te stoten. De Amsterdamse Pathé-bioscoop echter vertoonde alleen de 
Franse Pathé-journaals en was een verzamelplaats van pro-Franse sympathieën was. 
Tijdens filmvoorstellingen in de Pathé-bioscoop werd spontaan de Marseillaise gezongen.9 

Wat betreft de aankoop van journaals tijdens de Eerste Wereldoorlog is er alleen 
documentatie in het Desmet-archief aanwezig over aankoop en huur van Britse journaals 
van Gaumont Graphic en Topical Budget. In oktober 1916 vroeg Desmet aan Gaumont Co. 
Ltd. te Londen om afleveringen van het journaal Gaumont Graphic. Hij wilde kopieën van 
zes a zeven weken oud, zodat ze niet al te duur waren, en benadrukte dat hij een oude klant 
van Gaumont Parijs was. Gaumont Co. antwoordde in december dat ze één maand oude 
afleveringen van de Gaumont Graphic voor 1 pond per twee kopieën aanboden (er kwamen 
twee afleveringen per week uit). Desmet ging daarmee akkoord, maar Gaumont Co. had van 
de NOT eerst uitvoercertificaten nodig. Aangezien de correspondentie daarna stokte, is 
onduidelijk of Desmet inderdaad vanaf begin 1917 deze Gaumont Graphic kreeg. Er zijn 
geen kopieën van overgebleven in de collectie.10 

Tussen juli 1915 en januari 1916 betrok Jean Desmet via Ralph Minden regelmatig het 
Topical Budget-journaal, dat verkocht werd door de M.P. Sales Agency te Londen.11 

de overgebleven kopie de bewuste film van Pathé te betreffen, maar ook Nöggerath bood Desmet in januari 1916 zijn 
versie aan. DA, voorlopig nr. 044 en 045 'Bioscoopmateriaal Parisien', en DA, C283 'F.A. Nöggerath, Amsterdam', F.A. 
Nöggerath aan Desmet, 16 januari 1916. 

1 In de Desmet-collectie bevinden zich nog een negental exemplaren van deze compilatiejoumaals, overwegend onderde 
titel LAATSTE BIOSCOOP WERELDBERICHTEN. Tussentitels en inhcudsbeschrijvingeri van deze serie bevinden zich in DA, C364. 

7 De Bioscoop-Courant, 12 februari 1915. 

* P.H. Kömer, 'Film und Kinematographie in Holland', in: Der Kinematograph, 26 juli 1916. 

'Zie voorde oorlogsjoumaals in de Pathé-bioscoop ondermeer: Kinematografie. Oorlogs-Joumaal', in De Kunst, 548, 24 
juli 1915. 

'° DA C305 'Gaumont Co. Ltd.'. 

" Tot december 1915 werd het Britse firma's niet toegestaan aan het front te filmen. Daarna besloot de regering 
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Minden, een Nederlandse bioscoopexploitant, had voordien in de Britse filmwereld 
gewerkt. Tijdens de oorlog had hij een eigen bedrijf, The Imperial Film Service genaamd, 
waarmee hij Britse en Amerikaanse films importeerde en verhuurde, waaronder het Topical 
Budget-journaal.12 Desmet verhuurde deze door aan zijn eigen bioscopen en zijn vaste klan
ten, als Gezelligheid in Rotterdam (Rosine Desmet), Bellamy in Vlissingen (Theo Desmet) 
en de Empire Bioscoop in Den Haag.13 Ook van het Topical Budget-journaal zijn in de 
Desmet-collectie geen kopieën meer. Het lijkt er op dat Desmet ze alleen huurde. 

Het buitenland hield Nederland nauwlettend in de gaten, ook wat betreft het filmaanbod en 
de filmvertoning in de Nederlandse bioscopen. Veel was er aan gelegen om de publieke 
opinie in het neutrale Nederland te doorgronden en ten eigen gunste te beïnvloeden. In de 
eerste twee oorlogsjaren beperkte de buitenlandse propaganda zich hoofdzakelijk tot 
drukwerk. Daarbij liepen de Britten voorop. Het Britse consulaat in Rotterdam zorgde voor 
de verspreiding van propagandamateriaal als foto's en drukwerk. Het consulaat hield de 
filmvertoning in Nederland bij op pro- of anti-Britse gevoelens. Pas begin 1916 kwamen de 
Britten met eigen propagandafilms. Ze hadden contacten binnen de Nederlandse filmwe
reld, want in september 1916 werd in de correspondentie van het Rotterdams consulaat 
gerefereerd aan een rapport van F.A. Nöggerath over oorlogsfilms in de bioscopen in Neder
land.14 

Op 9 september 1916 schreef Desmets toenmalige assistent J. Kleerekoper aan het British 
War Films Committee, dat Desmet de Britse propagandafilm THE BATTLE OF THE SOMME 
(British Topical Committee for War Films 1916) wilde uitbrengen. Om de zaak gewicht te 
geven, merkte Kleerekoper op, dat Desmet maar liefst zeven bioscopen in Nederland had en 
vele klanten regelmatig van films voorzag.15 Toen de Britten hem desondanks weigerden 
een kopie te leveren omdat de rechten al vergeven waren aan David Hamburger en diens 
verhuurmaatschappij Cinema Palace, wilde Desmet desondanks graag de volgende Britse 

actualiteitenfilms te laten maken voor propagandadoeleinden. Na een systeem in 1916 van twee cameramannen die 
namens de verenigde Britse productiemaatschappijen filmden, werd in 1917 het exclusieve recht van filmopnames aan de 
firma Topical Company gegeven. Topical werd eind 1917 door de staat overgenomen en bracht vanaf toen het Pictorial 
News uit. Veray (1995), p. 19-20. Zie ook: Luke McKeman, The Creat British News Film: Topical Budget (London: BFI, 1992). 

" NN, 'Onze Theaterdirecteuren: Ralph Minden', in: De Filmwereld 47, 1919. Volgens De Filmwereld was Minden in 1913 
vanuit Londen naar Nederland gestuurd als verhuuragent van de M.P. Sales Agency. Dat jaartal correspondeert niet met 
Desmets directe onderhandelingen met M.P. Sales Agency in Brussel en Berlijn en met de activiteiten van Codefroa 
omtrent M.P. Sales Agency, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Het is aannemelijker dat Minden vanaf het 
uitbreken van de oorlog de vertegenwoordiger van M.P. Sales was, toen Desmets contacten met de firma ophielden en 
Codefroa's activiteiten snel verminderden. Minden speelde tijdens de oorlog en daama een belangrijke rol in de nieuwe 
organisatievormen binnen de filmbranche. Hij was vanaf 1915 secretaris van de Vereeniging der Amsterdamsche 
Bioscoopdirecteuren en vanaf 1918 van de Nederlandschen Bond van Bioscoop Theater Directeuren. Zijn firma The Imperial 
Film Service kende echter geen lang bestaan. 

" DA, C276 The Imperial Film Service (R. Minden), Amsterdam'. 

* Public Record Office, FO759, Consular Correspondence Register 3, 1916-1917, 13 september, 25 september en 10 oktober 
1916. 

s DA, C296 'British War Films Comittee', brief Desmet aan de British War Films Committee, 9 september 1916. In een land als 
Engeland waar het wemelde van de bioscopen, moet het aantal van zeven bioscopen waarschijnlijk weinig indruk ge
maakt hebben, maar in Nederland was Desmet de enige verhuurder die een dergelijk aantal bioscooptheaters bezat. 
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oorlogsfilms uitbrengen, maar ook hier kwam niets van.16 Desmet stuurde de British War 
Films Committee daarna nog een verzoek waarin hij hoopte dat zijn Belgische afkomst een 
toekenning zou begunstigen: 'I myself am Belgium [sic], from Belgium descent and some of 
my relations serve in the French army. Though living over 40 years in Holland, my nationa
lity is still Belgium and therefore it will be pleasant for me to serve the cause of the allies by 
handling the film for you entirely free of any charge in Holland. I figure that half of the 
returns make out expenses for travelling, advertising, salesmen, commission etc., which 
leaves the other half as profit and this I wish to hand over to the British Red Cross.'" Hij 
opperde dat er in Nederland ruimte genoeg was voor een tweede kopie, die hij dan zelf zou 
willen uitbrengen, maar ook dit verzoek werd afgewezen. 

Na een privévertoning op 27 september 1916 in Amsterdam werd THE BATTLE OF THE 
SOMME aangekocht door de firma Cinema Palace en werd uitgebracht in de gelijknamige 
bioscoop, waar inmiddels Hamburger en De Hoop de scepter zwaaiden. Het Britse consu
laat in Rotterdam wond zich op over het feit dat THE BATTLE OF THE SOMME te snel werd 
afgedraaid in Cinema Palace.18 Het te snel draaien werd opgevat als een daad van de paci
fisten. Na lang dralen werd in december 1916 vanuit Londen H. de Beaufort van de afdeling 
perspropaganda naar Nederland gestuurd om de bioscopen te inspecteren. Blijkbaar werd 
de zaak gesust, want begin 1917 mocht Hamburger de nieuwe Britse propagandafilm THE 
BATTLE OF THE ANCRE AND THE ADVANCE OF THE TANKS (War Office Cinematograph Committee 
1917) uitbrengen, ondanks concurrerende aanvragen van P.R. van Duinen.19 Hij kreeg zelfs 
een contract voor twee jaar voor de film om die zo ook in Nederlands-Indië te kunnen 
distribueren.20 

Ook in de Nederlandse vakpers werd THE BATTLE OF THE SOMME opgevat als een 
pacifistische film. De Bioscoop-Courant schreef: 'Er is zeker geen beter middel om het 
publiek meer anti-oorlogsgezind te maken dan het aanschouwen van deze pure 
werkelijkheid, van al het afschuwelijke van dezen menschenkrijg, zoodat deze film kan 
dienen als een prachtig propagandamiddel tegen den oorlog, hoewel misschien zij thans 
door de Engelsche regeering als zoodanig niet is bedoeld.'21 De film werd begin oktober 
vertoond in de Haagse Familie-Bioscoop voor de Ministers van Oorlog en Marine, de 

" DA, C296 'British War Films Comittee', brief Desmet aan de British War Films Comittee, 23 september en 12 oktober 1916. 

" DA, C296 'British War Films Comittee', Desmet aan de British War Films Committee, 12 oktober 1916. 

" Public Record Office, FO759, Consular Correspondence Register 3, 1916-1917, 2 en 31 oktober 1916, 2, 4, 15, 17, 21, 24 en 27 
november 1916. 

" Volgens het correspondentieregister van het Rotterdams consulaat probeerde P.R. van Duinen tevergeefs kopieën van 
THE BATTLE OF ANCRE AND THE ADVANCE OF THE TANKS - ook aangeuid als TANKFILM - te krijgen. Public Record Office, FO759, 
Consular Correspondence Register 3, 1916-1917, 2, 8 en IJ, februari 1917. 

" Zie voor Hamburgers aanschaf van de TANKFILM: Public Record Office, FO759, Consular Correspondence Register 3, 1916-
1917,10, 13, 15,17, 22, 15 en 26 januari 1917, 10 ,13, 14, 17 en 19 februari 1917, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16 en 21 maart 1917. 

" De Bioscoop-Courant, 29 september 1916. Net zoals Miriam Hansen de eigen interpretaties van een vrouwelijk publiek 
van producties voor een mannelijk publiek in de tijd van de stomme film onderzoekt, zou men de pacifistische inter
pretaties van oorlogspropagandafilms kunnen analyseren. Hansen (1991), p. 90-125. 
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voltallige legerleiding en enkele buitenlandse gezanten.22 

De Britten waren trots op hun propagandafilms. Ze lieten in hun distributiemateriaal, 
maar ook in hun interne berichten merken, dat de Duitsers bij hen fors achterliepen. 
Tegelijkertijd erkenden ze zelf dat het veel beter zou kunnen.23 Het Duitse filmvakblad Der 
Kinematograph omschreef het vanzelfsprekend negatiever: '...Reklamefilme für Englands 
Kriegsleistungen, die aber grósstenteils in England oder hinter den Front aufgenommen 
wurden und durch ihre sichtbare Schauspielerei die wahre Absicht allzu-sehr durchblicken 
lassen.'24 

Speelfilms. 
Al deed Desmet moeite om een propagandafilm als THE BATTLE OF THE SONIME te krijgen en 
verhuurde hij op bescheiden schaal journaals en actualiteiten, hij was toch op de eerste 
plaats geïnteresseerd in (lange) speelfilms: spektakelfilms, moderne drama's met grote 
Duitse en Italiaanse sterren en sensatiefilms met wilde achtervolgingen, liefst met behulp 
van moderne vervoermiddelen. Het prestige en de potentiële vorstelijke opbrengst van 
dergelijke films werden al bij voorbaat vastgesteld door de productiemaatschappijen en 
door de distributeurs. Men afficheerde dergelijke films met de uit Duitsland geïmporteerde 
aanduiding 'schlager'. 

Moderne drama's met grote sterren waren de drie Messter-films met Henny Porten en de 
Italiaanse divafilms FIOR DI MALE en SANGUE BLEU. Tot het sensationele genre behoorden 
films als de Duitse film Miss Clever contra De Zwarte Hand (DAS GEHEIMSCHLOSS, Apollo 
1914), de Jules Verne-verfilming LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT (al vóór de oorlog in 
roulatie gebracht) en de Italiaanse spionagefilm FILIBUS. Ook haalde Desmet vooroorlogse 
populaire films als het drama PADRE en de spektakelfilm LA CADUTA DI TROIA opnieuw van 
de plank.25 LA CADUTA DI TROIA werd door Desmet ingezet toen Nederland in de ban was van 
een andere Italiaanse spektakelfilm van Itala, CABIRIA.26 Nieuwe kopieën van oude succes
sen deden het goed in zijn kleinere bioscopen. Zo draaide de nieuwe kopie van L'ENFANTDE 
PARIS in de zomer van 1917 drie weken in Cinema Parisien in Rotterdam. Ook de nieuwe 
kopie van LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT werd veel verhuurd. 

Opvallend was dat Desmet tijdens de Eerste Wereldoorlog geen Nederlandse speelfilms 
aankocht, terwijl juist in die jaren regelmatig Nederlandse speelfilms werden gerealiseerd. 
In de vakpers erkende men weliswaar de gebreken van de Nederlandse films in vergelijking 
met het buitenland, zoals het gebrek aan budget en aan grote studio's. Toch genoten de 
films van Gildemeijer, van Theo Frenkel en van de Hollandia-studio zeker in eigen land 

" De Bioscoop-Courant, 6 oktober 1916. 

" Public Record Office, Londen, INF 4/ IB, John Buchan (Foreign Office, Department of Information) aan Carson, 2 
december 1917. 

* P.H. Kömer, 'Film und Kinematographie in Holland', in: Der Kinematograph, 26 juli 1916. 

!i Zie voor advertenties voor PADRE: De Bioscoopcourant, 18 februari 1916. 

" Vanaf 7 januari 1916 adverteerde Desmet een tijdlang voor de reprise van LA CADUTA DI TROIA in De Bioscoopcourant, tot de 
film werd vertoond in de Witte Bioscoop te Gouda, een goede klant van hem. In september van hetzelfde jaar werd door 
distributeur Kino geadverteerd voor de film Het Paard van Troje, een nieuwe titel voor LA CADUTA DI TROIA. 
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reputatie. In het archief is geen spoor te vinden van zelfs maar een poging van Desmet om 
Nederlandse speelfilms te bemachtigen tijdens de oorlog. Of de films waren aan andere 
distributeurs vergeven, zodat hij er niet aan kon komen, of hij vond ze niet de moeite 
waard. Vermoedelijk zag Desmet eerder een kasucces in Henny Porten dan in Annie Bos. 

'De lieveling van het publiek': driemaal Henny Porten. 
Vóór de oorlog had Desmet via zijn tweedehandshandel diverse Messter-drama's met 
Henny Porten in zijn bezit gekregen zoals PERLEN BEDEUTEN TRANEN (1911) en DES PFARRERS 
TÖCHTERLEIN (1912).'" In die films was de actrice nog niet de ster die ze vanaf 1913 werd. 
Toen Desmet in 1913-1914 regelmatig bij Messter zelf films bestelde, zaten daar geen films 
met Porten tussen. Desmet revancheerde zich met de 'Henny Porten-Serie 1915', waarvan 
twee films in 1914 waren geproduceerd. Hij adverteerde voor deze serie in De Bioscoop-
Courant en De KinematograafVanaf de eerste week van januari 1915. Liefst zeven pagina's 
lang publiceerde hij afbeeldingen van Henny Porten in De Kinematograaf van 1 januari 
1915. Op 26 februari richtte de reclame zich concreet op de film ALEXANDRA: twee pagina's, 
waarbij een portret van Henny Porten centraal stond. Dit typeert hoe snel het sterrensyteem 
een niet meer weg te denken fenomeen was geworden in de filmwereld. Een foto van de ster 
was voldoende reclame. De onderschriften als 'de gevierde actrice' en 'de lieveling van het 
publiek' bevestigden dit systeem. 

Vanaf 19 maart 1915 werd ALEXANDRA vertoond in Cinema Palace in Amsterdam. 
Bioscoopexploitanten werden opgeroepen de film daar te komen bekijken om te kunnen 
boeken. ALEXANDRA rouleerde daarna lange tijd in Nederland, tot en met 1921, met matig 
succes. Volgens Desmets register werd de film slechts zes weken tot aan februari 1916 
vertoond, dus hij draaide in 1915 zeker niet week na week.28 In totaal liep de film twintig 
weken. Van de drie Messter-films die Desmet tijdens de oorlog kocht was het de best 
lopende. In september 1916 draaide ALEXANDRA nog minstens twee weken in Desmets eigen 
Parisien in Amsterdam en in voorjaar 1918 opnieuw een week.29 De film is zowel een 
smartelijk drama als een kritisch verhaal over de dubbele moraal van mannen. Alexandra, 
een jonge vrouw van aristocratische afkomst, wordt door zigeuners geëxploiteerd. Een rijke 
graaf verleidt haar, maar laat haar later zitten. Ze krijgt een kind, dat van uitputting sterft, 
en belandt in de gevangenis op verdenking van moord op haar kind. Na haar vrijlating 
zoekt ze opnieuw contact met de graaf en trouwt hem zelfs om zich te kunnen wreken, 
maar haar huwelijksgeluk weerhoudt haar daarvan. Alexandra's man heeft echter geen 
medelijden met haar noodlot, wanneer ze in de derde persoon haar eigen levensverhaal 
vertelt. Uit wanhoop pleegt ze zelfmoord. Te laat komt de graaf tot inkeer. 

In De Bioscoop-Courant van 24 maart 1916 werd de inhoud van DAS ENDE VOM LIED weer
gegeven. De dochter van een waard verpleegt een bij een jachtpartij verwonde man, maar 
ontmoet later een vriend van hem, die zich in beschonken staat aan haar opdringt. Ze trekt 

" Van deze titels en andere vroege Henny Porten-films als KÜNSTERUEBE (1911), LIEBE UND LEIDENSCHAFT (1911) en DER KUSS DES 
FÜRSTEN (1912) zijn kopieën aanwezig in de Desmet-collectie. 

" DA, C359 'Register'. 

" De Bioscoopcourant van 29 september 1916 vermeldt, dat de film op dat moment zijn tweede week bij Cinema Parisien 
inging. DA, C492 'Factuurboek 1917. Dit verhuurboek bevat een overzicht van Desmets filmverhuur in de periode 1917-1922, 
maar laat ook zien welke programma's Cinema Parisien zowel van Desmet ais van derden ontving. 
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in bij de verpleegde, maar als ze de andere man weerziet, blijkt een oude vlam op te laaien. 
De verpleegde krijgt, als hij dit bemerkt, een hartaanval. Het meisje ontdekt echter dat de 
minnaar al een ander heeft en verdrinkt zich. De film liep op dat moment in de Eerste 
Heldersche Bioscoop, één van Desmets vaste klanten. Mogelijk vond daar ook de eerste 
vertoning plaats. Tot en met begin mei 1916 adverteerde Desmet regelmatig voor DAS ENDE 
VOM LIED in De Bioscoop-Courant. De film werd onder meer begin april 1916 in Tuschinski's 
Thalia vertoond. In december 1918 draaide DAS ENDE VOM LIED nog een week in Cinema 
Parisien te Amsterdam. In totaal draaide de film slechts twaalf weken. 

NORDLANDSROSE werd pas een jaar later in Nederland uitgebracht, als derde deel van de 
Hermy Porten-serie en niet, zoals oorspronkelijk gepland, als het eerste deel.30 Vanaf 1 
september 1916 draaide de film voor het eerst in de bioscoop van Van Roon in Den Helder. 
Van 16 juni tot en met 8 september 1916 maakte Desmet reclame voor de film in De Bio
scoop-Courant, de eerste weken over twee volle pagina's, daarna steeds over één pagina. 
Alle reclame ten spijt werd NORDLANDSROSE na de vertoning in Den Helder in 1916 geen 
enkele keer meer gehuurd. Pas in 1917 werd de film nog drie keer verhuurd, waaronder in 
februari 1917 aan de Amsterdamse Cinema Palace. In november 1918 draaide hij voor het 
laatst, bij Abraham Tuschinski. NORDLANDSROSE draaide dus maar vijf weken, een absoluut 
dieptepunt voor Desmet. NORDLANDSROSE was niet alleen de laatste Messter-film van 
Desmets filmverhuur, maar ook het laatste filmaanbod waarvoor Jean Desmet groot adver
teerde, alvorens zich na 1916 meer en meer terug te trekken uit de wereld van de filmdistri
butie. De tegenslag met de Messter-films moet daar een belangrijke rol bij gespeeld hebben. 

Hermy Porten bleef volop in de belangstelling staan, maar haar films werden na 1916 niet 
langer door Desmet gedistribueerd. Zijn plaats werd ingenomen door nieuwe distributeurs 
als Loet Barnstijn met zijn maatschappij HAP-Film en leden van de oude garde als Anton 
Nöggerath met zijn firma FAN-Film.31 

Spektakelfilms: CAJUS JULIUS CAESAR en CABIRIA. 

Tussen de Cines-films die Desmet in 1915 van de Deutsche Cines-Geselschaft kocht, was 
CAJUS JULIUS CAESAR de meest prestigieuze en succesvolle titel. De film is een filmbiografie 
van de Romeinse veldheer, die ingaat op alle bekende wapenfeiten en dramatische 
momenten: de oorlog tegen de Galliërs, de rivaliteit met Pompejus, het conflict met de 
Republikeinen, zijn liefde voor Servilia, zijn keizerschap en de moordaanslag in de Senaat 
door de Republikeinen, onder wie zijn pleegzoon Brutus. Al deze gebeurtenissen worden in 
een soort tableau vivant-achtige stijl verbeeld. Uitgebreide en veelvuldig voorkomende 
tussentitels verduidelijken de historische achtergronden, maar onderbreken wel de 
spanning. De film werd in Nederland uitgebracht als Julius Caesar. Desmet bestelde massa's 
affiches en foto's en liet talloze programma's en brochures drukken, waaronder luxe 
fotoboekwerken met omslagen in rood karton met gouden opdruk. Al in april 1915 liet 
Willy Mullens Desmet weten dat hij CAJUS JULIUS CAESAR in het Gebouw voor Kunsten en 

" Zie hfd. VI, p. 233-235. 

J' Over de waarde en de functie van Henny Porten als internationaal boegbeeld van de Duitse filmindustrie tijdens de 
Eerste Wereldoorlog zijn de meningen verdeeld. Ramona Curry, 'How Early German Film Stars Helped Sell the WaKes)', in: 
Dibbets/Hogenkamp (1995), p. 139-148. Helga Belach, Hermy Porten. Dererste deutsche Filmstar 1890-1960 (Berlin: West: 
Haude S Spener, 1986). Corinna Muller, 'Henny Porten', in: Hans-Michael Bock (ed.), Cinegraph. Lexikon zum deutsch-
sprachigen f/7ms(Miinchen: text £ kritik, vanaf 1984). 
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Wetenschappen in Den Haag wilde uitbrengen. Hij bood Desmet 1500 gulden voor veertien 
dagen projectie, maar toen Desmet eind juni nog niks van zich had laten horen, bestelde 
Mullens de film af. De film ging naar Mullens' concurrent in Den Haag, Engels van het 
Olympia-Theater aan het Prins Hendrikplein. Engels huurde in die tijd regelmatig van 
Desmet. Mogelijk wilde Mullens de film enkel in zijn zomerprogrammering in het Gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen uitbrengen en wilde Desmet voorkomen dat de film 
midden in de zomer zou uitkomen.32 

Op 2 september 1915 ging CAJUS JULIUS CAESAR in pers-première in het Olympia Theater. 
Daags daarna kwam de film voor het grote publiek beschikbaar en draaide minstens drie 
weken achtereen in dezelfde bioscoop.33 Lovende recensies in de Haagsche kranten Het 
Vaderland, De Nieuwe Courant, De Avondpost en Het Dagblad van Zuid-Holland en 's-
Gravenhage zorgden voor extra publiek. In de Nederlandse brochure bij de film werden de 
historische reconstructies en de massaregie geroemd. Daarnaast was er extra aandacht voor 
de hoofdrolspeler Amleto Novelli, inmiddels bekend uit Quo VADIS? en MARCANTONIO E 
CLEOPATRA. Men prees zijn talent om alle stadia in het leven van Julius Caesar zo treffend 
uit te beelden: 'Naast de grote verdienste, welke de film "Cajus Julius Caesar" ook op gebied 
van aanschouwelijk onderwijs heeft, is zij een waardevol document, waarop onovert-
reffelijk regie- en filmspeel-kunst vereeuwigd is. Ook door deze film zullen de beschamende 
woorden van Schiller "Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kranze" ("Voor den 
tooneespeler vlecht het nageschlacht geen kransen") geheel worden teniet gedaan.'34 

Na Den Haag volgde een lang roulement. In steden als Utrecht en Nijmegen werd de film 
zelfs twee weken vertoond. Tot en met 26 mei 1916 maakte Desmet reclame met de film in 
de filmtijdschriften, vaak met diverse foto's, meestal over twee hele pagina's, en 
ondersteund door wervende bijschriften als 'In elk Theater een enorm succes!', 'Reeds 
meermalen geprolongeerd!' en 'De meest gunstige persrecenties!'. In september 1916 werd 
CAJUS JULIUS CAESAR nog vertoond in de Bellamy Bioscoop in Vlissingen van Desmets broer 
Theo en nog in februari 1917 liet Tuschinski hem met veel publiciteit projecteren in zijn 
Rotterdamse bioscopen. 

CAJUS JULIUS CAESAR had echter te lijden van het gelijktijdige succes van de al even groots 
aangekondigde en in de pers geloofde superproductie CABIRIA.35 Desmet was in de zomer 
van 1914 speciaal naar Parijs gegaan om bij Paul Hodel, de rechthebbende van Itala voor 
Frankrijk, België en Nederland, CABIRIA te bekijken. Hodel vroeg echter 50.000 francs voor 
de film. Dat had Desmet er niet voor over. Hij bood zelf eerst 25.000 francs. Later stelde hij 
met zijn concurrent Johan Gildemeyer van Union Film modelcontracten op om samen 
CABIRIA aan te kopen voor 35.000 francs. Het mocht niet baten. Nieuwkomer Cinema Palace 

" DA, C865 'Contracten. s-Gravenhage'. 

" Uit de vakpers kan niet a/geleid worden of dit de landelijke première betrof, maar volgens Desmets register DA, C359 
was het dat wel. 

" De brochure van CAIUS JULIUS CAESAR bevindt zich thans in een oplage van 200 stuks in het publiciteitsarchief van het 
Filmmuseum. Desmet had in de jaren dertig nog een voorraad van 2200 stuks over. Binnen de fotocollectie van het 
Filmmuseum bevindt zich het luxueus uitgevoerde fotoalbum voor dezelfde film, een zeker voor die tijd zeldzame en dure 
vorm van publiciteit. Dit album bevat twintig getinte foto's op groot formaat, beschermd door rijstpapier. De omslag is in 
rood met gouden letters. Op de voorkant is een polychrome illustratie afgedrukt. 

" Zie voor een uitgebreidere bespreking van de distributie van CABIRIA in Nederland: Blom (1992), p. 56-58. 
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kreeg de film en schafte maar liefst drie kopieën aan, voor die tijd een unicum.36 

De première van CABIRIA vond plaats op donderdag 23 september 1915 in Cinema Palace. 
De politie moest volgens de pers assisteren vanwege de verkeersopstoppingen. Van tevoren 
was het publiek via reusachtige affiches en reclameverlichting op de film geattendeerd. De 
film werd in Cinema Palace vertoond met muzikale begeleiding van Boris Lensky. Het 
publiek had enkel bewondering en lof voor de film en roemde met name de uitbarsting van 
de Etna, het verbranden van de vloot, de bestorming van de stad en het slot met de 
zegepraal. Uiteindelijk draaide CABIRIA drie weken in Cinema Palace, drie weken in Cinema 
de Munt en drie weken in de Witte Bioscoop, kortom het recordaantal van negen weken in 
Amsterdam. De film werd een begrip en rouleerde daarna nog lang door het hele land.37 

Jarenlang zouden alle Italiaanse spektakelfilms eraan afgemeten worden. Niet het hoofd
personage maar diens vriend, de ijzersterke Maciste was de grote held. Hij werd zo populair 
door de film, dat men een hele serie films rondom zijn personage creëerde. Daarmee werd 
het in de late jaren tien populaire genre van de krachtpatserfilms geïntroduceerd.38 

Diva 's: FIOR DI MALE en Lyda Borelli. 
Behalve door de spektakelfilms werd Italië in de jaren tien bekend als een exportland van 
filmsterren. Samen met Duitse sterren als Henny Porten, de Denen Asta Nielsen en 
Valdemar Psilander, de Hollywoodster Charlie Chaplin, de Franse Suzanne Grandais en de 
Nederlandse Annie Bos waren de Italiaanse sterren Lyda Borelli,. Francesca Bertini, Pina 
Menichelli, Diana Karenne en Maria Jacobini een jaar of vijf enorm populair. Zij droegen 
sterk bij aan de stercultus in de Nederlandse filmwereld.39 In 1918 verscheen een blad dat 
inhaakte op deze stercultus, De Filmwereld, vol roddels, filmbeschrijvingen en filmfoto's en 
portretten van sterren. 

De eerste twee films van Lyda Borelli, MA L'AMOR MIO NON MUORE en LA MEMORIA 
DELL'ALTRO (Gloria 1914) waren door Wilhelmina uitgebracht, vanwege Wilhelmina's 
alleenrecht op de Gloria-producties.40 Daarna speelde Borelli in de films van Cines. Van die 

16 Dergelijke veilingachtige praktijken bij het verkopen van distributierechten gebeurde aanvankelijk alleen bij 
superproducties als Quo VADIS? en CABIRIA, die in Parijs per opbod verkocht werden. Tijdens de oorlog werd het bij 
importeurs als A.E. Chezzi gewoonte om monopoolfilms in een Amsterdamse bioscoop proef te draaien en aan de hoogste 
bieder te verkopen. 

" Overigens was er wel commentaar op de verhoogde prijzen aan de kassa, die zonder twijfel met de doorberekening van 
de hoge kosten voor de monopoolrechten te maken hebben gehad. Ook bekritiseerde men de ingewikkelde tussentitels 
van de film, zogenaamd geschreven door Cabriele D'Annunzio, en het gecompliceerde verhaal. Een volgende 
spektakelfilm, SALAMMBO (Pasquali 1914) werd geloofd vanwege het heldere verhaal en het ontbreken van gezwollen titels. 
De Bioscoop-Courant, 28 januari 1916. 

" Zie voorvertoning en receptie van de Italiaanse krachtpatserfilms in Nederland: Blom (1992), p. 58-64. Tussen ca. 1918 
en 1924 waren het voornamelijk de firma's HAP-Film en PIG-Film die de films met Maciste en diens concurrenten (Lionel) 
Buffalo, Giovanni 'jean' Raicevich, Atlas (Mario Ausonia), Ultus (Aurèle Sidney), Luciano Albertini en de vrouwelijke 
sensatieheid Astrea uitbrachten. 

" Zie voor de vertoning en receptie van de diva-films in Nederland: Blom (1992), p. 64-73. Na de Eerste Wereldoorlog 
zouden Borelli's films MADAME TALLIEN (Cines 1916) en II DRAMMADI UNA NOTTE (Cines 1918) door respectievelijk Cinema Palace en 
PIG-Film in Nederland gedistribueerd worden. 

*° In 1915 adverteerde Wilhelmina opnieuw in de vakbladen voor MA L'AMOR MIO NON MUORE, in Nederland ook getiteld 
Vrouwenliefde en Leed. Zie hiervoor bijvoorbeeld: De Kinematograaf, 5 maart 1915. 
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films bracht Nöggerath er twee uit: Weerloos (LA DONNA NUDA, 1914) en De Bruiloftsmarsch 
van Mendelsohn (LA MARCIA NUZIALE, 1915). Cinema Palace distribueerde De Vlinder (LA 
FALENA, Cines 1916). Jean Desmet distribueerde ook één Borelli-film: FIORDI MALE (1915), 
uitgebracht als Kinderen der Zonde. Net als in ALEXANDRA bestijgt een vrouw de maatschap
pelijke ladder, maar een rustig leven en liefde worden haar nauwelijks gegund. Ze klimt op 
tot directrice van een modeatelier en erft van een oude graaf zijn titel en vermogen. Haar te 
vondeling gelegde zoon zoekt ze later echter tevergeefs op en de man op wie ze verliefd 
raakt, blijkt van haar pleegdochter te houden. Haar duistere verleden van animeerdame en 
ontsnapte gevangene blijft haar achtervolgen en uiteindelijk sterft zij door de hand van haar 
eigen criminele zoon. FlOR Dl MALE is een echte divafilm. Regelmatig staat als in een opera 
het verhaal stil om de actrice alle ruimte te geven haar wanhoop, verdriet en eenzaamheid 
in mimiek en gebaren uit te drukken. 

Op 15 april 1915 had Desmet de film aangekocht bij de Deutsche Cines-Gesellschaft. In 
De Bioscoop-Courant van 7 januari 1916 maakte Desmet voor het eerst reclame voor Kinde
ren der Zonde. Lyda heette in die reclame regelmatig Lijda; de Nederlandse filmbusiness 
verbasterde nogal eens de namen van films en acteurs. Daarna maakte Desmet in ieder 
nummer van De Bioscoop-Courant reclame voor FIOR DI MALE, meestal met foto's erbij. Vanaf 
25 februari vulde hij zelfs twee pagina's met eerst twee weken vier, later drie foto's uit de 
film. In De Bioscoop-Courant van 17 maart werd ook de inhoud van de film gegeven. 
Tussen 17 en 23 maart 1916 werd FIORDI MALE vertoond in de Flora Bioscoop te Den Haag 
en omstreeks dezelfde tijd in het Thalia Theater eveneens in Den Haag. De vakpers schreef: 
'We werden in de gelegenheid gesteld deze kunstfilm, en daarin het uitstekende spel der 
Film-Actrice Lyda Borelli te bewonderen, en wij moeten erkennen dat het onze hooge 
verwachtingen heeft overtroffen, zoowel wat inhoud, spel als aankleeding betreft.'41 Desmet 
zelf adverteerde de film als een 'spannend drama in 4 afdeelingen' en 'vol prachtige en 
aangrijpende tooneelen'. Dat de film om de ster draaide, was overduidelijk. Met vette letters 
stond in de advertentie: 'Lyda Borelli in de hoofdrol', gevolgd door de opmerkingen: 'Deze 
Ie rangs-artiste heeft in dit filmspel zich zelve overtroffen. Zij weet meesterlijk uit te 
beelden de diepgezonkene en de hoogstaande vrouw."12 Na 31 maart stokte de reclame. In 
april werd die nog twee weken voortgezet, daarna stopte het helemaal. Ondanks alle 
publiciteit werd FIOR DI MALE maandenlang niet gehuurd. Pas in de laatste week van 
december 1916 werd de film gedraaid bij Cinema De Munt, waar inmiddels Barnstijn de 
scepter zwaaide.43 Daarna werd FIOR DI MALE nog slechts negen keer gehuurd, volgens 
Desmets registers.44 Ter vergelijking: LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT werd 59 keer 
verhuurd, een record. Voor FIOR DI MALE gold, net als eerder voor Desmets vooroorlogse 
monopoolfilms RICHARD WAGNER en DIE LANDSTRASSE, dat films die lovend in de pers 
besproken waren, niet automatisch kassuccessen werden. 

' De Bioscoop-Courant, 17 maart 1916. 

" De Bioscoop-Courant, 10 maart 1916. 

" DA, C941 'Klantenboek 1916'. Zie hfd. VI, p. 244. 

" DA, C359. Hierbij moet vermeld worden dat dit register nogal incompleet ingevuld is. 
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Diva's: Francesco Bertini en SANGUEBLEU. 
Francesca Bertini was al bekend in Nederland, voordat ze in 1914 met haar diva-films 
begon. Vanaf het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden haar films echter dikwijls 
ongezien aangekocht en vertoond. Distributeur HAP-Film (Barnstijn) kon zelfs pagina na 
pagina adverteren met 'nummer ... van de Francesca Bertini-serie'. Of Bertini's films net als 
die van Asta Nielsen en Henny Porten echt in series werden aangeboden of dat Barnstijn 
alleen de schijn wilde wekken, blijft onduidelijk. Bertini's films werden twee decennia lang 
gedistribueerd. Zij bevestigde haar reputatie als actrice met de filmpantomime HISTOIRE 
D'UN PIERROT (Celio 1914), die in juni 1914 in Nederland werd uitgebracht en door de pers 
hoog werd gewaardeerd. Haar erkenning als filmdiva volgde in Nederland in 1915, toen de 
ene na de andere Bertini-film verscheen. Het was op de eerste plaats Nöggerath die met 
haar pronkte, met name haar producties NELLY LA GIGOLETTE (Caesar 1914) en ASSUNTA 
SPINA (Caesar 1915). 

In dezelfde tijd was een andere film met Francesca Bertini in de Nederlandse bioscopen 
gaan lopen, namelijk de Celio-productie SANGUE BLEU (1914), door Jean Desmet uitgebracht 
als De Vorstin van Montecabello. 'Dit dramatische levensbeeld in 4 afdeelingen, dat ons 
voert in vorstelijke paleizen in volle grootheid, en door de meest prachtvolle landstreken 
met grootsche natuurtafereelen, in theater en tooneel, is in zijn genre onovertrefbaar, zowel 
wat de handeling, aankleeding als regie betreft. Het spel van deze eminente actrice boeit 
van begin tot einde, en vooral als zij in de laatste afdeeling den "doodendans" uitvoert, is 
haar spel kunstvol en aangrijpend.'45 In tegenstelling tot ALEXANDRA en FIOR DI MALE tuimelt 
hier een welgestelde gravin van de maatschappelijke ladder omlaag. Ze scheidt zich van 
haar jaloerse en overspelige echtgenoot. Na hun scheiding wordt haar kind haar afgenomen 
vanwege een relatie met een artiest, die een klaploper blijkt te zijn en die haar geld en 
juwelen verspeelt. Ieder contact met haar kind wordt haar geweigerd door beide mannen. 
De minnaar, van wie ze niet eens echt houdt, zet haar te schande door haar te dwingen op 
te treden als variétédanseres. Tijdens haar nummer, de 'tango de la mort', steekt de 
beproefde vrouw zich uit wanhoop neer. Haar man brengt haar zwaar gewond naar huis en 
komt tot inkeer. Net als in ALEXANDRA wordt de dubbele moraal van mannen bekritiseerd en 
staat het vrouwelijk lijden centraal. Evenals Lyda Borelli in FIOR DI MALE en Henny Porten in 
ALEXANDRA excelleert Francesca Bertini in SANGUE BLEU in de expressie van emoties via haar 
lichaamstaal. Met zijn conflict van de moeder wier kind wordt ontnomen, stond SANGUE 
BLEU model voor Bertini's 'tearjerker' ODETTE (Caesar Film 1916), die ze nog twee keer 
opnieuw zou verfilmen, in 1927 en 1934.46 

Desmet had voordien al verschillende films met Bertini gekocht, uit de periode toen ze 
voor de Film d'Arte Italiana en Cines werkte en nog niet haar status van 'diva' had bereikt.47 

In een aantal van die films wordt al wel haar naam aan het begin van de film vermeld en 

" Opmerking in de Bioscoopcourant van 26 november 1915, naar aanleiding van de vertoning van SANGUE BLEU in Union in 
Amsterdam. 

" Het Filmmuseum beschikt bi jvoorbeeld, buiten de Desmet-collectie, over een ( incomplete) kopie van de versie van 
ODETTE uit 1927, MEIN LEBEN FÜR DAS DEINE, een destijds populaire Frans-Duitse co-productie met naast Bertini de Duitse acteur 
Fritz Kortner en de Brit Warwick Ward. 

" TRISTANO E ISOTTA (Film d'Arte Italiana 1911), ROMEO E CIULIETTA (Film d'Arte Italiana 1912), I I FASCINO DELLA VIOLENZA, PANNE D'AUTO 

(Celio 1912), TERRA PROMESSA, IL VELENO DELLE PAROLE en L'AMAZZONE MASCHERATA, allen nog steeds bi j het Filmmuseum aanwezig. 

Desmet adverteerde bijvoorbeeld voor TERRA PROMESSA in De Bioscoop-Courantvan 4 juli 1913. 
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lacht de actrice het publ iek toe vanui t een medail lon-achtige lijst ( 'plan emblémat ique ' ) . 
Voorbeelden hiervan zijn De invloed der liefde (IL FASCINO DELLA VIOLENZA) e n Het land van 
belofte (TERRA PROMESSA). De films met Bertini w e r d e n ook steeds langer. In 1910-1912 
wa ren haar films eenakters geweest . TERRA PROMESSA uit 1913 was al een drieakter en in 
juli 1914 kocht Desmet haar vierakter De geheimzinnige paardrijdster (L'AMAZZONE 

MASCHERATA). 
In januar i 1915 tekende Jean Desmet met D e u t s c h m a n n van Cines-Berlijn het contract 

voor SANGUE BLEU, maar pas i n juli van dat jaar verscheen in De Bioscoop-Courant reclame 
voor de film. In tegenstell ing tot bij CAJUS JULIUS CAESAR wist Willy Mul lens dit keer wel de 
première te bemacht igen. Van 25 juni tot en met 1 juli 1915 draaide SANGUE BLEU bij 
Mul lens in het Gebouw voor Kuns ten en Wetenschappen te Den Haag.48 Daarna bleef het 
een tijdlang stil rond de film. Na de première-week werd hij tot november m a a r drie keer 
ve rhuurd . Van november 1915 tot e n met februari 1916 maakte Desmet o p n i e u w reclame in 
De Bioscoop-Courant. Het hielp, want e ind november 1915 werd SANGUE BLEU in 
A m s t e r d a m in Union en half december bij Tuschinski in Rot terdam gedraaid. De pers 
schreef over de vertoning in Tuschinsk i ' s gekoppelde bioscopen Thal ia en Royal: 'De bege
le idende muziek, "Ie dernier Tango", was zeer toepasselijk. Het moet gezegd, het is een der 
beste n u m m e r s welke wij ooit van Francesca Bertini zagen, met schi t te rende toonelen en 
s p a n n e n d e handeling. '4 9 Daarna vermeldde De Bioscoop-Courant nauwel i jks meer 
ver toningen van de film, behalve o p 14 april 1916. Tussen 7 en 20 april draa ide SANGUE 
BLEU twee weken lang in Cinema Parisien te Amsterdam, waar J. D a h m e n bij de film 
expliceerde.5 0 De film werd zevenentwint ig keer verhuurd , een besche iden 'score'.51 

Na SANGUE BLEU bleef Francesca Bertini in Neder land te zien. L A SIGNORA DALLE CAMELIE 

(Caesar 1915) en T O S C A (Bertini/ Caesar 1918) kenden zelfs een langlopende roulatie in 
Neder land en w e r d e n na h u n normale rou lement nog herhaaldeli jk o p n i e u w in reprise 
gebracht door FAN-Film.5Z 

" DA, A13 'Uitnodigingen 1911-1961'. 

" De Bioscoop-Courant, 17 december 1915. 

5° De Bioscoop-Courant, 14 april 1916. DA, C941 'Klantenboek 1916'. Dahmens naam werd ook wel als Damen en Daamen 
geschreven. In januari 1916 had SANGUE BLEU ook al in Cinema Parisien in Amsterdam gedraaid, aldus De Bioscoop-Courant 
van 28 januari 1916. Blijkbaar ging het niet zo best in Parisien, want het vakblad schreef: 'De programa's van den heer 

\rr\rr\or rifnrt-r\r,,—*%+ u/otot] hifirdczA&k wcdteï wat c-* te werken en "sen wonder als men weet dat deze week als hoo^dn _ 
"De Vorstin van Monte Cabello", de wonderschoone film met de beroemde Francesca Bertini in de hoofdrol.' 

* DA, C359 'Alfabetisch register van aangekochte films'. 

* LA SIGNORA DALLE CAMELIE, die in Nederland rouleerde onder de titel Marguerite Cauthier, kwam eind maart 1916 uit in 
Nöggeraths Bioscope-Theater. De film draaide twee weken, ondanks een weinig spectaculaire reclamecampagne. Hij werd 
een maand later eveneens geprolongeerd in de Rotterdamse bioscopen Palace en Centraal, waarna een lang roulement 
volgde. Vanaf 2 maart 1923 werd LA SIGNORA DALLE CAMELIE nog vertoond in de Familie Bioscoop te Den Haag en TOSCA vanaf 23 
februari in Nöggerath's Bioscopetheater te Amsterdam. Volgens FAN liep TOSCA in het Bioscopetheater in totaal zeven 
weken en in het Rotterdamse Centraal Theater vijf weken. LA SIGNORA DALLE CAMELIE zou in Rotterdam in totaal zelfs tien 
weken vertoond zijn. Zie voor Francesca Bertini's receptie in Nederland: Biom (1992), p. 65-68. 
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2. Desmets bioscoopexploitatie en de Nederlandse bioscopen in de jaren 1914-1916. 

Desmets bioscoopketen in de grote steden verminderde. Hij richtte zich op de provincie, 
waar hij samen met zijn familie nog een viertal nieuwe of van anderen overgenomen 
bioscopen opende. Bijna geen enkele van deze bioscopen werd echter een succes. Mathijs 
Desmet opende met Jeans steun een bioscoop in Eindhoven en klom daar op tot 
bioscoopkoning, al was dat niet dankzij Desmets filmaanbod.53 Zus Rosine opende in 
Rotterdam een nieuwe bioscoop, terwijl haar oudste broer in dezelfde stad zijn elitetheater 
voor veel geld verkocht en zijn eerste bioscoop zag afglijden door een reeks slechte 
uitbaters. 

Veranderingen in de Nederlandse bioscoopwereld en bij Desmets bioscopen. 
Na de bioscoop-hausse in 1911 en 1912 kwamen er in de oorlog nog wel bioscopen in 
Nederland bij, maar veel minder dan voorheen. De nieuwe bioscooptheaters waren 
luxueuzer, comfortabeler en groter dan hun voorgangers, hoewel het tot het einde van de 
oorlog zou duren voor er bioscopen van meer dan duizend zitplaatsen verrezen. Opvallend 
is dat er in Amsterdam tijdens de oorlogsjaren nauwelijks nieuwe bioscopen werden 
geopend. In Rotterdam kwamen er per jaar één a twee nieuwe bioscopen bij, zoals eind 
1914 Centraal Theater van Piet Vermeer en in 1915 Bioscope Feijenoord van Desmets zus 
Rosine.54 Bestaande bioscopen in Amsterdam wisselden van eigenaar, zoals Desmets 
Cinema De Munt en Gildemeijers Union, en werden dan soms onder nieuwe namen 
heropend.55 Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloten ook verschillende bioscopen. Dit waren 
vooral volks- of buurtbioscopen, zoals Thalia en Victoria in Amsterdam, twee goede klanten 
van Desmet in de jaren 1914-1915.56 De grotere bioscopen in de winkelstraten en de 
uitgaanscentra hielden beter stand. In zekere zin was dit de voortzetting van een vooroor
logse ontwikkeling. Toen vond ook al in diverse steden een selectieproces plaats. Abraham 
Tuschinski werd door de overname van Scala (1915) en Cinema Royal (1916), de 
nieuwbouw van Olympia (1916) en de (herhaaldelijk) verbouwde Thalia de bioscoopkoning 
van Rotterdam. 

Vanwege de zeeblokkade en de confiscatie van schepen door de Geallieerden heerste er in 
Rotterdam en Amsterdam tijdens de oorlog veel werkloosheid onder havenarbeiders en 
matrozen, zodat die groepen minder geld aan amusement konden besteden. Toch bleven 
zeker de kleine bioscopen door hun relatief lage entreeprijzen laagdrempelig. Het 
verdwijnen van bioscopen had vermoedelijk met zozeer met een teruglopend bezoek te 

" Tussen 1919 en begin 1922 exploiteerde Desmet Cinema Palace in Bussum samen met de makelaar en steenkolenfabrikant 
C. De Kort. Daarna verhuurde hij de bioscoop aan G. Visser. Cinema Palace werd Flora, later Pallet genoemd. De bioscoop 
bleef tot 1985 in bezit van de familie Desmet, maar werd steeds aan derden verpacht. In 1985 werd hij verkocht en een jaar 
later gesloopt. 

" Centraal Theater werd het vaste uitbrengtheater van Nöggerath in Rotterdam. In dat licht is het niet vreemd dat 
Vermeer in 1921 Nöggeraths filmverhuur overnam. 

" Door de kolennood sloten in 1917 onder meer de Pathé-bioscoop en de Centraal-bioscoop, beide in Den Haag. Een jaar 
eerder waren in Den Haag al de Monopole-Bioscoop en de Japanse Bioscoop gesloten. Verder nam Desmet bioscopen in 
Vlissingenen Amersfoort over. Zie hiervoor p.272-274. 

* Zie hfd. VI, p. 2«. 
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maken, maar de reden van het verdwijnen van bioscopen moet eerder gezocht worden in de 
sterk gestegen exploitatiekosten. Bioscoopexploitanten moesten hun theaters uitbreiden, 
verfraaien en vernieuwen om niet voor de concurrentie onder te doen. Een prominent 
voorbeeld van deze ontwikkeling was Tuschinski's 'restyling' van Thalia en Cinema Royal 
in Rotterdam. Ook de steeds hogere vermakelijkheidsbelastingen en de strengere 
veiligheidsvoorschriften deden de exploitatie-kosten toenemen. Langlopende filmhuu-
rcontracten en de groeiende filmlengte schiepen potentiële risico's. Tussen het aanbod 
konden ook zwakke films zitten, die men niet kon compenseren met andere films, zoals in 
de tijd van de programma's met korte films. 

Verval van Cinema Parisien in Rotterdam. 
Typerend voor de terugval van Desmets bioscoopimperium tijdens de Eerste Wereldoorlog -
en misschien ook voor de kleinere bioscopen in Nederland - is de geschiedenis van Cinema 
Parisien te Rotterdam.57 Aanvankelijk beheerde Desmets aangetrouwde familielid Heinrich 
Voltmann (ook wel Hendrik Voltman genoemd) de bioscoop als werknemer, later als 
pachter. Volgens een kladje in het Desmet-archief zou Desmet met Voltmann tussen maart 
1914 en november 1915 een overeenkomst hebben gehad over het huren van Parisien.58 

Daarbij zou Desmet wekelijks filmprogramma's leveren van 1500 a 1700 meter. De films 
hoefden niet nieuw te zijn. De vrachtkosten heen en terug en de reclame in bruikleen waren 
voor rekening van de huurder. Voltmann hoefde blijkbaar niet voor litho's te betalen in 
tegenstelling tot anderen. Een contract is er evenwel niet, dus of Voltmann deze over
eenkomst accepteerde is onbekend. Voltmann bezorgde Desmet nogal eens kopzorgen. Na 
de affaire in 1913 met de Duitse film DAS GEHEIMNIS VON CHATEAU RICHMOND, die Voltmann 
wilde distribueren zonder Desmets medeweten, ging het in de Eerste Wereldoorlog nog 
slechter. De bioscoop liep slecht. In oktober 1915 klaagde huiseigenaar Van der Schalk dat 
Voltmann ver achter liep met de huur. Desmet zorgde voor betaling.59 

In december 1915, kort na het aflopen van de overeenkomst met Voltmann zocht de 
fotograaf Th.J.J. de Jong contact met Desmet om Voltmanns plaats over te nemen.60 Een 
pachtovereenkomst met de Jong werd op 18 december 1915 getekend. De Jong moest 1000 
gulden als waarborg betalen en huurde naast de bioscoop op de begane grond ook de eerste 
en derde etage. De tweede etage hield Desmet voor zichzelf. Hij speelde met de gedachte 
van de bioscoop een cabaret annex concertzaal te maken, maar daar kwam niets van te-

!' Vanaf 1910 tot en met 1914 stond Desmet in het adresboek van Rotterdam vermeld als bioscoophouder, Korte Hoogstraat 
28 (soms ook 28a-b). In 1914 en 1915 stond hij vermeld, met Cinema Royal, Coolsingel 17b. In 1916 stond hij niet in het 
adresboek. In 1917, 1918 en 1919 stond hij vermeld als 'verlofhouder' aan Coolsingel 17 en in 1918 ineens weer als 'Cinema 
Parisienne, Modem Bioscoop Theater', Korte Hoogstr. 28. 

!" DA, voorlopig nr. 066, 'Parisien Rotterdam'. Desmet verhuurde de bioscoop aan Voltmann voor 186 gulden per week. 
Vanaf 1913 betaalde Voltmann voor de filmhuur van Desmets films. Hij had in 1912 op de Rotterdamse Hoogstraat een eigen 
bioscoop geopend, Imperial. Na Parisien vestigde hij zich in de Kruisstraat als filmhandelaar en directeur en opende daar 
in 1920 een hotel, imperial werd in 1927 aan het City-Concem overgedaan. 

" DA, voorlopig nr. 066. Van der Schalk vroeg en passant of Desmet niet wilde bemiddelen in bierleverantie aan de 
nieuwe bioscoop van de heer Betlehem te Delft, Desmets Delfia. Van der Schalk had net een bierbrouwerij in Delft 
overgenomen. Deze passage bevestigt nog eens het contact tussen de brouwerswereld en de bioscoopwereld. Zie ook 
hoofdstuk II over Parisien en Van der Schalk. 

'° DA, voorlopig nr. 066, Th.J.J. de jong aan Desmet, 4 december 1915, en A. Bouwman aan Desmet, 10 december 1915. 
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recht. Het bleef voorlopig een bioscoop.61 Het theater bleef echter slecht lopen. Het contact 
tussen Desmet en De Jong verliep steeds stroever. De Jong zei in september 1916 het 
contract op, zodat de bioscoop in december aan Desmet terugviel. Om aan een nieuwe 
uitbater te komen, plaatste Desmet in december 1916 advertenties in de NRC, Het 
Vaderland, de Haagsche Courant, de Avondpost en het Rotterdamsch Nieuwsblad, maar 
blijkbaar leverde dat gen resultaat op. 

In dezelfde maand werd Desmet door de huiseigenaar, brouwerij en distilleerderij Van der 
Schalk, aangemaand om de bioscoop op te knappen, omdat ze klachten hadden gehad. 'Er 
zijn bij elkaar 16 ruiten kapot en gescheurd. Ook het geheel ziet er meer dan ergerlijk uit. 
Waar men loopt kraakt het onder de voeten, terwijl er zich in verschillende vertrekken een 
opeenzameling van oude rommel, papieren, en vodden bevindt. Het stinkt er. Indien de 
boel opgeruimd moet worden zijn er voor dat karwei heel wat vuilniskarren noodig.'62 Als 
Desmet de boel zelf niet liet opruimen, dan zou Van der Schalk dat op zijn kosten laten 
doen. Het bedrijf wilde weten wie de bioscoop nu beheerde en eiste dat Desmet geen 
mensen in de bioscoop toeliet die 'het huis' in discrediet konden brengen. Desmet knapte de 
boel op en betaalde zelf alle rekeningen van de achterstallige huur. 

Desmet was in 1916 weer korte tijd de uitbater van zijn eerste bioscoop. Hij pakte de zaken 
voortvarend aan. Behalve de opknapbeurt bezuinigde hij door stevig op zijn personeel te 
korten.03 Als exploitant ontving hij 10 % provisie over de hele omzet, boven op zijn salaris. 
In de periode dat Desmet zelf Parisien beheerde, bestonden de programma's allang niet 
meer exclusief uit Desmets films. Desmet besefte dat zijn eigen aanbod niet meer actueel 
was, dus hij huurde wekelijks een programma bij concurrent Filma, één van de nieuwe 
distributeurs in Nederland. Gezien de geringe huurprijs die Desmet voor deze programma's 
betaalde, waren de films van Filma echter ook niet nieuw.64 In augustus 1916 liet hij zijn 
nieuwe kopie van L'ENFANT DE PARIS drie weken lang in Parisien draaien en adverteerde in 
diverse kranten om publiek te trekken. Iedere maand ontving de bioscoop zo'n drieduizend 
papieren programma's (vermoedelijk strooibiljetten). Behalve door affiches en strooibiljetten 
werd publiciteit gemaakt door advertenties in het Rotterdamsch Nieuwsblad en La 
Belgique.65 

Op 28 augustus 1917 sloot Desmet een pachtovereenkomst met M. Kesten uit Amster-

" DA, voorlopig mr. 066, afschriften financiële overzichten Parisien Rotterdam 1916. 

" DA, voorlopig nr. 066, W.C. Hogerzeil aan Desmet, 25 december 1916. 

" Vergeleken met de jaren daarvoor waren de salarissen voor onder meer de operateur fors verminderd, voor de portier 
en de pianist bleven ze gelijk. De caissière werd vermoedelijk het zwaarst gekort. Zie noot 61. 

" Programma's van Filma kostten 35,15 gulden per week, terwijl bijvoorbeeld Cinema Parisien in Amsterdam twee jaar 
later rond de honderd gulden betaalde voor een programma. 

,s De ontvangsten in die periode (april-augustus 1917) waren op maandag tot en met vrijdag bijna steeds hetzelfde met 
een incidentele uitschieter. Op zaterdag waren de opbrengsten anderhalf a twee keer zoveel als door de week en op 
zondags zelfs vier keer zoveel. Gemiddeld incasseerde men 55 gulden a 70 gulden aan entrees op de zondag. Er waren 
voor de eerste rang kaartjes van 40 cent, voor de tweede rang kaartjes van 30 en 25,5 cent, en voor de derde rang kaartjes 
van 20, 15,5, 10 en 5,5 cent. 
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dam.66 Deze nam de bioscoop op 1 september over. Hij moest vier weken vooruitbetalen. Al 
meteen rezen er problemen met Kesten. De eigenaar had gemerkt dat Kesten de 
bovenverdieping wilde verhuren als hotel. Desmet schreef dat dit onmogelijk was, omdat 
hij de tweede etage, bestaand uit zes kamers, en de zolder voor zichzelf gereserveerd had. 
Kesten zou hebben beweerd dat Desmet slechts één kamer tot zijn beschikking had, wat 
Desmet pertinent ontkende. Boos schreef Desmet aan Kesten, dat deze de eerste en de derde 
etage van het pand te huur aanbood en dat bovendien voorwerpen in het pand beschadigd 
waren, dat een deel van de muren in huis zonder behangsel waren en de klinken van de 
deuren niet sloten. Hij eiste dat alle schade werd hersteld volgens hun contract van 28 
augustus 1917.67 Of Kesten alles opknapte, is niet duidelijk. In ieder geval greep Desmet 
daarna in en Kesten verdween. 

Op 11 oktober 1917 sloot Desmet een contract met Uscher Selig Mansberg uit Amsterdam, 
die de bioscoop daarna pachtte. Mansberg beheerde de bioscoop samen met zijn 
compagnon M.A. Sprecher. Ze vertoonden vooral oude films van Desmet: Quo VADIS? in 
oktober en IN HOC SIGNO VINCES in december. Het jaar daarop zouden ze L'ENFANT DE PARIS, 
CAJUS JULIUS CAESAR, LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT en opnieuw IN HOC SIGNO VINCES 
vertonen. Mansberg was evenmin een aanwinst, want op 14 januari 1918 kreeg Desmet een 
bevel van de deurwaarder. Hij moest de bovenverdieping ontruimen, waar een hotel annex 
nachtcafé was gevestigd, genaamd 'café-hotel York', terwijl alle benedenlokaliteiten en de 
kamer voor de chef van het cinematografisch bedrijf verhuurd waren. Hoe vooral dat laatste 
te rijmen viel met de vertoning van films in de bioscoop is onduidelijk. Een week later, op 
22 januari schreef Desmets advocaat mr. Limburg hem, 'dat de zaak een zeer spoedige 
oplossing eischt, niet onschuldig is en bovendien de aandacht van de Zedenpolitie 
getrokken heeft.' Dat laatste zou op prostitutie kunnen duiden. 

Mansberg en Sprecher gingen na de affaire in januari nog tot eind augustus 1918 door met 
het huren van films van Desmet. In dezelfde maand boden ze ook nog aan Desmets 
inventaris over te nemen. Maar toen het contract in september afliep, zette Desmet er een 
punt achter en wilde van Mansberg en Sprecher alleen nog de achterstallige betalingen 
zien. Toen het huurcontract met Van der Schalk verliep op 14 november 1918, verlengde 
Desmet het contract niet langer en zei de huur op. Dat was niet helemaal het einde van 
Cinema Parisien, want tot en met het begin van de jaren twintig verhuurde Desmet 
incidenteel nog films aan de bioscoop, zoals het Gaumont-drama L'ENFANT DE PARIS en de 
Italiaanse misdaadfilm FILIBUS. De laatstgenoemde film werd zelfs drie keer verhuurd tussen 
1919 en 1920.68 In augustus 1922 leverde Desmet zijn laatste programma aan Cinema 
Parisien in Rotterdam. De exploitant, Sprecher, verhuisde het jaar daarop naar het Ooster-
Theater, dat geëxploiteerd werd door R. Uges. 

66 DA, voorlopig nr. 066, pachtovereenkomst met M. Kesten, 28 augustus 1917, ingaand op 1 september 1917. 

" DA, voorlopig nr. 066, Desmet aan Kesten, 6 oktober 1917. 

" DA, C942 'Klantenboek 1917-'. Mansberg vertrok naar Berlijn, met achterlating van schulden. Sprecher zette de zaak in 
zijn eentje nog een paar jaar voort. 
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Nieuwe bioscopen van de familie Desmet. 

Vlissingen: Theo. 
In januari 1914 kreeg Desmet te horen dat de in 1913 geopende Bellamy-Bioscoop in 
Vlissingen dreigde te sluiten.69 Bellamy, een bioscoop van ongeveer vierhonderd 
zitplaatsen, vormde samen met concurrent Alhambra het bioscoopaanbod in Vlissingen in 
de jaren tien. Desmet ging de bioscoop huren van Jac. Frank, een juwelier int Middelburg. 
Desmets broer Theo werd naar Vlissingen gestuurd en deze heropende de bioscoop op 10 
oktober 1914.70 In het openingsprogramma domineerde de Deense sensatiefilm DET 
HEMMELIGHEDSFULDE X. Volgens de lokale Vlissingsche Courant applaudisseerde het talrijke 
publiek bij de openingsvoorstelling herhaaldelijk om zijn tevredenheid te uiten.71 

Vanaf de eerste week nam Theo programma's af van zijn broer Jean en dit ging in ieder 
geval tot oktober 1915 zo door. Theo bemiddelde ook in de contacten met bioscopen in 
Gent en Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog, die een tijdlang films van Desmet 
afnamen.72 Aanvankelijk liep het Vlissingse theater goed, maar gaandeweg klaagde Theo 
steeds meer over terugloop van het bezoekersaantal van Bellamy. Aan een gebrek aan 
reclame zal het waarschijnlijk niet gelegen hebben, want Theo adverteerde wekelijks in de 
Vlissingsche Courant en de Nieuwe Vlissingsche Courant. De reden moet eerder gezocht 
worden bij Theo's vaste leverancier: zijn broer Jean. Theo Desmet kreeg tussen 1914 en 
1916 van zijn broer menig vooroorlogse film als hoofdfilm, zij het dat die mogelijk nog niet 
eerder in Vlissingen had gedraaid. In het Desmet-archief zijn rekeningen voor advertenties 
in de Vlissingsche Courant en de Nieuwe Vlissingsche Courant aanwezig tot en met begin 
oktober 1916. De wekelijkse leveringen hielden toen op. De laatste levering was een 
programma met DIE LANDSTRASSE als hoofdfilm.73 

In december 1918 schreef Theo Desmet zijn broer, dat hij door de demobilisatie en de 
Spaanse griep een slechte tijd doormaakte. Het lukte hem niet zijn schulden af te betalen. 
Tegelijkertijd stortte Theo zich in avonturen. In 1918 had hij geïinvesteerd in een bedrijf in 
geneesmiddelen, Verum Company. De hele zaak bleek een zwendelarij te zijn waarbij hij al 
zijn geld verloor. Jean Desmet stuurde hem in 1920 met hun broer Ferdinand naar 
Duitsland om woonwagens in te kopen, maar ook dit bleek geen lucratieve handel. 

Vanaf eind jaren tien huurde Theo voor zijn bioscoop niet langer films bij Jean, maar bij 
Loet Barnstijn. Zo had hij bijvoorbeeld in 1920 een contract met Barnstijns firma BenS voor 
de levering van 26 programma's a 70 gulden, in feite een vorm van 'blockbooking'. In dat 
jaar verbrandden Barnstijns films een keer bij Theo. Om zijn schulden af te betalen werd 

" Eigenaar M.A. van Boekhout was een klant van Oesmet. Hij halveerde de lonen van het personeel, maar het mocht niet 
baten. Jac. Frank kocht de bioscoop over, maar blijkbaar liep de bioscoop daama nog steeds niet goed. 

'° Theo Desmet had voordien net als zijn broer de kermissen rondgereisd met attracties als 'De Schervenkeuken', waarbij 
men een keukeninterieur kapot mocht gooien, en een Cakewalk. 

" Vlissingsche Courant, 12 oktober 1914. Zie ook Desmets advertentie in de Vlissingsche Courant van 17 oktober 1914, waarin 
hij aangeeft dat hij naast Bellamy zeven bioscopen bezit en tevens 'het grootste internationale film-verkoop en 
verhuurkantoor van geheel Nederland!...] en zoodoende alle mogelijke concurrentie het hoofd kan bieden.' 

" Zie hfd. VI, p. 246. 

" Zie de opening van dit hoofdstuk. 
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een tweede hypotheek op de bioscoop genomen. In 1921, het jaar van de opening van de 
grote bioscopen Tuschinski in Amsterdam en Asta in Den Haag, deed hij nog een poging de 
bioscoop op te waarderen. Hij liet de zaal opnieuw decoreren en van goede ventilatie te 
voorzien. De vernieuwde bioscoop werd omgedoopt tot Luxor, een naam die vanwege 
bijvoorbeeld de nieuwe Luxor-bioscoop in Rotterdam een zekere moderniteit en klasse uit
straalde.74 Theo stapelde echter schuld op schuld en ging ten slotte failliet. In 1928 droeg hij 
de exploitatie van Luxor over aan concurrent Alhambra en vestigde zich in Tilburg.75 

Eindhoven: Mathijs. 
Jean Desmet had al in januari 1911 filmvoorstellingen in de Oranjezaal in Eindhoven 
gehouden, de Concertzaal van caféhouder Houbraken in de Vrijstraat. In april 1911 had hij 
dit café annex concertzaal gekocht en er een zetbaas ingezet, G.W. Jacobs. Hij liet soms 
filmvoorstellingen geven in de Concertzaal. Daarnaast was Vrijstraat 19 om 
belastingtechnische redenen Desmets officiële woonadres tot 1918. De belastingdienst had 
echter al snel door dat hij in Amsterdam woonde. 

Het café liep slecht, vooral na het uitbreken van de oorlog en de mobilisatie. In Eindhoven 
mocht tijdens de mobilisatie niet gedanst worden. Ingekwartierde militairen maakten er een 
puinhoop van. Desmet ontsloeg Jacobs en zette zijn broer Mathijs in de zaak. Mathijs 
Desmet, die aanvankelijk rondreisde met een danstent en een tijdlang was gevestigd in 
VenJo, had al eerder ervoor gezorgd dat Jean in 1911 in Venlo en elders in Limburg films 
had kunnen vertonen. Hij liet het café in Eindhoven opknappen en heropende het op 14 
november 1915. Hij werkte de slechtste clientèle de zaak uit en zorgde dat het café flo
reerde. Aanvankelijk was Mathijs Desmet in dienst van zijn oudste broer. Voor werk, 
woning en provisie ontving hij van Jean het bescheiden loon van 15 gulden per week. 
Caissières en operateurs verdienden ongeveer hetzelfde in die tijd. Vanwege het succes van 
het café klom Mathijs echter al snel op. 

In april 1917 opende Mathijs Desmet in de concertzaal Cinéma Parisien. Hij was 
nauwelijks een afnemer van Desmets distributieaanbod.76 Door bijvoorbeeld de vertoning 
van serials wist hij zijn klanten aan zich te binden. Bovendien had hij een tijdlang een 
populaire explicateur in Parisien, Frans Vilé. In 1919 nam Mathijs de concurrerende 
bioscoop Chicago over met hulp van zijn broer Jean, die een partij aandelen in de bioscoop 
had gekocht. Met steun van de elite van de stad, onder wie Philips, was Chicago in 1912 
gebouwd door J.F. Mounier, die ook Chicago-theaters in Den Bosch en Nijmegen had 
geopend. Het was de chique bioscoop van Eindhoven, terwijl Parisien meer een volksbio-

'* Vlissingsche Courant, 29 december 1921. 

" Bevolkingsregister Vlissingen 1910-1921; brief A. Meerman, gemeentearchivaris Gemeentearchief viissingen, aan auteur, 
6 januari 1998; Provinciale Zeeuwse Courant, 31 maart 1966 en 18 november 1967. Bellamy/Luxorwerd in 1966 als bioscoop 
stopgezet vanwege de hoge exploitatiekosten en vermakelijkheidsbelastingen. Eén jaar later werd het een kapel van de 
Pinkstergemeente. In 1977 is het pand gesloopt. 

™ Mathijs Desmet bracht in de jaren twintig Pisuisse en Davids op het toneel van Chicago. Hij opende in 1927 het 
Rembrandt-Theater in Eindhoven en in dezelfde tijd het Rembrandt-Theater en Cinema Palace in Haarlem, later gevolgd 
door Roxy. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen daar nog het City-Theater in Geldrop en Select in Eindhoven bij. Zie 
hiervoor: De Tijd, 25 oktober 1967; DA voorlopig nr. 068, 'Concertzaal Eindhoven 1911-1921'. Tot en met 1919 huurde Mathijs 
Desmet nog incidenteel films bij zijn broer, melodrama's en spektakelfilms: in 1918 DIE LANDSTRASSE, L'ENFANT DE PARIS en 
SCHULDIG en in 1919 THE SIGN OF THE CROSS, IN HOC SICNO VINCES, CAIUS JULIUS CAESAR en RICHARD WACNER. Zie hiervoor: DA, C942 
'Klantenboek 1917-'. 
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scoop was. Mathijs Desmet kocht tevens het pand van Parisien van zijn broer over en werd 
zo de belangrijkste bioscoopexploitant van Eindhoven. 

Amersfoort en Delft: Jean. 
Net als in Vlissingen nam Jean Desmet ook in Amersfoort een bestaande bioscoop over. In 
april 1915 werd hij de eigenaar van de bioscoop van Roelf Ubels, een van de vaste afnemers 
van zijn filmprogramma's, die in de schulden was geraakt. In januari 1912 had Ubels in 
Amersfoort een pand in de Langestraat, de hoofdstraat van de stad, gekocht. Daar had hij op 
3 februari 1912 het Amersfoortsch Bioscoop-Theater geopend, een bescheiden bioscoop. In 
1916-1917 werd de bioscoop in opdracht van Desmet verbouwd, de installatie verbeterd en 
een nieuwe uitbater aangetrokken, Denijs van Roon, een andere oude klant van Desmet. 
Van Roon huurde van Desmet wekelijks een programma voor 70 gulden. 

Tot en met eind jaren tien huurde Van Roon nog films van Desmet, maar in 1919-1920 
nam hij wekelijks een programma af van Desmets concurrent Nöggerath voor 60 gulden per 
week. Desmet bemiddelde ook bij het betrekken van programma's bij derden. Van Roon 
huurde de bioscoop tot 1922 en moest vanwege schulden, waaronder huurschulden aan 
Desmet, zijn activiteiten staken. De bioscoop leek door pech te worden achtervolgd. Zowel 
bij Ubels in 1914 als bij Denijs van Roon in 1919 verbrandden er films, wat voor extra 
kosten zorgde.77 

Op 19 november 1915 opende Jean Desmet in het voormalige café-restaurant Phoenix in 
Delft Delfia, een bioscoop van zo'n tweehonderd zitplaatsen.78 In advertenties noemde hij 
dit zijn negende bioscoop, na zijn bioscopen in Rotterdam, Amsterdam, Bussum, Vlissingen 
en de Concertzaal in Eindhoven (waar af en toe film vertoond werd). Net als in zijn 
vooroorlogse bioscopen werden in Delfia doorlopende voorstellingen gegeven. In het 
openingsprogramma was de hoofdfilm de Italiaanse spionagefilm L'AMAZZONE MASCHERATA. 
Als extra nummer werd een andere Italiaanse film vertoond, NERONE E AGRIPPINA (Gloria 
1913).79 Exploitant van de zaak was Cornelis Betlehem, voorheen één van de exploitanten 
van de Eerste Heldersche Bioscoop in Den Helder en één van Desmets beste afnemers vóór 
de oorlog. Delfia nam wekelijks programma's af van Desmet, in een tijd dat diens aanbod 
steeds meer verouderde. De bioscoop liep daardoor steeds slechter. Delfia moest ook 
concurreren met de Stadsdoelen, waar vanaf augustus 1915 Barnstijn directeur en 
leverancier was. 

Delfia bleef nog lang Desmets films vertonen. Zelfs in 1918, toen Desmet allang geen 
nieuwe films meer uit het buitenland betrok, draaide er in Delfia nog iedere week een 
programma van Desmet. Betlehem was zuinig op zaken als lichtreclame, al vanaf de ope
ning, iets wat later in Delft een gemeenteverordening werd vanwege de schaarste in 

" Het Amersfoortsch Bioscoop-Theater veranderde van exploitant (onduidelijk wanneer) en heette een tijdlang Cinema 
Royal. In 1930 werd de bioscoop gekocht door Jan jogchem en heette voortaan Rembrandt. Rembrandt werd in 1974 
gesloten. 

" De Bioscoop-Courant, 26 november 1915. De bioscoop werd geprezen om zijn hellend vlak zodat iedereen vrij zicht had, 
zijn stemmige verlichting die langzaam gedempt kon worden, de centrale verwarming en de brandvrije cabine. 

" Delftsche Courant, 18,19 en 20 november 1915. De entreeprijzen waren respectievelijk 55, 40 en 25 cent voor eerste, 
tweede en derde rang. De matinees waren zoals gewoonlijk goedkoper. 
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oorlogstijd. Toch lukte het hem niet rond te komen. Desmet ontsloeg Betlehem in augustus 
1919 en verkocht de bioscoop voor 42.500 gulden aan J.J. Dekker en F.H. Jansen. Eind 
augustus 1919 werd de bioscoop heropend. 

Rotterdam: Rosine. 
In 1915 opende Rosine Huizenaar-Desmet de danssalon annex bioscoop Feijenoord in de 
Oranjeboomstraat, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog veel Belgische vluchtelingen 
kwamen dansen.80 De bioscoop was gelegen in Zuid, waar veel arbeidersgezinnen 
woonden. In 1924 werd Feijenoord overgenomen, heette voortaan Deca Bioscoop en werd 
twee jaar later gesloten. Rosine bleef vermoedelijk tot en met eind 1917 ook exploitant van 
Bioscoop Gezelligheid. Tot en met januari 1917 nam ze geregeld films af van haar broer. 
Daarna werden de leveringen incidenteel en stopten definitief na december van dat jaar.81 

Het einde van Desmet als gezichtsbepalend bioscoopexploitant. 
Het eerste sein van het einde van Desmets bioscoopketen was een bewuste en 
weloverwogen daad van Desmet zelf. Op 1 maart 1916 kocht Desmet in Rotterdam voor 
50.500 gulden open grond aan de Nieuwe Kerkstraat en diverse huisjes aan de Lindenlaan, 
kennelijk met het idee om zijn bioscoop Cinema Royal uit te breiden. Op 20 juli 1916 
verkocht Desmet echter Cinema Royal inclusief de huisjes en de grond aan de toenmalige 
bedrijfsleider van de bioscoop, Abraham Tuschinski, voor de royale som van 325.000 
gulden.82 Het kan zijn dat Desmet de grond en de huizen al met het het oog op de verkoop 
aan Tuschinski had gekocht. Of Tuschinski na de koop Cinema Royal heeft uitgebreid, is 
onbekend. Wel zou hij de bioscoop aantrekkelijker hebben gemaakt door de prijzen te 
verlagen en het interieur 'op te vrolijken'.83 Hij woonde toen al boven Royal, wat voor 
bioscoop-directeuren gebruikelijk was. Ook na de opening van zijn Tuschinski Theater in 
Amsterdam zou hij in Rotterdam blijven wonen. Behalve het pand en de grond nam 
Tuschinski ook de gehele bioscoopinventaris van Royal over. Hij werd door deze aankoop 
eigenaar van de twee meest gerenommeerde Rotterdamse bioscopen van die jaren: Thalia 
en Cinema Royal. 

Op 8 november 1918, drie dagen voor het tekenen van de wapenstilstand, plaatste Desmet 
een advertentie in De Bioscoop-Courant, De Telegraaf en in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. 
'Wegens de verkoop van de Cinema Palace, Kalverstraat 224, heeft ondergetekende besloten 
ook zijn andere Bioscoop-Theaters te verkopen.'84 Desmet, Hamburger, De Hoop en alle 

!° Rosine Desmet had nadien nog een café op Katendrecht. Ze verhuisde uiteindelijk naar Brabant, waar haar broers 
Mathijs en Theo actief waren en leidde in Geldrop het City-Theater. Interview met Ali Huizenaar-De Geus, i april 1994; Berg 
(1996), p. 163-164; adresboeken Rotterdam 1914-1920. 

" DA, C942 'Klantenboek 1917-'. 

" DA, voorlopig nr. 116, contract verkoop Cinema Royal aan Abraham Tuschinski, 20 juli 1916. Desmet had de open grond 
en de huisjes gekocht van huiseigenaresse Van Limburgh (zie hoofdstuk II). Volgens Tuschinski zou hij Royal al die jaren 
gehuurd hebben met het recht op koop, aldus Tuschinski Nieuws, 4 maart 1927. 

* Van Celder (1996), p. 42, Manneke/ Verschoor (1997), p. 37. 

" De Bioscoop-Courant, 8 november 1918. Van Desmets bioscopen bestaan Delfia te Delft en Parisien in Eindhoven nog 
steeds, zij het dat het om nieuwe gebouwen op dezelfde plekken gaat. De Rotterdamse bioscopen van Desmet en zijn 
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andere aandeelhouders in NV Middenstad verkochten in oktober 1918 hun aandelen en 
raakten daarmee zowel de bioscoop als verhuurmaatschappij Cinema Palace kwijt.85 Dit 
was het einde van Desmets bestaan als gezaghebbend bioscoopeigenaar. Hij had het nog 
wel geprobeerd met enkele nieuwe bioscopen, de Eindhovense Cinema Parisien van zijn 
broer Mathijs meegerekend, maar het lijkt erop dat door het instorten van zijn fümaankoop 
en bijgevolg het inzakken van zijn verhuuraanbod er ook een einde kwam aan zijn rol als 
bioscoopexploitant. 

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog was er van Desmets bioscoopketen weinig meer 
over. Voor de oorlog geopende bioscopen als Cinema Parisien in Rotterdam raakten in 
verval. De nieuwe bioscopen in Vlissingen, Amersfoort en Delft waren niet echt winstge
vend, zodat de laatste al weer snel doorverkocht werd.86 De bioscopen van Desmet en zijn 
familieleden deden vanaf 1916 steeds meer een beroep op het filmaanbod van Desmets 
concurrenten en opvolgers. Degenen die dat financieel en organisatorisch niet aankonden, 
zoals de Rotterdamse Parisien, gingen aan Desmets verouderde aanbod ten onder. 

Desmet stootte zijn luxetheaters af door de verkoop van Cinema Royal te Rotterdam aan 
Tuschinski in 1916, door het aflopen van zijn exploitatievergunning van Cinema De Munt, 
eveneens in 1916, en door de verkoop van zijn aandelen in de Amsterdamse Cinema Palace 
in 1918. Al vanaf eind 1914 was de laatstgenoemde bioscoop niet meer Desmets belangrijke 
uitbrengtheater. Daardoor raakte hij zowel in Amsterdam als in Rotterdam zijn leidende 
positie als exploitant kwijt. Ook andere bioscopen verkocht hij,, zoals Delfia, of als hij het 
bioscooppand niet zelf bezat, stopte hij de huur, zoals bij de Rotterdamse Parisien. Desmet 
hield zelf alleen Cinema Parisien in Amsterdam en een tijdlang zijn bioscopen in Amers
foort en Bussum, hoewel zeker de laatste twee geen florissante tijden doormaakten. 

zuster Rosine werden in 1940 door het Duitse bombardement op Rotterdam weggevaagd. De Amsterdamse Cinema Palace 
werd in 1927 door Tuschinski opgekocht en heette voortaan Roxy. De filmzaal werd in 1987 discotheek Roxy, die op 21 juni 
1999 in vlammen opging. Zie hiervoor hfd. II, p. 83 (noot 9). Cinema De Munt werd in 1949 Plaza en brandde in 1972 af. 
Voor de Amsterdamse Cinema Parisien, zie p. 244-245, 290. Voor de overige bioscopen, zie noten 53 (Palace Bussum), 75 
(Vlissingen), 76 (Eindhoven) en 77 (Amersfoort). 

*5 Zie p. 275. Desmet stond tot en met 1919 op de loonlijst van Cinema Palace als (technisch) directeur. In de jaren 1915-1919 
kreeg hij daar jaarlijks 3000 gulden voor. Dat betekende ongeveer een kwart tot een zesde van zijn totale jaarsalaris (zie 
noot 139). Voor die jaren was 3000 gulden alleen al een boven-modaal inkomen. Maar mogelijk was dat directeurschap 
vanaf 1915 eerder fictief dan reëel. Cinema Palace liep namelijk niet goed in het begin van de oorlog, zodat Desmet in 
december 1915 15.000 gulden in de bioscoop moest investeren om hem draaiende te houden. Mogelijk heeft hij dat 
gedaan door aandelen te verkopen aan zijn vennoten. Dan zou zijn jaarlijkse betaling als directeur een afbetaling van een 
lening zijn geweest. Dat zou ook kunnen verklaren dat Desmet zelfs nog in 1919 3000 gulden als directeur kreeg.ook al was 
de bioscoop feitelijk verkocht. Vanaf 1916 ging het beter met Cinema Palace, waarschijnlijk door de nieuwe 
'huisleverancier' verhuurmaatschappij Cinema Palace. Desmets rente, dividenden tantième steeg in 1916naar4011,51 (40% 
dividend). De rente alleen al steeg in 1917 naar 3150 gulden (45%) en in 1918 naar 3850 gulden (55%). Zijn 7 aandelen 
[andere bronnen spreken over 11 aandelen] in NV Middenstad waren in 1918 liefst 35.000 gulden waard geworden. Bij de 
verkoop kreeg hij er waarschijnlijk zelfs nog 10% meer voor (zie noot 91). Van zowel de opbrengst van Desmets eerdere 
verkoop van Middenstad-aandelen (zie hfd. II, noot 89) als de opbrengst in 1918 wordt in Desmets belastingpapieren 
geen gewag gemaakt. Archief Ilse Hughan; DA, voorlopig nr. 069 'NV Middenstad'; DA, A14 'Dossier betreffende 
belastingaanslagen voor de jaren 1913-1917'; DA, A39 'Dossier betreffende het onderzoek van de Rijksinkomstenbelasting 
naar het vermogen van Jean Desmet over de periode 1912-1924'. 

" De bioscopen van Rosine Desmet, Gezelligheid en Bioscope Feijenoord in Rotterdam, lijken los te hebben gestaan van 
Desmets bioscoopketen, behalve dat Rosine tot het uitbreken van de oorlog films afnam van haar broer. 
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Desmet was met zijn provisorische bioscoopketen de eerste geweest die een behoorlijk 
aantal bioscopen onder zijn beheer had, al werden een aantal bioscopen feitelijk door 
andere exploitanten uitgebaat, ofwel door oude zakenrelaties als Betlehem en van Roon 
ofwel door zijn broers Theo en Mathijs. Zowel in Vlissingen als in Eindhoven werden de 
Desmet-broers ingeschakeld als het nodig was om orde op zaken te stellen. Bij gebrek aan 
ouders en vanwege zijn zakelijke instinct en fortuin was Jean Desmet een soort 'pater 
familias'. Dat hij sommigen tot bioscoopbeheerders maakte, zal vermoedelijk niet alleen uit 
solidariteit of generositeit zijn gebeurd, maar net zo goed uit zuinigheid en behoefte aan 
loyaliteit, controle en zekerheid. Bovendien waren familiebedrijven in de bioscoopwereld 
doodnormaal en had Desmet al in zijn kermistijd familieleden gemobiliseerd wanneer dat 
nodig was. 

Filmpaleizen. Bioscoopexploitatie vanaf eind jaren tien. 
Niet alleen Desmets bioscoopexploitatie beleefde een omwenteling, ook de bioscoopwereld 
in het algemeen veranderde. Tijdens de oorlog zaten de meeste bioscopen steevast vol en 
naarmate de jaren verstreken en de malaise vanwege de tekorten toenam, groeide het 
bioscoopbezoek alleen maar. Juist die publieksaanwas zorgde voor het nodige kapitaal bij 
exploitanten om vanaf 1917 enkele bioscopen van indrukwekkende omvang te openen, 
zoals Luxor in Rotterdam (1917). Alleen aan het eind van de oorlog zakte het 
bioscoopbezoek tijdelijk in vanwege de Spaanse griep. Om de ziekte te beteugelen werden 
in verschillende steden maatregelen genomen, zoals een verbod op kindervoorstellingen.8. 

Net als tijdens de oorlog gingen er in de jaren daarna enkele kleinere bioscopen dicht. 
Tegelijkertijd was eind jaren tien en begin jaren twintig de tijd waarin menige luxueuze 
bioscoop werd geopend. In Rotterdam werden na Luxor achtereenvolgens het WB-theater of 
Wester-Bioscoop (1919), het Ooster-Theater (1921), het Grand Theatre Pompenburg (1922) 
en het Theater Soesman (1922) geopend. Het Grand Theatre, in 1923 door Tuschinski 
overgenomen, gold als de voornaamste bioscoop van de stad. De komst van dergelijke 
filmpaleizen zorgde ook voor een moderne 'restyling' van bestaande bioscopen. Men 
voorzag de theaters van weelderige art deco-achtige interieurs. Ook Desmets Cinema 
Parisien in Amsterdam kreeg in 1924 zo'n 'face-lift'. In Amsterdam was 1921 een goed jaar 
voor bioscoopexploitanten. Het Rialto-Theater en het Ceintuur-Theater werden beide aan 
de Ceintuurbaan geopend. Het was bovendien het jaar van de opening van het Tuschinski-
Theater aan de Reguliersbreestraat. Op vrijdag 28 oktober 1921 werd deze voor Nederlandse 
begrippen ongewoon grote en luxueuze 'filmkathedraal' geopend - slechts twee deuren 
verder dan Nöggeraths Bioscope-Theater uit 1907. In veertien jaar had de Nederlandse 
bioscoopwereld zich snel ontwikkeld van bescheiden bioscoopjes tot filmpaleizen en 
hadden Tuschinski en zijn leverancier Barnstijn de plaats ingenomen van Nöggerath, 
Gildemeijer en Desmet.88 

Desmets generatiegenoten Gildemeijer en Nöggerath bezaten slechts een of twee 
bioscopen en hadden hooguit vaste contracten met bepaalde bioscopen die niet van henzelf 
waren. Loet Barnstijn daarentegen exploiteerde met zijn familieleden tijdens de 

17 Max van Wezel, 'Het Bioscoopbedrijf en de Griep', in: De Filmwereld 43, 1918. 

" Zie voor de bouw en opening van het Tuschinski Theater: Van Celder (1996), p. 50-60; Manneke/Van der Schoor (1997), 
p. 1,1-1,7; Van Bueren III (1998), p. 342-347; Mariëlle Kempen, Tuschinski en Royal in de jaren twintig. De concurrentie 
tussen twee filmtheaters', in: Ons Amsterdam 2, 1996, p. 52-56. 
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oorlogsjaren diverse bioscopen in Den Haag, Enschede en elders. Na de Eerste Wereldoorlog 
ontstonden echte bioscoopketens in de vorm van trusts, zoals de NV Nederlandsche 
Bioscoop-Trust. Acht bioscopen, waarvan vier in Den Haag, twee in Utrecht en twee in 
Nijmegen waren bij deze trust aangesloten. Het waren zeker niet de minste zoals Thalia in 
Den Haag, het Rembrandt-Theater in Utrecht en de Chicago-Bioscoop in Nijmegen. Ook 
Loet C. Barnstijn's Filmproduction was bij de trust aangesloten en leverde al deze bioscopen 
films. Barnstijn zat ook in de raad van beheer. David Hamburger junior zat in de raad van 
advies. Deze bioscoopketens werden gaandeweg groter en groter. 

Groeiende Duitse en Amerikaanse invloed. 
Desmets verkoop van de aandelen NV Middenstad (Cinema Palace) aan de associatie 
Olympia, die voor een deel in handen was van Ufa, betekende niet alleen het einde van zijn 
exploitatie van het bioscooptheater Cinema Palace, maar tekende ook de groeiende invloed 
van de Duitse filmwereld in de Nederlandse. Had men vóór de oorlog enkel de Union-
Bioscoop in Amsterdam als voorpost van de Duitse filmindustrie gehad, vanaf het einde van 
de oorlog bezat Ufa zowel in Amsterdam als in Rotterdam een van de grootste bioscopen, 
naast enkele kleinere. Bovendien werd via nieuwe distributiemaatschappijen als NV 
Nordisk en Nebima de Duitse film nog fanatieker dan voorheen in Nederland afgezet. 
Desondanks was na de Eerste Wereldoorlog de dominantie van de Amerikaanse film op het 
Nederlandse bioscoopscherm een gegeven, terwijl niets bekend is over initiatieven om toen 
Amerikaanse bioscopen in Nederland te openen. 

In de jaren 1917-1919 veroverde de Duitse filmwereld, gedeeltelijk nog vóór het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, een groot aandeel in de Nederlandse filmwereld, eerst in 
filmverhuur en vervolgens in bioscoopexploitatie. Deze ontwikkeling was typerend voor de 
veranderde filmbranche aan het eind van Desmets filmdistributieperiode. Was tot 1917 de 
Duitse film hoofdzakelijk door Gildemeijer gedistribueerd, in dat jaar werd de verhuur van 
Duitse film via de vanaf 1918 aan Ufa gelieerde firma NV Nordisk Films vrijwel gemono
poliseerd.89 Vanaf 1918 zette Ufa ook de aanval op bioscoopexploitatie in. Via de 
Nederlandse mantelorganisatie NV Neerlandia werden Nederlandse bioscopen opgekocht 
of, zoals in het geval van het Rembrandt-Theater in Amsterdam, theatergebouwen tot 
bioscoop omgebouwd. Neerlandia, de verhuurmaatschappij Nordisk en Ufa stonden in el-
kaars verlengde.90 

Eén van de eerste activiteiten van Neerlandia was het overkopen van een deel van de 
aandelen van de NV Middenstad van Desmet en zijn compagnons. Op 16 oktober 1918 
werd de firma NV Middenstad van Desmet, Hamburger en De Hoop overgenomen door een 
associatie, genaamd Olympia. Voor 625.000 gulden nam Olympia alle aandelen van 
Middenstad over, betaalde zo tevens voor de bestaande klantenkring en werd eigenaar van 
de bioscoop Cinema Palace en het gelijknamige filmverhuurbedrijf.91 Middenstad was ver-

" Aangezien er behalve Ufa nog andere filmproducenten in Duitsland waren zoals Decla, was Nordisk niet de enige 
distributeur van Duitse films, maar wel een van de belangrijkste. Voor Gildemeijer en Nordisk Films, zie hfd. VI, p. 249. 

*° Neerlandia ging 1 oktober 1932 op in Ufa Maatschappij voor Film- en Bioscoopbedrijf NV, die een jaar later in het 
Handelsregister werd ingeschreven. Liquidator van Neerlandia was Charles van Biene. Zie voor alle overnames van 
Nederlandse bioscopen en verhuurmaatschappijen door Neerlandia/Ufa: Bundesarchiv Koblenz, archief Ufa, R 109 I, 475, 
P- 13-31; 476, p. 1-20; 478, p. 1-8; 480, p. 1-2, 7, bijlage 2. 

" De 100 aandelen NV Middenstad van 1000 gulden per stuk werden verkocht voor 550.000 gulden. Als ieder 
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plicht om 20% van zijn eigen aanbod van de NV Nordisk Films af te nemen, maar omdat 
Middenstad zelf ook als distributiemaatschappij optrad met Cinema Palace, was de 
vennootschap niet verplicht om alle films die in het eigen theater draaide ook aan klanten 
aan te bieden. Een van de aandeelhouders van Olympia was de advocaat Maurits Stibbe, 
die voor Neerlandia eenentwintig van de honderd aandelen in handen kreeg. Zodoende 
werd eenvijfde van Middenstad indirect bezit van Ufa. 

Maar Ufa was niet tevreden met minderheidsbelangen in bioscoopondernemingen als 
Olympia/Middenstad. Ufa had eerder al Gildemeijers Union Bioscoop gekocht en in 1919 
het Amsterdamse Edison-Theater, maar vond de eerste te klein en de tweede te weinig 
winstgevend. Ufa en Neerlandia pakten de zaken daarna groter aan en verwierven twee 
grote bioscopen in Rotterdam en Amsterdam, Luxor en het Rembrandt-Theater. In 1918 
kocht Ufa de aandelen van Luxor over en in 1919 begon men met de huur van het 
Rembrandt-Theater.92 Tot aan de opening van Tuschinski's bioscoop aan de Reguliersbree-
straat in 1921 was het Rembrandt-Theater de grootste bioscoop van de stad. Het werd dé 
bioscoop voor de Duitse film in Amsterdam, zoals het Tuschinski Theater dat werd voor de 
Amerikaanse film. De grootste bioscoop van Den Haag in de jaren twintig was Asta, evenals 
Tuschinski geopend in 1921 en vernoemd naar Asta Nielsen. Asta werd bevoorraad door 
Charles van Biene, in de jaren twintig een belangrijke distributeur van Duitse films, onder 
meer via zijn firma Nebima.93 Van Biene was degene die begin jaren twintig vooraanstaande 
Duitse films als DAS CABINET DES DR. CALIGARI (Decla 1919) en DR. MABUSE, DER SPIELER 
(Decla-Bioscop 1921-22) in Nederland uitbracht.94 Asta werd uiteindelijk voor de helft bezit 
van Ufa, zodat die in de grootste drie steden in Nederland een toonaangevende bioscoop 
van ruime omvang in handen had.95 

In Nederland duurde het tot het eind van de oorlog vóórdat de Amerikaanse dominantie 
zichtbaar werd. Tijdens de oorlog werd volgens Kristin Thompson het Nederlandse 
filmaanbod voor een kwart bepaald door Duitse en een ander kwart door de Italiaanse film, 

aandeelhouder evenveel kreeg, ontving Desmet dus in 1918 38.500 gulden voor zijn pakket (omgerekend naar 1997 
423.500 gulden). Middenstad leende 300.000 gulden aan Olympia, waarvoor deze aandelen in Olympia in onderpand 
gaf, zolang niet alles was terugbetaald. Daarvoor werd een hypotheek op de bioscoop genomen. De nieuwe directeur van 
bioscoop Cinema Palace werd Aron van Dijk. Zakelijk leider werd David Hamburger, één van de oude directeuren. Violist 
Boris Lensky verhuisde naar Nöggeraths Bioscope-Theater en werd vervangen door Max Tak en diens kwintet. Van Bueren 
III (1998), p. 310; Bundesarchiv Koblenz, archief Ufa, R 109 I, 475, p. 13-19. 

" Bundesarchiv Koblenz, archief Ufa, 109 I, 478, p. 1-8. In een rapport van 1920 wordt de aanval' op Rotterdam 
beschreven. 

95 Van Biene begonnen dis explicateur bi' het Amsterdamse Tl1*1 Ton Theater en later che^ van HAP-Film had in !°22 de 
filmverhuurmaatschappij Nebima overgenomen. Nebima was in 1920 opgericht en had een contract met het Duitse Decla-
Bioscop voor afname van films. Decla-Bioscop, opgericht in 1918, heette tot 1921 Deutsche Bioscop-AC. In 1921 ging het 
vermogen van Decla-Bioscop over naar Ufa. Een jaar later hield de maatschappij op te bestaan. Van Biene was ook de 
laatste directeur van Nordisk Films en richtte daarna Astra Films op. Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 14, 2 januari 
1925. 

" Nieuw Weekblad voor de Cinematografie 52, 23 september 1932. In dit artikel wordt vanwege Van Biene's twintigjarige 
carrière in het filmbedrijf bij zijn loopbaan stilgestaan. Waarschijnlijk omdat op dat moment Van Biene de voorzitter is 
van de afdeling Filmverhuur bij de NBB is, is het artikel wel informatief, maar kritiekloos. 

" Nebima ging in 1930 over in Ufa, Van Biene reisde mee. 
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20% procent door de Fransen en de overige 30% door de Denen, Zweden en Amerikanen.96 

Als men naar de Nederlandse filmbladen kijkt, blijkt de aanwezigheid van de Amerikaanse 
film vanaf die tijd te groeien. 

De relatie tussen Europa en de Verenigde Staten veranderde tijdens de Eerste 
Wereldoorlog.97 Terwijl de Franse en Italiaanse industrieën ineenklapten en geen zicht 
meer hadden op wat er buiten Europa gebeurde, kon de Amerikaanse filmindustrie de 
wereld veroveren door eerst alle terreinen buiten Europa te bemachtigen. Londen moest 
zijn positie als internationaal verdeelcentrum van de Amerikaanse film afstaan aan het 
nieuwe centrum New York. Waar voordien de Franse filmmaatschappijen heersten op het 
vlak van het filmaanbod en waar de overzeese handel en transport van film werd beheerst 
door de Britten met hun wereldvloot, werd voortaan de markt gedomineerd door de 
Amerikanen zowel wat betreft filmproductie als op het gebied van distributie. Firma's als 
Universal, Famous Players-Lasky (later ontwikkeld tot Paramount) en Goldwyn (waar later 
MGM uit zou voortkomen) openden overal kantoren en namen de rest van de wereld 
langzamerhand in. Ook de Nederlands-Indische markt behoorde daartoe. Toen de Europese 
filmwereld overeind krabbelde in 1919, was het te laat. 

De Amerikanen zouden, na de Universal-vertegenwoordiging van 1915, pas veel later 
vestigingen van andere maatschappijen in Nederland openen. Met zijn beperkte 
afzetgebied was Nederland niet zo interessant voor de Verenigde Staten. Fox opende pas 
in 1923 een kantoor in Amsterdam en Famous Players-Lasky pas in 1924.98 

Jammer genoeg bestaat er geen vergelijkbare studie over de internationale opkomst van de 
Duitse filmindustrie tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. Tenslotte is de Eerste 
Wereldoorlog niet alleen de periode waarin de Amerikaanse studio's (Universal, Famous 
Players/Paramount) opkomen en het voortouw overnemen van de firma's van de Motion 
Picture Patents Company (Edison, American Biograph, Vitagraph). Het is ook de tijd dat het 
grote Duitse conglomeraat Ufa ontstond en vooroorlogse maatschappijen als Messter, Eiko 
en Vitascope opslokte waar Desmet zoveel van had afgenomen. 

Corinna Müllers studie reikt slechts tot en met 1912, terwijl de expansie van de Duitse 
film naar Nederland pas begon rond 1911, met de internationale doorbraak van de Asta 
Nielsen-films. Ieder jaar daarna bleef die expansie doorzetten, ook tijdens de oorlog. Zowel 
Desmets bedrijfsarchief als de Nederlandse filmbladen laten zien, dat zowel op het gebied 
van filmverhuur als op het gebied van bioscoopexploitatie de Duitsers tijdens de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland steeds actiever werden. De groeiende reputatie van de Duitse 
films bij het Nederlandse publiek ging gelijk op met deze institutionele ontwikkelingen. Na 
de oorlog stond de Duitse film in Nederland niet alleen voor goedgemaakt amusement maar 
ook voor 'kwaliteitsfilm'.99 

* Thompson (1985), p. 84. 

" Het hoofdstuk over de jaren 1916-1918 heet veelbetekenend Cashing in on Europe's war'. Thompson (1985), p. 61-99. 

" Thompson (1985), p. 209. 

" Van Beusekom (1998), p. 116-117. Films als HOMUNCUWS (Deutsche Bioscop 1916), MADAME DUBARRY (Ufa 1919) en DAS CABINET 
DES DR. CAUGARI droegen daar in belangrijke mate aan bij. 
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Groeiende organisatie en vereniging. 
Ook op het gebied van organisatie veranderde de wereld rondom Desmet. Toen Desmet in 
1910 in het bioscoopbedrijf begon, was het ieder voor zich. Toen hij er vanaf het midden 
van de jaren tien steeds meer afstand van nam, was de filmwereld een georganiseerde 
'business' geworden. Zelf bleef hij bij de groei van een dergelijke ontwikkeling op de 
achtergrond.100 

De eersten die zich verenigden waren niet de exploitanten of de distributeurs, maar het 
personeel van de bioscooptheaters. Gezien de bezuingingen op personeelssalarissen 
vanwege de sterk gestegen exploitatielasten, zoals Desmets loonverlagingen in Cinema 
Parisien in Rotterdam, had het bioscooppersoneel een duidelijke reden om zich te 
verenigen en te verzetten. Op 29 november 1912 was daartoe al de Nederlandsche Bond 
van Bioscoop- en Theater-Geëmployeerden opgericht, die vergaderde in het Amsterdamse 
hotel-café 't Hof van Holland aan het Rembrandtplein. Aanvankelijk was dit maar een 
kleine, hoofdzakelijk Amsterdamse ploeg. Het Amsterdamse bioscooppersoneel werd nog 
daadkrachtiger verenigd, toen op 22 maart 1916 de Amsterdamsche Bond van Bioscoop-
Personeel werd opgericht.101 Net als in de landelijke bond zaten in het bestuur veel explica
teurs, gewend hun mond te roeren. Vergaderingen werden gehouden in de bovenzaal van 
Café Populaire, in de Reguliersbreestraat. Een actief lid was explicateur Cor Schuring, die 
middels artikelen in de vakbladen, pleitte voor meer gespecialiseerd en geschoold 
personeel. Later werd hij bondsvoorzitter.102 De landelijke Nederlandsche Bond van 
Bioscoop- en Theater-Geëmployeerden, ook aangeduid als de Bond van Theater- en Bio
scooppersoneel, telde in 1918 al ruim achthonderd leden. De Amsterdamse bond gaf een 
bondsblad uit, De Lichtstraal, dat al snel het blad voor de landelijke bond van 
bioscooppersoneel werd.103 

De bioscoophouders voelden dat ze zich moesten organiseren om weerstand te kunnen 
bieden. Kort na de oprichting van de Amsterdamse bond voor bioscooppersoneel, in juni 
1916, werd de Vereeniging van Amsterdamsche Bioscoop-Exploitanten opgericht. 
Voorzitter was De Hoop, de directeur van Cinema Palace, secretaris was L. van Rood, de 
chef-theater van het Theater Pathé en penningmeester was Mendes, de nieuwe directeur 
van De Munt.104 Opvallend is dat Nöggerath. Gildemeijer en Desmet in dit rijtje ontbraken. 

Ook de filmverhuurders vonden elkaar in 1916, zij het nog niet in een officiële vereniging. 
Vanaf najaar 1916 organiseerden zij een officiële filmbeurs, die tot in de jaren zeventig 
iedere maandag zou plaatsvinden, eerst in Café Schiller aan het Rembrandtsplein en later in 
de Wintertuin van Grand-Hotel Krasnapolsky. Exploitanten hoefden niet langer alle 

'°° Zie voor een uitgebreide bespreking van de ontwikkelingen die leidden tot de oprichting van de NBB en de daaraan 
voorafgaande organisaties: Dibbets (1986), p. 231. 

"" Voorzitter was Max Polak, eerste secretaris E. de Vos, tweede secretaris Sjef de Goeije en [Chef] van Dijk, en penning
meester was Max Nabarro. 

"" Zie voor Cor Schuring : Blom/Van Dooren (1996), p. 81-102. 

"" Hoofdredacteur was Fr.J. Weber, de explicateur van het Amsterdamse Scala-Theater. De overige redactieleden waren 
Chef van Dijk en M.H. Levi. 

" De eerste ieden waren Raiph Minden, directeur van de Nassau Bioscoop, ). Kroonenburg, directeur van het Tip-Top-
Theater, van Tijn, directeur van de juiiana-bioscoop en J. Bierman, directeur van de Centraal-bioscoop. 
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filmverhuurders individueel af te gaan. Ze konden horen waar een bepaalde film of 
programma draaide. Ook konden ze nieuwe onderdelen van machines aanschaffen. Behalve 
de verhuurders en exploitanten waren tevens importeurs en filmagenten vertegenwoordigd. 
Men kon nieuwtjes uitwisselen, reclamemateriaal van nieuwe films tonen en afspraken 
maken over filmbezichtigingen, contracten en dergelijke. De filmbeurs bevorderde de 
efficiëntie in de filmwereld, maar maakte deze ook tot een besloten kring.105 Zelfs toen de 
beurs naar Krasnapolsky verhuisde, bleef Schiller het café waar men na afloop naar toeging. 
De maandag was een praktische dag, omdat diezelfde dag ook altijd de artiestenbeurs werd 
gehouden in Café De Kroon, recht tegenover Schiller aan de andere kant van het 
Rembrandtplein. Exploitanten konden zo in één moeite door bekijken wie ze als vaxiétéact 
of muzikant wilden engageren.106 In een tijd dat variétéacts en bioscooporkesten in de 
bioscooptheaters in opkomst waren, was dit een aangename situatie.107 Op een Pathé-jour-
naal in de collectie van het Filmmuseum krijgt men een indruk van de filmbeurs. Getoond 
wordt de opening van de nieuwe filmbeurs in Krasnapolsky op maandag 24 april 1924. 
Slechts een enkele vrouw, met hoed en pels, is zichtbaar: de beurs wordt bevolkt door een 
mannengezelschap. Goed gekleed, weldoorvoed, sigaretten en sigaren rokend, luistert men 
serieus naar de speeches van David Hamburger en consorten en lacht om hun kwinkslagen. 
Af en toe worden samenzweerderige blikken naar de camera geworpen, terwijl op de 
achtergrond door het blauw van de rook nog net stands met filmaffiches te zien zijn. 

Via de exploitantenbond en de filmbeurs ontstond in 1918 de landelijke Bond van 
Exploitanten van Nederlandsche Bioscoop-Theaters en in 1919 de landelijke Vereeniging 
van Filmverhuurkantoren. Deze twee organisaties fuseerden in Nederlandsche Bioscoop
bond (NBB), opgericht op 18 juli 1921. David Hamburger junior werd de eerste voorzitter. 
Tot ver na de Tweede Wereldoorlog was de NBB de organisatie die de Nederlandse 
filmvertoning en -distributie beheerste.108 De NBB maakte het voor buitenstaanders 
nagenoeg onmogelijk in Nederland te opereren, tenzij via NBB-leden. Daarmee was het 
'wild-west'-tijdperk van Desmet en zijn generatie definitief afgelopen. Desmet behoorde tot 
de groep die de NBB oprichtte, maar zou zich deze alleen vanuit de zijlijn volgen.109 

'°s In De Bioscoop-Courantvan IO november 1916 werd voor het eerst van de filmbeurs melding gemaakt. Bij de namen van 
de aanwezige verhuurders en importeurs wordt Desmet niet genoemd, wel De Hoop, Hamburger, Bamstijn, Chezzi, 
Nöggerath, Pelster en Van Duinen. 

'" Interview met mevrouw B. van Royen-Fontaine, 4 oktober 1994. 

"" De opkomst van variété en orkestjes in bioscopen betekende tegelijkertijd het verdwijnen van explicateurs. Sommige 
exploitanten zullen dat zeker actief gestimuleerd hebben, om zo van mondige en georganiseerde werknemers af te 
komen. In de vakpers werd hier tegen geprotesteerd, maar waarschijnlijk tevergeefs. Zie hiervoor bijvoorbeeld De 
Bioscoop-Courant van 8 september 1916. 

'°* Desmet is tot aan zijn dood lid gebleven van de NBB, deels als verhuurder, maar met name als exploitant van de 
Amsterdamse Cinema Parisien en als commissaris van NV Cinema Royal (zie p. 34-35). Hij schijnt ook de bijeenkomsten 
van de NBB regelmatig te hebben bijgewoond. De hele geschiedenis van de oprichting van de NBB en haar verdere 
verloop tijdens het interbellum wordt uitvoerig beschreven in het artikel van Karel Dibbets: Dibbets (1986), p. 231-258. 

"* Bekend is dat Desmet wel vaak naar de vergaderingen van de NBB ging. Het Desmet-archief bevat (nog niet ontsloten) 
ordners met informatie over de NBB vanwege Desmets lidmaatschap. 
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3. Desmets activiteiten vanaf 1916. 

Het stagneren van Desmets filmaankopen door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
deed alle met hem verbonden bioscopen inzakken of men ging over op andere distributeurs. 
Door het verlies van zijn 'Elite-bioscopen' door manoeuvres van nieuwe concurrenten als 
Barnstijn en Hamburger & De Hoop daalde hij ook nog eens in de hiërarchie der exploitan
ten. Bij gebrek aan filmaanbod en premièretheaters voelde Desmet minder behoefte om al 
zijn bioscopen aan te houden en bij concurrenten films te huren. Bij de verkoop van 
Cinema Palace in 1918 besloot Desmet ook zijn andere bioscooptheaters ook af te stoten. Al 
kwam het daar niet onmiddellijk van, toch was hij na de oorlog het merendeel van zijn 
bioscopen kwijt. Dat hij desondanks tot en met begin jaren twintig pogingen deed om zijn 
filmhandel in leven te houden via oude contacten als Gaumont, geeft aan dat Desmet nooit 
radicaal alle wegen afsneed. Ook de bescheiden hoeveelheid films in de Desmet-collectie 
van na 1915 geeft dit aan. 

Verslechtering van de situatie in Nederland in 1917-1918. 
Het werd pas echt problematisch in Nederland in de laatste twee jaren van de oorlog, 
vanwege de groeiende tekorten. Ook Desmet klaagde hierover. De graanaanvoer werd 
gestremd, zodat in februari 1917 brood, bloem en rogge op de bon gingen. Ook koffie en 
thee kon men alleen via bonnen of op de zwarte markt krijgen. Toen de Amerikanen zich in 
de oorlog mengden in april 1917, verboden ze de uitvoer van steenkool, stookolie, granen, 
bloem, veevoeder, kunstmest, vetten, ijzer en staal. Het gebrek aan veevoer leidde tot de 
gedwongen slachting van vee en pluimvee, waardoor weer gebrek aan melk ontstond. De 
spreekwoordelijke 'eenheidsworst' werd geïntroduceerd. Maar een van de grootste obstakels 
was de kolermood, die ook weer leidde tot bezuiniging op elektriciteit. In 1918 werd de 
economische malaise versterkt door onder meer gedwongen aardappelleveringen aan 
Engeland en Duitsland, die in het eigen land voor tekorten en oproer zorgden. Het einde 
van de oorlog betekende geen ontlading in Nederland, omdat behalve de epidemie van de 
Spaanse griep onmiddellijk de angst voor het 'rode gevaar' en het overslaan van de 
opstanden in Duitsland gevreesd werd. Uiteindelijk vond noch een Russische revolutie 
noch een Spartakisten-opstand in Nederland plaats. 

De efficiënte en moderne Europese infrastructuur, waar Desmet vóór de oorlog zo van 
geprofiteerd had, lag meer dan vier jaar overhoop. De laatste jaren van de oorlog werd de 
toch al gebrekkige verbinding tussen Nederland en België alleen maar slechter. Het contact 
met Desmets Belgische afnemers stokte, mede door de Duitse beperkingen. Ook privé-
contacten werden steeds moeilijker. Desmet onderhield bijvoorbeeld correspondentie met 
George Fritz Krieger, die in het Belgische leger zat en vocht in de loopgraven. 'Nous espér-
ons également comme vous que ce soit la dernière année que vous devez passer dans les 
tranchées', schreef Jean Desmet hem op 29 januari 1917, maar de oorlog zou nog bijna twee 
jaar duren. Hij stuurde Krieger behalve familiefoto's wel eens een pakket met sigaren, si
garetten en losse tabak, maar dergelijke pakketjes arriveerden niet altijd bij de geadresseer
de. Toen Desmet lang niets meer van Krieger gehoord had, vroeg hij zijn vriend Karelsen 
naar hem te informeren: 'Misschien is hy wel gekwetst zodat hy niet kan schrijven of dat hy 
mijn brieven niet ontvangen heeft.'110 

"° DA, Ais, 'Doorslagen van uitgaande stukken betreffende financiële en privé-aangelegenheden', Jean Desmet aan 
Adolphe Karelsen, 30 oktober 1917. Aangezien er geen naoorlogse correspondentie met Krieger in het Desmet-archief 
aanwezig is, is hij vermoedelijk in de oorlog gesneuveld. Karelsen overleefde de oorlog wel. 
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Ook de aanschaf van filmapparatuur werd steeds moeilijker. Vóór de oorlog had Desmet 
veel Pathé-apparatuur aangekocht, maar tijdens en na de oorlog was het vaker Ernemarm 
die apparatuur leverde. Beide firma's hadden al vanaf 1915 steeds meer aanvoerproblemen 
gekregen en hadden de prijzen fors opgeslagen. In de laatste oorlogsjaren werd de situatie 
nog nijpender. In 1916 werden de Ernemann-projectoren 20% duurder en de motoren en 
films zelfs 40%. In maart 1917 werd op de motoren nog eens 50% duurtetoeslag berekend. 
De leveringstijd voor apparatuur werd door gebrek aan personeel en de grote vraag naar 
producten enkele maanden in tegenstelling tot tien a veertien dagen een jaar eerder. In 
juni 1917 liep de duurtetoeslag voor motoren op tot 100% en die voor projectoren werd 
40%. In dezelfde maand nog werd [mogelijk uit bezuiniging] de Nederlandse 
vertegenwoordiger M.B. Neumann ontslagen. Bij Pathé verliep het ongeveer hetzelfde, met 
het verschil dat Desmet daar een forse korting kreeg voor het leveren van apparatuur aan 
derden.111 

Onroerend goed. 
Met Desmet zelf ging het zakelijk gezien vanaf 1916 steeds beter. Door de winstgevende 
verkoop van Cinema Royal kon Jean Desmet 100.000 gulden spenderen aan het kopen van 
bijna alle aandelen in twee maatschappijen in onroerend goed, NV Fortuna en NV Rogge
veen. Hij werd van beide directeur en grootaandeelhouder. Desmet bezat 35 van de 42 
aandelen in Fortuna, de overige twee aandeelhouders waren J. Mulder, die Desmet hielp bij 
belastingzaken, en Desmets zwager Klabou. Fortuna was eigenaar van een pand aan de 
Onbekende Gracht en diverse panden aan de Nieuwe Prinsengracht, Roggeveen bezat 
huizen aan de Roggeveenstraat. De kantoren van de firma's werden aanvankelijk, net als 
Desmets filmverhuurmaatschappij, boven Parisien gevestigd. Desmet zette zijn filmhandel 
nog voort, maar richtte zijn aandacht steeds meer op zijn onroerend goed-activiteiten. Met 
zijn compagnon Klabou manifesteerde hij zich al snel als een strakke huiseigenaar. Bijna 
alle opknapkosten van buiten- én binnenkant van de huizen kwamen voor kosten van de 
huurders. Huurders die niet vooruit en op tijd betaalden, werden met deurwaarders en 
ontruiming bedreigd. 

Behalve Fortuna en Roggeveen bezat Desmet tot 1918 nog zijn aandelen in de 
Amsterdamse Cinema Palace via NV Middenstad, aandelen NWS (een verplichte staatsle
ning, die in de oorlog was ingevoerd) én aandelen in de bioscopen van zijn broer Mathijs.112 

"' DA, voorlopig nr. 045 'Parisien Bioscoopmateriaal'. Een extra probleem bij de Duitsers was dat in 1917 om toestemming 
voor uitvoer naar Nederland te verkrijgen, de Duitse regering een kwantum aan 'spaanmetaal' uit het neutrale buitenland 
als tegenprestatie eiste. 

• NWS verwijst waarschijnlijk naar 'National War Savings', de Britse versie van staatsleningen in oorlogstijd, beter bekend 
als 'war bonds'. Blijkbaar waren Nederlandse zakenlieden verplicht deze aan te schaffen. Karikaturen op deze 
staatsleningen door onder meer LJ. Jordaan, Johan Braakensiek en Louis Raemaekers verschenen met name half januari 
1915 in de Nederlandse pers. Behalve deze leningen betaalde Desmet ook oorlogswinstbelasting en verdedigingsbelasting. 
In juli 1916 tekende koningin Wilhelmina de Wet op de Oorlogswinstbelasting, die met terugwerkende kracht vanaf 1 
augustus 1914 inging. Iedereen die duizend gulden of hoger per jaar meer verdiende dan gemiddeld in de jaren 1911-1913 
moest deze belasting betalen, die op kon lopen van 10 tot 30%. Daarnaast werden er vanaf 1916 twee 
verdedigingsbelastingen geheven, één afhankelijk van vermogen en één van inkomen, en een heffing van opcenten voor 
een leningsfonds ter dekking van rente en aflossing van de crisisleningen. Al deze belastingen bleven na de Eerste 
Wereldoorlog nog een tijdlang bestaan. Afgeleid van de Wet van 1916, werden degenen die de oorlogswinstbelasting 
betaalden aangeduid als 'oweeërs'. Die term ging een eigen leven leiden. A.C.J. Vrankrijker, Geschiedenis van de 
belastingen (Bussum: Fibula Van Dishoeck, 1969), p. 92; Joh. Land, De Buitengewone Belastingen voor iedereen. 
Oorlogswinstbelasting, Verdedigingsbelasting I en II en de Opcenten-Leeningswet (Amsterdam: Cohen's Boekhandel, 
z.j.). 
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Ook was hij nog steeds eigenaar van de bioscoop in Amersfoort en de café-concertzaal (en 
latere bioscoop) in Eindhoven en huurde de panden van de bioscopen in Bussum, Delft en 
de twee Paiisiens in Amsterdam en Rotterdam. 

Aan het eind van de Admiraal de Ruvterweg, in de Amsterdamse randgemeente 
Sloterdijk, liet Desmet in 1918 een kapitale villa bouwen, Villa Pax genaamd.113 Hij vestigde 
daar ook het kantoor van Fortuna. Zijn vrouw kon in de omgeving echter niet aarden, zodat 
ze een tijdlang in een woning aan het Damrak woonde, net om de hoek van de Nieuwen-
dijk. Desmet kocht in die tijd op grote schaal Duitse marken. Hij kocht ook twee schepen: 
de trawler Albatros en de logger Jeanne Aleida. Door de Amerikaanse inmenging in de 
oorlog en de Duitse tegenslag bij de Slag aan de IJzer zouden in Duitsland voedselprijzen, 
ook die van vis, zo zijn gestegen, dat Desmet dacht dat het interessant was om vissers voor 
hem uit te laten varen. Zowel zijn investeringen in de visserij als zijn speculatie met buiten
lands geld resulteerden in fiasco's. De koers van de mark zakte eind jaren tien dramatisch. 
De schepen lagen meer op de werf dan dat ze uitvoeren en verloren alle waarde.114 

Het einde van Desmets filmdistributie. 
Na het inzakken van zijn aankopen in 1916 gaf Desmet zich nog niet onmiddellijk 
gewonnen. Ondanks zijn nieuwe carrière als vastgoedeigenaar, bleef hij zijdelings nog lang 
verbonden met de filmbranche. Hij bleef pogingen ondernemen om films aan te schaffen en 
vertegenwoordigingen te krijgen, maar juist van degenen die vóór de oorlog de markt 
bepaald hadden: oude Europese filmmaatschappijen als Gaumont, die na de oorlog wat 
betreft filmproductie weinig meer voorstelden. 

In de tweede helft van de jaren tien verhuurde Desmet steeds minder complete pro
gramma's en steeds meer losse lange speelfilms of 'hoofdfilms'. Men kon wel een hoofdfilm 
bestellen, die opgerekt werd met korte films tot een volledig programma, maar de korte 
films waren dan meestal vooroorlogs. De meeste exploitanten hadden daar echter niet zo 
veel moeite mee. Kritiek op Desmets aanbod betrof eerder de technische kwaliteit van de 
kopieën dan de ouderdom. Ongegeneerd verhuurde hij kapotte kopieën, wat het 
afbrokkelen van zijn netwerk waarschijnlijk versneld heeft. Vermoedelijk vanwege de 
afname van bioscopen als klanten en de afnemende nieuwwaarde van zijn aanbod 
verhuurde Desmet zijn films ook aan derden zoals fabrieken. De hoofdfilms waren meestal 
Desmets meest succesvolle of prestigieuze films als ALEXANDRA, RICHARD WAGNER, LES 
ENFANTS DU CAPiTAiNE GRANT of CAJUS JULIUS CAESAR. Ook Desmets religieuze spektakelfilms 
werden nog jarenlang met Kerst of Pasen gevraagd. Desmet had van dergelijke titels vaak 
twee kopieën, zodat de minder versleten kopie kon worden verhuurd. 

" In 1918 kocht Desmet het perceel Admiraal De Ruyterweg 424 voor 34.115 gulden. Wat de bouw van Villa Pax kostte, is 
onduidelijk. In ieder geval schoot Desmet 18.000 gulden voor aan zijn firma Fortuna om de villa te bouwen. Omgerekend 
naar 1997 is 18.000 gulden in 1918 324.000 gulden.. Zie hiervoor: DA, A39 'Dossier betreffende het onderzoek van de 
Rijksinkomstenbelasting naar het vermogen van lean Desmet over de periode 1912-1924'. De villa werd gesloopt bij de 
uitbreiding van Amsterdam. Sloterdijk maakt nu deel uit van Amsterdam. 

' In december 1921 ging de NV Nooit Gedacht, de firma waaronder de Albatros viel, failliet. Desmets aandelen in de firma 
werden waardeloos, maar hij hield wel een fikse vordering op twee medefirmanten, Benner en Vet [namen van beroemde 
kermisfamilies uit die tijd]. Desmet, Benner en Vet hadden namelijk alledrie 14.000 gulden geleend aan Nooit Gedacht, 
waarbij Desmet vermoedelijk de ieningen van Benner en Vet had voorgeschoten. De kajuit van één van de twee schepen 
werd na de brand van 1938 op het dak van de Amsterdamse Parisien geplaatst. 
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Op 16 november 1918, vijf dagen na de ondertekening van de wapenstilstand, schreef 
Desmet aan de filmmaatschappijen Eclipse, Itala, Vitagraph en Gaumont, die hem voor de 
oorlog zoveel films geleverd hadden. Hij dacht zaken te kunnen doen door films die tijdens 
de oorlog in Nederland goed gelopen hadden, maar niet in België vertoond hadden kunnen 
worden, aan te kopen en te verhuren, zoals THE BATTLE CRY OF PEACE (Vitagraph 1915), 
MÈRES FRANgAiSES (Eclipse 1916), LES VAMPIRES, MACISTE ALPINO en TIGRE REALE (Itala 
1916).115 Er kwam niets van terecht. 

Ook met de Belgische exploitant Henry Dirks probeerde Desmet in november 1918 een 
handel in films op te zetten, maar de Nederlandse douane nam films in beslag, die Dirks op 
zijn autodak gebonden de grens over wilde vervoeren."6 Hij moest een uitvoervergunning 
bezitten, die echter alleen in Den Haag was te verkrijgen bij de Nederlandsche 
Uitvoercentrale, een voortzetting van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij. 
Ondanks Desmets bemoeienis werd de vergunning pas een half jaar later afgegeven. Toen 
wilde Dirks Desmets aanbod allang niet meer, want België was inmiddels overspoeld door 
Franse, Amerikaanse, Engelse en Italiaanse films.117 

Na de Eerste Wereldoorlog schafte Desmet nog de Duitse films DIE TEUFELSKIRCHE ((Lucifer 
Film 1919) en KAISERIN ELISABETH VON ÖSTERREICH (Indra-Gross-Films 1920) en de Oos
tenrijkse film LANDRU DER BLAUBART VON PARIS (Ottol-Film 1922) aan.118 KAISERIN ELISABETH 
VON ÖSTERREICH, in 1921 gekocht van de Mittelrheinische Film-Gesellschaft te 
Ehrenbreitstein, was vermoedelijk een miskoop: exploitanten aan wie hij de film op zicht 
stuurde, wezen hem af.119 Desmet had zelfs twee kopieën van de film aangeschaft. Hij gaf 
zich niet gewonnen. Nog in 1936, toen de zwijgende film inmiddels passé was, liet hij de 
film keuren door de Centrale Filmkeuring te Den Haag.120 In de marge bleef Desmet zich bij 

"s DA, C353 'Copij-Boek 1916-1927' en C300 'Eclipse, Parijs', Desmet aan Eclipse, 16 november 1918. Een week eerder was 
MÈRES FRANCAISES wegens succes geprolongeerd bij Cinema Parisien in Eindhoven, volgens een telegram van Mathijs Desmet 
dat in de advertentie van de verhuurder BAS werd gebruikt. Zie: De Bioscoop-Courant, 8 november 1918. 

"' Zie hfd. VI, p. 2A5. 

" In 1923 kwam Dirks bij Desmet terug voor een niet betaalde rekening uit 1915. Dirks protesteerde, met name omdat de 
koers van de Belgische frank zo gezakt was en de gulden zo hard gebleven was, dat de rekening inmiddels vier keer zo 
hoog geworden was. De rekening bleef een slepende kwestie, waar heel wat postpapier aan gespendeerd werd. Zelfs een 
onderhoud in 1925 tussen Dirks en Desmet in Dirks' hotel-café Wagner in Antwerpen loste de zaak niet op. Na Dirks 
overlijden in 1926 sleepte de zaak zich voort via Dirks' erven, tot die uiteindelijk in 1930 het gewraakte bedrag betaalden. 
DA, C910 'Antwerpen, dossier Dirks'. 

"" Van de hier genoemde titels zijn nog steeds filmkopieën beschikbaar. De Desmet-collectie bevat ook drie films uit 1918: 
OUT WEST (Paramount Productions), EIN VERHANGNISVOLIER SCHWUR (Dagny Servaes Exclusiv) en DR. SCHOTTE (Creenbaum-Film). 
De drie laatstgenoemde titels zouden pas na afloop van de oorlog in Desmets bezit gekomen kunnen zijn. Mogelijk kocht 
Desmet nog meer films aan na de oorlog, maar dan zijn die niet gedocumenteerd en zijn ze inmiddels verdwenen. 

"' DA, ordner 109. 

1,0 In datzelfde jaar bracht Desmet nog onder de oude naam van zijn filmverhuurkantoor een nieuwe film uit, getiteld EN 
AVANT LA MUSIQUE ofwel DE PATATKONING VAN OUD-BRUSSEL (regie: Gaston Schoukens, 1935), een komedie in Brussels 'patois' 
gesproken. De in de Desmet-collectie beschikbare kopie bevat ook een eindleader met de naam van Desmets 
filmverhuurkantoor. Even werd lean Desmet ook weer vermeld in een advertentie in het vakblad Nieuw Weekblad voor de 
Cinematografie van 1 januari 1937. In een reclame van NV Haghefilm wordt een lijst geven van de firma's waarvoor 
Haghefilm ondertitels geleverd heeft in 1936. Nummer 7 van de lijst is 'Int. Filmverh. kantoor Jean Desmet'. Behalve EN 
AVANT LA MUSIQUE kocht Desmet waarschijnlijk in 1927 de Duitse sensatiefilm RINALDO RINALDINI (Aafa-Film 1926-27) met de 
Italiaanse acrobaat-acteur Luciano Albertini in de hoofdrol. Desmet heeft Albertini vermoedelijk zelf ontmoet, want 
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tijd en wijle nog opwerpen als filmverhuurder. In april 1923 schreef hij verschillende 
bedrijven in Berlijn, Brussel en Parijs met het aanbod hun vertegenwoordiger in Nederland 
te worden. Hij bleef ook proberen oude films goedkoop op te kopen. Zo vroeg hij in 1925 
aan de firma Cines om een kopie van CHRISTUS (1915) en vroeg daar ook bij of er nog 
monopoolrechten op zaten. Zoals eerder opgemerkt, hadden sommige films met religieuze 
thema's een lang leven in Nederland. In 1927 zat Desmet nog in Berlijn bij zijn oude contact 
Karl Süring om over filminkoop te praten. Overigens kan dat niet voor hemzelf maar voor 
NV Cinema Royal zijn geweest.121 

Nog vóór het einde van de oorlog, in augustus 1918, zocht Desmet weer contact met 
Gaumont, dit keer met het moederhuis in Parijs. Behalve een vraag om een nieuwe kopie 
van L'ENFANTDE PARIS bood hij zich aan als vertegenwoordiger van Gaumont: 'Sachant que 
Monsieur Adolphe Karelsen, votre Représentant et mon ami, reste pour Ie moment au 
"Front de bataille" et par conséquent ne peut plus s'occuper de la representation de votre 
maison, Vous m'obligeriez infiniment de me dire si moi je ne la pourrais adopter."22 Hij 
wilde wel een waarborg sturen als dat nodig was. Gaumont antwoordde dat als Desmet een 
nieuwe kopie van L'ENFANT DE PARIS wilde, vanwege het gebrek aan celluloid een nieuwe 
kopie nu 1,50 francs per meter kostte. Ze zagen van Desmets aanbod af om hun 
vertegenwoordiger te worden, omdat ze te weinig negatieven gemaakt hadden tijdens de 
oorlog en ze de oude situatie wilden handhaven via hun Belgische agent, zodra die weer 
kon werken. Overigens werd daarmee niet Karelsen maar een andere agent te Brussel 
bedoeld, Cadot genaamd. 

Op 24 juni 1921 vroeg Desmet opnieuw om een nieuwe kopie van L'ENFANT DE PARIS mits 
de prijs niet te hoog was. Maar waarschijnlijk schafte hij noch in 1918 noch in 1921 
daadwerkelijk een nieuwe kopie aan.123 Een nieuwe Belgische agent, Ed. Guérin, meldde 
Desmet op 1 december 1922, dat zich in Den Haag een vertegenwoordiger had gevestigd, 
Séverin Farbstein, die zowel Gaumont als de merken waarvoor Gaumont distributierechten 
had, zoals het Zweedse Svenska en het Russische Ermoliev, verhuurde. In april 1923 zocht 
Desmet voor een derde maal contact met Gaumont. Hij merkte op dat er zo weinig 
Gaumont-films meer in Nederland te zien waren en bood zich aan als distributeur voor 
Nederland. Gaumont antwoordde nu, dat ze wel zaken wilden doen maar dat ze slechts een 
deel van hun totale aanbod in Nederland wilden uitbrengen. Guérin zocht Desmet op in 
Amsterdam eind mei en in Hotel de 1'Europe werden twee overeenkomsten op 31 mei en 1 
juni gesloten, waarin de volgende films beschikbaar werden gesteld: van Gaumont TOCELYN 
(1922), DON JUAN ET FAUST (1923) en BARRABAS (1919), van Svenska Son fik (vm. EN 
VILDFAGEL, AB Svensk Filmindustri 1921) en Le marriage de Jou jou (DUNUNGEN, AB Svenska 

Desmets dochter Jeanne ontving van Albertini een ansicht met de opdracht 'Souvenir d'amitié a Mme leanne Desmet de 
Luciano Albertini. Amsterdam, 12 december 1927'. De ansicht is nu in bezit van Ilse Hughan. Verder schafte Desmet 
waarschijnlijk in de jaren twintig een kopie van de komische griezelfilm Au SECOURS (1923) met Max Under aan. 

'" Zie p. 291-292. 

" DA C306 'Gaumont, Parijs', brief Jean Desmet aan Gaumont, 1 augustus 1918. De onderhandelingen met Gaumont zijn 
terug te vinden in DA C306 en C332 'Gaumont Brussel'. 

" In geen enkei register wordt melding gemaakt van een nieuwe kopie behalve dan diegene die Desmet in 1917 
binnenkreeg. 
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Biografteatem 1919) en van Ermoliev La vie pour la vie (ZMZN' ZAZHIZN', Khanzonkov 1916, 
maar blijkbaar via Ermoliev aangeboden), La dame de pique (PDCOVAYA DAMA, Ermoliev 
1916) enLafresque inachevée (ongeïdentificeerd). Het betrof hier gedeeltelijk oudere films, 
bedoeld voor een 'second-run' in Nederland. Uiteindelijk kon Desmet EN VILDFAGEL niet 
krijgen, de rest zou via Farbstein geleverd worden. Desmet kreeg de rechten voor drie jaar 
en moest daarvoor 1,10 franc per meter betalen. Maar heeft de overname werkelijk 
plaatsgevonden? Van al deze films is alleen een filmkopie vanLafresque inachevée opgedo
ken, maar zonder aanduiding van Desmet. Het zou dus een kopie kunnen betreffen, die al 
eerder in Nederland was uitgebracht. Wel zijn affiches voor de diverse afleveringen van de 
serial BARRABAS in de Desmet-collectie aanwezig, wat een verwijzing zou kunnen zijn. 
Bovendien waren de rechten voor de serial waarschijnlijk al verlopen en kon Desmet de 
film dus goedkoper krijgen. Desmets verhuurboeken en aankoopregisters geven echter geen 
uitsluitsel over een daadwerkelijke aankoop. Het laatste filmverhuurboek of'factuurboek' in 
het Desmet-archief houdt in 1922 op. 

De hele Gaumont-affaire was in wezen een laatste stuiptrekking, zowel van Desmets 
filmverhuur als van Gaumont. Gaumont, één van de grootste vooroorlogse filmproducenten, 
produceerde bijvoorbeeld in 1919 nog maar elf films en hield in 1925 helemaal op met de 
productie van films. De firma concentreerde zich van toen af op import en distributie van 
hoofdzakelijk Amerikaanse films en op het eigen bioscooppark.124 

Toen Desmets aankopen stokten, wist hij desondanks nog jarenlang zijn films te 
distribueren. Bioscopen die voorheen hele programma's van hem afnamen, beperkten zich 
echter tot losse films die publiekstrekkers waren. Dat konden films zijn die nog niet in de 
desbetreffende bioscoop of de desbetreffende provincieplaats vertoond waren. Hoe groter de 
stad, hoe meer huur men moest betalen. Maar ook kon het gaan om films die populair 
genoeg waren om opnieuw gehuurd te worden. Zo werd RICHARD WAGNER in december 
1919 gehuurd door Karl Weisbard. Weisbard, net als Tuschinski een 'landverhuizer' die 
zich in Rotterdam had gevestigd, had op 20 november 1919 de imposante Wester-Bioscoop 
ofwel het WB-Theater aan de Nieuwe Binnenweg geopend. Slechts enkele weken later pro
jecteerde men daar Desmets RICHARD WAGNER, hoewel die reeds vanaf 1913 in Nederland te 
zien was geweest. RICHARD WAGNER was zeker niet toevallig ingezet, want al eind juli 1919 
had Weisbard zich verzekerd van de film bij Desmet.125 Desmet had met Weisbard de 
afspraak dat hij ergens vóór 31 december 1919 de film moest vertonen. Dergelijke 
overeenkomsten sloot hij eind jaren tien en begin jaren twintig regelmatig af. 
Bioscoopexploitanten kregen een film of een aantal films in optie, die ze binnen enkele 
maanden of een jaar moesten vertonen. Het ging dan steeds om lange speelfilms, 'hoofd
films', van enige reputatie zoals ALEXANDRA, FIOR DI MALE, CAJUS JULIUS CAESAR en LES 
ENFANTS DU CAPITAINE GRANT. Ook religieuze spektakelfilms als THE SIGN OF THE CROSS en IN 

HOC SIGNO VINCES werden nog af en toe gehuurd, met name rond de Paas- en Kersttijd en 
vooral door bioscoopexploitanten in de provincie. Door toevoeging van wat korte films, die 

"' Francois Garcon, Gaumont, un siècle de cinéma (Paris: Gallimard, 1992), pp. 30-35. Gaumont sloot in 1922 een akkoord 
met Loew Metro en in 1925 met Metro-Goldwyn. 

"s DA, C827 'Rotterdam'. Op 28 juli 1919 tekende Weisbard een contract voor de huur van RICHARD WAGNER voor twee weken a 
raison van 500 gulden. RICHARD WAGNER werd zelfs nog op 11 juli 1922 in Scheveningen vertoond via de directie van het 
Haagse City-Theater. De film werd begeleid door een orkest van tien muzikanten. 
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best vooroorlogs konden zijn, werden deze hoofdfilms binnen programma's van zo'n 3000 
meter aangeboden. Zo huurde J. de Bakker in februari 1919 vijf films van Desmet, die De 
Bakker binnen vier maanden moest vertonen. Later werd deze afspraak gewijzigd in de 
wekelijkse levering van een programma met een nieuwe hoofdfilm.126 

Een zelfde overeenkomst van levering van hoofdfilms die met korte films een programma 
vormden, had Desmet ook met Is.J. Benjamins tussen juli 1918 en februari 1919. Benjamins 
leidde in die tijd het Astoria-Theater aan de Schiekade te Rotterdam, dat hij op 7 september 
1918 geopend had met Desmets FlOR Dl MALE. Vanaf december 1918 liet Benjamins niets 
meer van zich horen en betaalde zijn rekeningen niet meer. Hij was met de noorderzon 
vertrokken. Toen Desmet uiteindelijk in najaar 1920 een advocaat inschakelde, bleek 
Benjamins een lange geschiedenis van faillissementen te hebben. De zaak kwam in 1921 
voor het gerecht, maar toen bleek dat de belastingen eveneens vorderingen hadden op 
Benjamins en deze vóórgingen. Uiteindelijk verloor Desmet zo'n 2000 gulden door deze 
oplichter.127 

Een andere, meer bescheiden, strop was de verhuur in juni 1921 van een programma 
kinderfilms aan de voormalige schipper Feitze Leembnrg, die een cakewalk en (reis-) 
bioscoop had in Leeuwarden. Niet alleen verzuimde Leemburg te betalen, ook de films 
werden niet teruggestuurd. Toen Desmet een gepeperde rekening stuurde, reageerde 
Leemburgs onthutste vrouw met de mededeling, dat haar man de cakewalk verkocht had, 
de films had laten liggen en 'weer de polder is ingegaan.'128 Hij werd failliet verklaard en 
Desmet kreeg in oktober 1922 alleen een klein bedrag terug. 

Nog meer dan aan de verouderde beelden, het gebrek aan 'nouveauté' of de lengte 
ergerden zowel de exploitanten als het publiek zich aan de soms abominabele staat van de 
filmkopieën. Toen in november 1920 de Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige 
Zending te Drachten de film De Verloren Zoon (ABSINTH, IMP 1913) huurde, kwam de film 
niet alleen pas op het nippertje aan, maar bleek ook nog eens in een onmogelijke staat te 
verkeren: '...doch ze bleek mij zoo oud en gebrekkig in de perforatie, dat ik ze niet durf 
gebruiken voor verdere voorstellingen. Ze brak aanhoudend en mijn personeel heeft een 
geweldig werk gehad, ze te plakken.'129 Blijkbaar wist Desmet een circuit buiten de bioscoop 
aan te boren, want behalve het bovengenoemde adres wist hij een jaar later, in 1921, films 
te verhuren aan de NV Vereenigde Nederlandsche Rubber-Fabrieken ofwel de Hevea-
fabrieken te Heveadorp. Ook daar had men veel kritiek op de toestand van de kopieën. 'De 
film "Ivanhoe" brak eenige malen af, volgens onzen operateur het gevolg van onvoldoende 
lasschen. De film "De Paardendieven" was zéér slecht: op sommige plaatsen was ze zelfs 
met spelden aan elkaar gehecht. [...] Het aantal bezoekers van onze bioscoop vermindert 
merkbaar, hetgeen na ons onderzoek blijkt uitsluitend een gevolg te zijn van de minder 
goede films, die U ons zendt.'130 Bij Hevea hield men het na enkele weken al voor gezien. 

'" DA, C804 'Noord-Scharwoude'. 

'" DA, C844 'Rotterdam, Zaak Benjamins'. 

"" DA, C853 'Leeuwarden', mevrouw Leemburg aan Desmet, (zonder dag) december 1921. 

'" DA, C821 'Drachten', brief van de Nederlandsche Landkolonisatie en Inwendige Zending, 16 november 1920. 

"° DA, C840 'Hevea-Dorp', NV Vereenigde Nederlandsche Rubber-Fabrieken aan Desmet, 24 oktober 1921 en 23 november 
1921. 
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De slechte staat van de films had niet alleen met slijtage te maken, maar ook met 
wanbeheer door Desmets afnemers. Films kwamen nogal eens beschadigd van 
bioscoophouders temg. Desmet aarzelde dan niet om de exploitanten daarvoor te laten 
betalen. Niet iedereen ging daarmee akkoord. Toen in 1917 de Roosendaalse 
bioscoophouder Hertoghs weigerde te betalen, schakelde Desmet een advocaat in. De 
voormalige explicateur van de bioscoop, de bekende Vas Diaz, vertelde hem dat Hertoghs 
'de Films zelf door het apparaat in stukken trok wanneer hij deze niet mooi genoeg vond.'131 

Jean Desmets carrière na de Eerste Wereldoorlog. 
Door verkoop van bioscoopgebouwen en aandelen in bioscopen vergrootte Desmet zijn 
kapitaal en was zodoende in staat om nieuwe investeringen te doen. Zijn investering in de 
Amsterdamse Cinema Royal en het tonnenverslindende Flora-project geven aan, dat 
Desmet over een groot vermogen beschikte en hij ondanks missers met zijn schepen en 
geldspeculatie een geslaagd zakenman was geworden. Deze twee projecten laten ook zien 
dat hij na de jaren tien liever in bioscopen en amusementspaleizen dan in celluloid 
investeerde, kortom liever in vastgoed dan in vluchtige en riskante producten als 
bioscoopfilms. 

Desmets naoorlogse jaren worden gekenmerkt door koop en verkoop van (bioscoop-) 
panden en van aandelen, door leningen aan bekenden of zakenrelaties en door 
investeringen in nieuwe bioscopen. Hij werd financier van andermans ondernemingen, 
vooral via leningen. Samen met zijn broers Mathijs en Ferdinand leende hij bijvoorbeeld 
15.000 gulden tegen 12}4 % rente aan de gebroeders De Haan, bioscoopexploitanten in Den 
Haag.13- Ook aan zijn eigen firma Fortuna leende hij geld, zodat die in staat was om 
bioscopen te kopen of zijn nieuwe villa te betalen. Opvallend is dat de lenende partij 
dikwijls onroerend goed als onderpand had. 

Hierin is een tendens bij Desmet van het terugdringen van risico te bespeuren. Hij 
goochelde met bedragen op een manier die voor een buitenstaander nauwelijks te volgen is, 
maar die zijn toegenomen ervaring in het zakendoen bevestigen. Voor het merendeel betrof 
het aankopen van bioscopen die hij voordien alleen gehuurd gehad, zoals Cinema Parisien 
in Amsterdam en Cinema Palace in Bussum, of het afstoten van bioscoopppanden, zoals 
Cinema Parisien in Eindhoven. Maar soms gebruikte hij bioscopen simpelweg om te specu
leren, zoals het pand van de Delfia-Bioscoop te Delft dat hij in 1919 kocht en met een forse 
winst onmiddellijk weer doorverkocht aan de nieuwe exploitant. 

In juli of augustus 1919 verkocht Desmet de bioscooptent met wagens van de Imperial Bio 
voor 6250 gulden, maar onduidelijk is aan wie. Zijn woonwagens werden verkocht aan 
kermisexploitant Janvier voor 6000 gulden. In 1920 kocht hij de grond en het pand van 
Cinema Parisien aan de Nieuwendijk. Desmet verkocht zijn pand in Eindhoven, waar 
Cinema Parisien in gevestigd was, voor 40.000 gulden aan zijn broer Mathijs, die de 
bioscoop beheerde. De aandelen die Jean Desmet in de andere Eindhovense bioscoop van 
zijn broer had, Chicago, werden begin jaren twintig aan de laatste doorverkocht. In 1921 

"' DA, A15, Desmet aan Hartog 6 Rassers, 5 mei 1917. 

1,2 Desmet vond het geen probleem om tot gespreide betaling te komen, toen de broers De Haan niet binnen de 
afgesproken termijn hun schulden konden voldoen. Ze hoefden daar niet extra voor te betalen. Het enige addertje onder 
het gras was de inflatie van begin jaren twintig. 
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loste Desmet de hypotheek op de bioscoop in Amersfoort af en leende in 1922 geld aan 
Fortuna om het pand in Bussum van de bioscoop Cinema Palace aan te kopen. Desmet was 
dus begin jaren twintig nog eigenaar van drie bioscopen (Parisien Amsterdam, bioscopen in 
Amersfoort en Bussum) en was door verkoop van panden en aandelen een kapitaalkrachtig 
man. Dat geld werd weer gebruikt voor financiering. Desmets belangrijkste 'hobby' in de 
jaren twintig. 

Via de in 1920 opgerichte NV Cinema Royal was Desmet een grote investeerder in een 
nieuwe bioscoop in Amsterdam op 'zijn' Nieuwendijk, Cinema Royal.133 Desmet kocht 
tussen 1924 en 1935 honderden aandelen van de vennootschap, dikwijls tegen 
schertsprijzen.134 Behalve grootaandeelhouder was hij ook crediteur van NV Cinema Royal. 
Als commissaris van de vennootschap hield hij goed in de gaten wat er met zijn geld 
gebeurde. Toen in 1931 de gouden standaard dreigde losgelaten te worden, wilde Desmet 
onmiddellijk laten vastleggen dat hij zijn geld kon terugvragen, als de gouden standaard 
werkelijk zou worden losgelaten en de waarde van het geld te sterk zou zijn teruggelopen. 

Met de bouw van Cinema Royal werd in 1920 begonnen. Op 8 februari 1922 werd de 
bioscoop geopend. Cinema Royal kon liefst 1400 bezoekers herbergen en werd door zijn 
lage entreeprijzen en zijn centrale ligging de bioscoop bij uitstek voor het gewone 
Amsterdamse volk in het interbellum. Samen met het Rembrandt-Theater aan het 
Rembrandtplein was het Tuschinski's meest geduchte rivaal.135 NV Cinema Royal beheerde 
ook andere bioscopen, waaronder Corso (de voormalige Pathé-bioscoop), Scala en Luxor in 
Amsterdam en Capitol en City in Rotterdam. 

Desmet was een belangrijk commissaris binnen NV Cinema Royal. Bij de maandelijkse 
vergaderingen besliste hij mee in alle belangrijke facetten van de bioscoopketen, waaronder 
de huur van (pakketten) films en, met de komst van de geluidsfilm, de aanschaf van 
geluidsapparatuur.136 Soms ging hij samen met directeur J. Veerman naar de wekelijkse 
filmbeurs om nieuw filmaanbod in te kopen. Binnen de raad van commissarissen 
controleerde Desmet de directie op financieel gebied. Hij waakte ook voor zaken waar hij 
vroeger in zijn eigen bedrijf geen moeite mee had gehad, zoals het inzetten van 
familieleden. De vroegere directeur Bierman was een zwager van Veerman, commissaris B. 
Schaap was een schoonvader van Veerman en G. Veerman, Veermans broer, beheerde een 
tijdlang de bioscopen in Rotterdam. Desmet vond het daarentegen geen bezwaar bij het 

" NV Cinema Royal werd op 21 april 1920 opgericht door J.C. Ehrenfeldt, Nathan Bierman, Godschalk veerman, W.C.L.C. 
Halverhout, H. Elte (de architect) en B. Schaap. Het kapitaal was 1 miljoen, dat in duizend aandelen van 1000 gulden werd 
uitgegeven. Archief Ilse Hughan. 

'" Gemiddeld betaalde Desmet zo'n 17% van de waarde van de aandelen. In 1932 betaalde hij zelfs maar 5% van de 
waarde, het laacrste percentage. Vermoedelijk had de crisis daar veel mep te maken. In totaal betaalde Desmet 44.432,50 
gulden voor aandelen die bij 100% 231.000 gulden hadden gekost. In 1927 was Desmet opgegeven als commissaris. 
Desmet nam in 1944 ontslag als commissaris, zijn broer Mathijs Desmet trad in 1940 af. Archief Ilse Hughan. 

'!i Kempen (1996), p. 52-56. Desmet nam volgens het Desmet-archief ook deel in een lening aan het nieuwe Asta Theater 
in Den Haag. 

" DA, ordner 123 'NV Cinema Royal 1927-1935'; archief Ilse Hughan. NV Cinema Royal werd geliquideerd op 30 april 1958. 
Op 17 juli 1957 was het besluit daartoe al genomen. Overigens lag de vennootschap vanaf 1947 feitelijk al stil. Om welk 
bedrag het bij Desmets investering ging, is niet duidelijk. Wel was er sprake van een tweede hypotheek, maar het 
Desmet-archief geeft hier geen nader uitsluitsel over. Het Kadaster Noord-Holland heeft alle hypotheken van vóór 1948 
laten vervallen in het kader van de Wet Vernieuwing Hypothecaire Inschrijvingen. Raadpleging is niet meermogeiijk. 
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overlijden van Schaap in 1936 zijn eigen broer Mathijs als commissaris naar voren te 
schuiven. Overigens was Mathijs Desmet inmiddels wel een belangrijke Nederlandse 
bioscoopexploitant geworden, met drie bioscopen in Eindhoven en drie in Haarlem.137 Hij 
wist dus heel goed wat er in de bioscoopwereld speelde. In 1936 zou Jean Desmet samen 
met zijn broer 51% van het kapitaal in de vennootschap hebben bezeten. Samen hadden ze 
dus een meerderheidsbelang in NV Cinema Royal. In 1937 verkocht Desmet het merendeel 
van zijn aandelen aan de NV Ambio, die vanaf dat jaar de exploitatie van Cinema Royal 
voerde.138 

Alles wat Desmet aan vermogen overhield na aftrek voor afbetaling van hypotheken en 
dergelijke ging eind jaren tien en begin jaren twintig voor een deel verloren door de fatale 
avonturen met de logger en de trawler. Veel pure winst maakte Desmet niet, althans volgens 
zijn belastingopgaven. Zijn bezit loog er desondanks niet om. Wat hij via leningen aan 
familieleden, zakenrelaties en instellingen aan vorderingen had, was evenmin gering. In 
plaats van in films handelde hij voortaan in gebouwen, in aandelen en in geld. Dat hem dat 
geen windeieren legde, blijkt uit het feit dat Desmet, een groot liefhebber van luxeauto's, in 
1928 de chique Hispano Suiza kocht van Prins Hendrik, prins-gemaal van koningin 
Wilhelmina. Die had deze vorstelijke auto in 1921 laten bouwen.139 

In 1928 begon Desmet zijn laatste grote avontuur, dat hem weer naar de 
amusementswereld terugvoerde. Hij kocht toen het variététheater Flora van zijn concurrent 
Anton Nöggerath, dat samen met Nöggeraths bioscoop werd geveild op 21 december 1928. 
Nöggeraths revues in Flora hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog en de jaren kort daarna 
veel publiek getrokken, maar door de concurrentie van bioscopen en nieuwere theaters was 
er de klad in gekomen. Hij ging in 1923 failliet en werd door de gemeente gedwongen een 
nieuwe directeur in het theater te zetten, Luigi Difraen. Vijf jaar werd het bestaan van Flora 
nog gerekt, maar toen viel het doek definitief. Jean Desmet kocht Flora via de exploita
tiemaatschappij NV Madrid, die hij speciaal voor zijn plannen met het theater gebruikte.140 

Het Floracomplex omvatte behalve het theater aan Amstelstraat 24 een deel van de panden 
Amstelstraat 20 en 22 en bovendien het achter Flora gelegen pand Herengracht 607, waar 
de kantoren van Flora waren gevestigd geweest en waar de familie Nöggerath tot dan toe 
gewoond had. Enkele maanden later, op 12 februari 1929, verwoestte een felle brand het 
variététheater en het aangrenzende café. Het vroor zo hard, dat het bluswater van de 
brandweer bevroor en de ruïne veranderde in een ijspaleis, zoals foto's en filmopnames 

" Zie p. 273-274. 

" Desmets resterende aandelen werden bij de liquidatie van NV Cinema Royal in 1958 aan de familie Desmet uitgekeerd. 
Desmet zelf was het jaar daarvoor al overleden. Archief Ilse Hughan. 

™ F.van Drumpt, 'Het leven van een vorstelijke wagen', in: bijlage De Telegraaf/Nieuws van de Dag, 24 maart 1968, p. 18. 
De Hispano was een zescylinder, 6600 cc, 125 pk, vijf meter lang en had een gewicht van 2850 kilo. Volgens Van Drumpt 
beschouwde Desmet zelf de auto ook als iets bijzonders. Hoewel hij gewend was op zijn vrije zondagen aan zijn auto's te 
sleutelen, deed hij dat met deze auto nooit. Hij reed er ook niet zelf in, maar liet dat aan een chauffeur over. 

"° Volgens de Staatscourant van 8 oktober 1928 was NV Madrid opgericht op 12 september van dat jaar als 'Maatschappij 
tot Exploitatie van roerende en onroerende goederen'. Oprichters waren W.J. Draijer en Ph.R. Ruppert junior. 
Aandeelhouders waren Jean Desmet, zijn broer Mathijs, zijn zwager Piet Klabou en een andere zwager Ignatius Mutsaers, 
de boekhouder van de familie destijds en getrouwd met Henriëtte (|et) Desmet. Zie hiervoor: archief Ilse Hughan en DA, 
ordners 139, 140, 148, 150 en 199. Op 21 december 1928 werden Flora en het Bioscope-Theater samen geveild voor 604.000 
gulden. 
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goed laten zien.141 De brand leek een geluk bij een ongeluk, want Desmet wilde op de plaats 
van Flora een geheel nieuw complex laten verrijzen, dat plaats bood aan een schouwburg 
annex bioscoop, een rolschaatsbaan en een restaurant annex wintertuin voorzien van een 
schuifdak. In 1931 kocht hij daartoe ook de panden Herengracht 609-611 en 613 aan. De 
ingang van het complex was aan de Herengracht gesitueerd. Door de monumentale grach
tenpanden met hun fraaie achttiende-eeuwse plafondschilderingen, waar vestaires en cafés 
gevestigd zouden worden, zou men terechtkomen in de wintertuin en vervolgens 
aanbelanden in de schouwburg en de rolschaatsbaan, die boven elkaar aan de Amstelstraat 
waren gepland. Het nieuwe gedeelte van het complex was in nieuwzakelijke stijl 
ontworpen. Jan Wils, de architect van het Amsterdamse Olympisch Stadion (1928). was 
verantwoordelijk voor het ontwerp van dit nieuwe gedurfde amusementscomplex. 

Van het project kwam mets terecht. De gemeente Amsterdam treuzelde eindeloos, terwijl 
dezelfde gemeente wel ieder jaar forse bedragen aan belastingen incasseerde. Inmiddels had 
begin jaren dertig de economische crisis investeerders behoedzaam gemaakt. Ook binnen de 
filmwereld sloeg de crisis toe. Ondanks de aanwas van bezoekers moesten bioscoophouders 
de entreeprijzen laten zakken om ook de duurdere rangen bezet te houden. Een 
verschuiving naar de goedkopere rangen vond plaats. Desmet moet dit van nabij hebben 
meegemaakt, want ook het Royal-concern zag hierdoor de ontvangsten fors dalen, ondanks 
een stijgend bioscoopbezoek Zelfs bioscoopkoning Tuschinski kreeg met de crisis te maken 
en moest couponboekjes verkopen om toeschouwers te lokken. Hij stootte in 1935 Desmets 
vroegere Cinema Royal af aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC), die er een Cineac 
van maakte. Kortom, Desmet was dus net te laat met zijn amusementspaleis gekomen. De 
euforie van eind jaren twintig was voorbij. Jarenlang hield hij vol dat het project mogelijk 
was, maar uiteindelijk moest hij toch toegeven.142 Zijn grootste droom werd zijn grootste 
teleurstelling.143 

Conclusie. 
Was Desmet als zakenman mislukt? Vanuit het perspectief van de filmwereld misschien 
wel. Vanuit het perspectief van de onroerend goed-wereld gezien echter geenszins. Door de 
lucratieve verkoop van Cinema Royal in Rotterdam verzekerde hij zich namelijk van een 
nieuw bestaan als vastgoedeigenaar en investeerder, een beroep waarbij hij niet langer 
afhankelijk was van het buitenland. Die overweging moet tijdens de Eerste Wereldoorlog 
sterk gegolden hebben. Desmet richtte voortaan zijn aandacht op de nationale en lokale 
situatie en liet de internationale markt voor wat die was. Aan het eind van zijn carrière als 
exploitant en filmverhuurder was hij zeker niet slecht af. Integendeel, hij was een 

" Opnames van de brand van Flora zijn te zien in een Polygoonjournaal van 12 februari 1929, nu bij het Nederlands 
Audiovisueel Archief (NAA) te Hilversum. 

'" In 195: sloot Desmet een overeenkomst met S. Bamstijn en N.F. Ewijk voor de bouw van een bioscoop in de Amstelstraat, 
maar in plaats van het imposante complex van Wils verrees een kale vierkante doos. In 1953 werd de bioscoop geopend 
als 'Flora'. Nu is daar discotheek It in gevestigd. Iets van de functionalistische stijl van Wils' amusementspaleis ziet men 
terug in de architectuur van het Amsterdamse City-Theater aan het Kleine-Cartmanplantsoen (1935). Desmets laatste 
bouwproject vond na de Tweede Wereldoorlog plaats, toen hij voor zichzelf een kapitale villa in Aerdenhout liet bouwen. 

'" Desmets verkoop van zijn aandelen NV Cinema Royai aan NV Ambio moet hem dus welkom zijn geweest vanwege hei 
kapitaalverlies met het Fiora-project. 
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vermogend man geworden en begon een loopbaan waarbinnen hij zijn vermogen nog 
sneller kon laten groeien. En nog steeds had hij banden met de filmwereld. 

Desmets bioscoopimperium brokkelde af vanaf het begin van de oorlog. Cinema Palace 
werd vanaf 1914 geprogrammeerd door een nieuwe verhuurder onder dezelfde naam: 
Cinema Palace. De Munt raakte hij in 1916 kwijt, Cinema Royal werd in hetzelfde jaar 
verkocht en beide bioscopen werden de theaters van de nieuwe generatie: Tuschinski en 
Barnstijn. Door het wegvallen van deze drie 'Elite-bioscopen' beschikte Desmet niet langer 
over eigen uitbrengtheaters, waardoor een belangrijke stimulans voor hem wegviel om nog 
met filmdistributie door te gaan. Wat betreft bioscoopexploitatie richtte Desmet zich op de 
provincie en opende nieuwe bioscopen in Vlissingen, Amersfoort en Delft, maar geen van 
drieën was een succes, onder meer vanwege Desmets verouderde filmaanbod dat daar 
draaide. 

Vanaf 1916 had hij zich, door het stagneren van zijn aankopen, eigenlijk reeds grotendeels 
afgewend van de filmhandel. Wat hij na dat jaar nog verhuurde, was eigenlijk marginaal. In 
1916 verkocht hij Cinema Royal voor veel geld aan zijn concurrent Tuschinski en kocht 
zich met de opbrengst in twee vastgoedmaatschappijen in, NV Fortuna en NV Roggeveen. 
Zodoende maakte Desmet een radicale omslag en begon een nieuwe carrière als 
huizenbezitter. 

Over het algemeen was Desmet wat betreft zijn filmaankoop een zuinige en behoudende 
Hollandse koopman. Hij deed wel mee met het systeem van de monopoolfilms, maar de 
echte 'blockbusters' van de jaren tien die op die wijze werden verhandeld, waren doorgaans 
in handen van zijn concurrenten. Door via een meterprijs aan te kopen, wilde hij blijkbaar 
zijn uitgaven spreiden en onnodige risico's vermijden. Toen dat steeds moeilijker werd, 
investeerde hij liever in andere zaken. Voor onroerend goed was hij wel bereid ineens grote 
bedragen op tafel te leggen, temeer daar hij via de verkoop van Cinema Royal aan Tu
schinski wist, dat daar in één klap grote bedragen voor waren te ontvangen. Bovendien 
konden via hypotheken op gebouwen onmiddellijk forse geldsommen aan bezittingen 
onttrokken worden. Men kan dus de vraag stellen in hoeverre Desmet vanaf ca. 1915 nog 
echt bereid was om met de veranderingen binnen de internationale filmbranche mee te 
gaan. 

Het getuigt van zakelijk inzicht dat Desmet in 1916, toen Cinema Palace en Cinema De 
Munt voor hem wegvielen als premièretheaters en zijn filmaankoop gestagneerd was, zijn 
luxe bioscoop in Rotterdam verkocht en zich met de royale opbrengst verzekerde van een 
nieuw bestaan als vastgoedeigenaar. Zijn collega's en generatiegenoten Nöggerath en 
Gildemeijer eindigden minder fortuinlijk.144 

Desmets drijfveer was dus niet film, maar kapitaal. Na de kermiswereld werd ook de film
en bioscoopwereld ingeruild voor een andere branche, die nog lucratiever was dan de vori
ge. Net als op de kermis en bij zijn overstap naar vaste bioscopen had hij op het goede 
moment gekozen voor een nieuwe attractie, een nieuwe carrière. Hij koos daarbij voor een 
bestaan dat bedrijfsrisico's minimaliseerde. Niet langer was hij afhankelijk van buitenlandse 

'" Desmet was in 1913 al een vermogend man. Hij bleef dat in de oorlogsjaren. Volgens de Plaatselijke Inkomstenbelasting 
(Amsterdam) steeg Desmets (netto) inkomen tussen 1914 en 1917 als volgt: 11.000 gulden in 1913-1914, 13.000 gulden in 1914-
1915, 13.000 gulden in 1915-1916, 15.000 gulden in 1916-1917 en 18.000 gulden in 1917-1918. In nominale guldens lijkt Desmets 
inkomen zich tussen 1911 en 1917 te verdriedubbelen. Omgerekend in reële guldens is de stijging minder snel, al gaat het 
nog steeds om een verdubbeling. Zie hiervoor hfd. V, p. 213, noot 85. DA, A39 'Dossier betreffende het onderzoek van de 
Rijksinkomstenbelasting (1925) naar het vermogen van Jean Desmet over de periode 1912-1924'. 
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ontwikkelingen als oorlogen en de verschuivende internationale filmmarkt. Net als op de 
kermis, als filmverhuurder en bioscoopexploitant was hij zijn eigen baas. Wat betreft zijn 
huizenbezit genoot hij gegarandeerd rendement. Zijn latere activiteiten zoals het investeren 
in bioscopen betekenden zekere beleggingen ('vast-goed') en tekenen nog steeds de 
Nederlandse situatie van het 'op safe spelen': wel investeren in het vertonen van films, maar 
niet in het produceren ervan. 

Toch keerde Desmet de filmwereld nooit definitief de rug toe. Met de ontwikkeling van 
nieuwe projecten van bioscopen en amusementspaleizen zou hij aangeven dat hij ondanks 
zijn neiging naar steeds grotere vastigheid nog risicovolle ondernemingen aandurfde. Zijn 
'huisbioscoop', de Amsterdamse Cinema Parisien, zou hij nooit verkopen. Dat laatste kan 
van zijn filmcollectie niet gezegd worden. 
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