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VIII. Zweimal gelebt 
Een geschiedenis van de Desmet-collectie 

De term 'Desmet-collectie' creëert een probleem, omdat die term achteraf op de 
filmvoorraad van Desmet is geplakt. Het betreft een anachronisme als die term op Desmets 
verhuurperiode wordt geprojecteerd. In dit hoofdstuk worden allereerst het selectieproces 
en de functieverandering van Desmets films en in tweede instantie ook diens 
reclamemateriaal en bedrijfsarchief onderzocht. Hoe veranderde een handelsvoorraad in 
een museumcollectie? Hoe zag Desmets filmvoorraad er in de jaren tien uit en hoe staat die 
in verhouding tot de huidige Desmet-collectie? 

Om aan te geven wat er met Desmets films gebeurde na hun commerciële bestaan, is het 
noodzakelijk te wijzen op de nasleep van Desmets filmaankopen en filmverhuur in de jaren 
vanaf 1916. Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd, zette Desmet zijn filmhandel niet 
radicaal stop toen hij in onroerend goed begon. Het verminderen van inkoop en afzet 
geschiedde juist geleidelijk. Desmet hield nog een tijdlang zijn films vast, omdat hij nu 
eenmaal tot ca. 1922 nog steeds bij tijd en wijle klanten vond om zijn oude films te huren, 
al was dat steeds meer in de periferie. Bovendien was hij begin jaren twintig nog eigenaar 
van drie kleine bioscopen en aandeelhouder en commissaris van een van de belangrijkste 
Amsterdamse bioscooptheaters van de jaren twintig en dertig: Cinema Royal. Overigens 
heeft Desmet geprobeerd zijn films te verkopen. Pas in 1938. toen bij een brand in Cinema 
Parisien een deel van zijn reclamecollectie verloren ging, liet hij zijn films veilig opbergen 
en inventariseren. Dat was de eerste stap naar de vorming van een collectie: de Desmet-
collectie. 

1. Functieverandering. Van filmvoorraad naar museumcollectie. 

De brand van 1938. 

Het was omstreeks kwart voor drie, dat een op het Damrak surveilleerende agent van 
politie en eenige bewoners van den Nieuwendijk vrijwel tegelijkertijd de brandweer 
belden voor een fel uitslaanden brand in de nok van het hooge gebouw, waarin de 
cinema "Parisien"is gevestigd. De vlammen sloegen aan drie kanten uit en zetten de 
geheele omgeving in gloed. Het gevaar voor uitbreiding liet zich ernstig aanzien. [...] 
De motorspuiten van het Haarlemmerplein, de De Ruyierkade en de Prinsengracht. 
een ladderwagen, een personeels- en een gereedschapwagen werden naar den 
Nieuwendijk gezonden. [...] Binnen een half uur tijds was het vuur in zooverre 
gedoofd, dat gevaar voor uitbreiding totaal geweken was. De nablussching vorderde 
nog eenigen tijd, onder groote belangstelling van de ontwaakte buurtbewoners en van 
de toegestroomde late wandelaars.' 

Algemeen Handelsblad, 8 augustus 1938. De bioscoopzaal van Parisien evenals die van buurman Centraal hadden 
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In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 augustus 1938 brak een felle brand uit op de zolder 
aan de achterkant van het voorhuis van Cinema Parisien. Volgens de pers was kortsluiting 
de oorzaak. Niemand raakte gewond. Desmet woonde toen al lang niet meer boven de 
bioscoop. Zijn zwager Klabou (de exploitant) en diens vrouw, die normaal gesproken de 
bovenverdiepingen bewoonden, zaten op dat moment in Scheveningen. Het dak en de 
vliering brandden helemaal af. De derde verdieping daaronder leed aanzienlijke schade 
door het vuur, maar ook door het blussen. 

Het resultaat was dat 240 groot formaat affiches, zg. geveldoeken, en een grote 
hoeveelheid ander publiciteitsmateriaal verloren ging.2 Onder het verbrande drukwerk 
bevonden zich programma's met foto's en teksten van films, filmbeschrijvingen en kleine 
affiches van wat Desmet zijn 'monumentale stukken' noemde: zijn voornaamste lange speel
films. Onder de vliering was de archiefkamer. Het vuur woedde juist het hevigst daarboven. 
Volgens Desmet was al het publiciteitsmateriaal in de archiefkamer en op de vliering of 
verbrand of onbruikbaar geworden door de waterschade. In dat geval lag niet al het 
reclamemateriaal op de zolderverdieping, want heden ten dage is nog steeds een forse 
reclamecollectie aanwezig. Weliswaar gaat het nu om tientallen tot honderden exemplaren 
van programmaboekjes voor specifieke films, terwijl daar voorheen duizenden exemplaren 
van waren. Zeker driekwart van de programmaboekjes zijn tijdens de brand verloren 
gegaan. Van de geveldoeken zijn slechts enkele exemplaren overgebleven, maar van de 
kleinformaat-affiches is nog een redelijke hoeveelheid bewaard. Sporen van de brand kan 
men terugvinden in het Desmet-archief. Er is materiaal met rook- of waterschade en van een 
kopie van de partituur die Giuseppe Becce speciaal voor de Messter-filmbiografie RICHARD 
WAGNER had gecomponeerd bestaan nog slechts schamele restanten.3 

Als het vuur naar de voorkant van de zolder was overgeslagen, was vermoedelijk de 
gehele filmvoorraad van Desmet in brand gevlogen. In dat geval zou, door de kracht en 
dnik van ontbrandende en ontploffende nitraatfilms, het hele bioscooppand verwoest zijn 
en waarschijnlijk ook de omgeving. Desmet was zich terdege bewust van het brandgevaar 

nauwelijks onder waterschade geleden, zodat filmvoorstellingen gewoon gecontinueerd konden worden. De krant weet 
de kortsluiting aan de ouderwetse manier van het onbeschermd aanleggen van elektrische leidingen. De kabels waren 
gewoon langs de wanden en over de zolder bevestigd. 

' Zie hfd. II, p. 116-117. Met 'geveldoeken' bedoelt men in die tijd in het algemeen als op linnen geschilderde afbeeldingen 
en daarom betreft dit vaak in het land van vertoning vervaardigde affiches. Later wordt de Engelse term 'billboard' 
gebruikt voor dit type affiches. In Desmets situatie moet men de term 'geveldoeken' waarschijnlijk opvatten als grote 
lithografische posters die in het buitenland werden geproduceerd, bestaand uit verschillende delen, die ter plekke aan 
elkaar gezet werden, ondersteund door een linnen achterkant. Een voorbeeld hiervan is de nog bestaande affiche van 
L'AMAZZONE MASCHERATA, bestaand uit 8 delen en in totaal 2.77 x 4.00 meter groot. In de film ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN TE 
ROTTERDAM 1913 passeert de camera de entrees van Desmets bioscopen Parisien en Royal in Rotterdam. Boven de ingangen 
zijn de enorme geveldoeken duidelijk zichtbaar. Door de vernietiging van het reclamemateriaal gingen verwijzingen naar 
vroegere films van Desmet verloren, zoals de affiches van IN NACHT UND EIS. Van andere titels, waar nog wel filmkopieën van 
over zijn, bleef geen enkele affiche gespaard, zoals van LA CADUTA DI TROIA, L'ASSOMMOIR en ILVELENO DEUE PAROLE (eines 1913). 
Van de laatstgenoemde film ziet men in ONAFHANKELIIKHEIDSFEESTEN TE ROTTERDAM 1913 een geveldoek, met de Nederlandse titel 
Lastertongen. 

' Alle opzetten van brieven, lijsten van publiciteitsmateriaal, schaderapporten en con-espondentie met betrekking tot de 
brand van 1938 vindt men in DA, ordner 173. In deze ordner zijn onder meer complete lijsten met titels van de verbrande 
posters. Overigens kan waterschade aan het archiefmateriaal ook op andere wijze, bijvoorbeeld door opslag in de schuur 
achter de bioscoop, veroorzaakt kunnen zijn. 
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van de licht ontvlambare nitraatfilms. Toen hij in 1913 de inschri jvingsformulieren invulde 
van de firma Labor, een bedrijfsverzekeringafdeling van de verzeker ingsmaatschappi j De 
Neder landen van 1845, bean twoordde hij de vraag welke brandgevaarli jke stoffen hij in zijn 
gebouw had met: 'Films'. Al in 1915 had Labor gevraagd o m chemische b lusappara ten in 
zijn verhuurkantoor te installeren, maa r de zinnige Desmet had geantwoord dat hij dat 
al leen zou doen als de verzekering de brandblussers kosteloos zou leveren.4 Onmiddel l i jk 
na de brand maakte Desmet een inventaris van zijn films en zijn affiches. In twee kleine 
schriftjes werden alle filmtitels opgeschreven, dat wil zeggen de Neder landse titels van zijn 
hoofdzakelijk bu i ten landse films. Deze lijst kan men beschouwen als een inventar is van de 
voorraad als privé-collectie. De films waren in 40 kisten en 85 pakken opgeborgen. In totaal 
beschreef Desmet 1013 titels, waarvan er 7 aangeduid werden als 'fragment', 7 als 'onbe
kend', 3 als ' tussentitels ' en 47 als 'journaal' of 'weekrevue'. Dat betekent , aangezien er nu 
iets meer dan negenhonderd films aanwezig zijn, dat sinds 1938 slechts een gering deel van 
de collectie verloren is gegaan. Het oorspronkelijke aanbod van Desmets films in de jaren 
t ien is echter groter geweest . Uitgaande van 1500 a 1600 films in 1914 (zie onder) , was 
Desmet al in 1938 eenderde van zijn oorspronkelijke voorraad kwijt.5 

Desmets filmvoorraad in de jaren tien. 
Hoe zag Desmets fi lmvoorraad er oorspronkeli jk uit? Voor een reconstruct ie van diens 
filmbezit in de jaren t ien t reden nogal wat complicat ies op. De voorraad bleef niet constant 
dezelfde. Behalve vermeerder ing door inkoop, verminderde hij die voorraad ook o m diverse 
redenen. 

Vernietigde de brand van 1938 wel i swaar geen van Desmets films, eerder waren wel 
films of delen van films in v l a m m e n opgegaan. Door brand gingen comple te kopieën 
verloren, zoals LA VIE ET LA PASSION DE N.S. JESU CHRIST en D E N HVIDE SLAVEHANDEL, of 

w e r d e n aktes vernietigd zodat de films onver toonbaar werden, zoals L 'ASSOMMOIR en 
KAISERIN ELISABETH VON ÖSTERREICH.6 Ook in Desmets bioscoop in Amersfoort gingen in 

' DA, ordner 117, bevat de verzekeringspapieren voor Cinema Parisien voor de periode 1938-1940, maar in deze ordner 
zitten ook papieren van eerder datum die hieraan gerelateerd zijn. Uit verzekeringspapieren van Labor blijkt dat in 1940 
films ook aanwezig waren in het kantoor op de eerste verdieping van Parisien, ook al distribueerde Desmet toen geen 
films meer. In die periode werden alleen nog films van andere distributeurs betrokken om in de bioscoop te vertonen. De 
aanwezigheid van de films in het kantoor was in 1940 reden voor Labor om Desmet als cliënt te schrappen, hoewel men al 
bijna drie decennia lang het gebouw had verzekerd. 

s De overeenkomst van Desmets inventaris van 1938 met de huidige filmcollectie blijkt bijvoorbeeld uit de Nederlandse 
titels in de inventaris. Hierin treft men de titels DE ONAFHANKELIIKHEIDSFEESTEN TE ROTTERDAM 1913, GEBOORTE PRINSES IULIANA, OPNAME 
ROERMOND en WATERSNOOD IN NOORD-HOLLAND. De films over Juliana's doop en de watersnood van 1916 kwamen in 1957 bij het 
Filmmuseum binnen, bij de overdracht van Desmets films. De film over de koninklijke visite aan Rotterdam in 1913, met 
ingelaste opnames van Desmets Rotterdamse bioscopen, is via een omweg ook bij het museum gearriveerd. OPNAME 
ROERMOND ligt nu vermoedelijk in het Gemeentearchief Amsterdam. Zie hiervoor: DA, ordner 145. In een Pathé-joumaal, 
waarvan op het blik "Desmet" was geschreven, zijn, behalve de internationale onderwerpen die duidelijk door Pathé zelf 
zijn geschoten, beelden te zien van de begrafenis van de bisschop van Roermond: PLECHTIGETERAARDEBESTELLINC VAN DE BISSCHOP 
VAN ROERMOND, DREHMANS, IN HET BIJZIJN VAN KARDINAAL VAN ROSSUM. 

* De Passie-film van Pathé verbrandde in 1911 in Amhem, de Deense film in Tilburg in 1911. De brandende films 
veroorzaakten in Tilburg het afbranden van het gehele gebouw. Zie hiervoor hfd. Ill, p. 128-129, en hfd. IV, noot 9. Een 
akte van L'ASSOMMOIR verbrandde in Cinema Palace in Bussum op 4 juni 1916. Zie hiervoor hfd. VI, p. 229. In de inventaris 
van 1938 werd opgemerkt, dat van de film L'ASSOMMOIR slechts één akte aanwezig was. Tevens vermeldt de inventaris dat 
van KAISERIN ELISABETH VON ÖSTERREICH de vierde akte van de tweede kopie verbrand was. Zie hiervoor hfd. VII, p. 286. In 1990 
werden een complete en een incomplete versie van de film in het archief 'teruggevonden'. Van de incomplete versie mist 
inderdaad één akte. 
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1914 en 1919 films in vlammen op.7 Slechts in enkele gevallen schafte Desmet een 
vervangende kopie van de verloren titel aan. Ingrijpender echter waren slijtage, hergebruik 
en verkoop. Desmet stootte soms grote partijen films, omschreven als 'filmafval', ineens af. 
In september 1916 verkocht hij een kist filmafval van ca. 118 kilo netto aan de firma 
Vincent Hoffmans. Chemische Fabrieken te Waalwijk. In januari 1917 verkocht Desmet 
Hoffmans nog eens twee kisten filmmateriaal. Als Desmets zending van 1917 even veel 
films bevatte als die van 1916, moet het hier om een ingrijpende 'grote schoonmaak' zijn 
gegaan.8 Desmet verkocht ook filmafval naar Duitsland, ondanks geruchten dat de Duitsers 
nitraatfilms voor wapens gebruikten. 'Ik heb zelf denkelijk nog twee honderd kilo, want ik 
heb tweehonderd kilo nog niet lang geleden naar Duitschland gestuurd', schreef hij 
Hoffmans op 19 september 1916.9 Desmet benaderde ook de Haagse verhuurder Bremer 
(Casino) en de weduwe Saks van het Haagse Apollo-Theater met de vraag of zij filmafval 
wilden afstoten, zodat dit in een keer naar Hoffmans afgevoerd kon worden. Hieruit zou 
kunnen worden afgeleid, dat in de drie kisten voor Hoffmans mogelijk niet alleen Desmets 
eigen films hebben gezeten. 

Een verklaring waarom in de Desmet-collectie zo weinig bioscoopjournaals over zijn, 
ondanks Desmets intensieve aanschaf daarvan vóór de Eerste Wereldoorlog, lijkt te liggen in 
een opmerking in een brief aan de Deutsche Cines-Gesellschaft in september 1915. 'Wegen 
des Schwarzfilms teile ich Ihnen mit dass ich mir selbst alte Journal's blank mache und 
diese so verwerte.'10 De journaals werden van hun emulsie ontdaan en als aanloopstrook 
gebruikt. In eerdere jaren had hij hiervoor zg. zwartfilm gekocht. Toen zijn aanvoer van 
Pathé-journaals echter stokte, gebruikte Desmet deze films zo opnieuw. In september 1915 
was Desmet blijkbaar door zijn journaals heen, want hij was toen opnieuw op zoek naar 
zwartfilm. 

Al vanaf eind 1911 had Desmet films van zijn aanbod verkocht aan reisbioscoopeigenaren 
en handelaren, zoals Welte, Jokisch, en Van Duinen.11 In de jaren 1913-1914 zou hij op veel 
grotere schaal zijn films verkopen, met name aan Bakker, Neumann en Hélant, die films 
voor vertoning in Nederlands-Indië overnamen.12 Zeker de honderdnegentig films die 
Hélant kocht, deden Desmets oude voorraad aanmerkelijk slinken. Desmet plaatste in De 

' Welke films in 1914 in Amersfoort door brand werden vernietigd, is onduidelijk. In register C358 wordt de titel Leer om 
leer vermeld. Dit zou de film WIE DU MIR so ICH DIR (Deutsche Mutoscope 1913) kunnen betreffen. Van deze film is nog een 
titellijst inde Desmet-collectie over. In 1919 ging in Amersfoort een akte van de film A FORTUNE AT STAKE, een aflevering van 
de Britse serial THE GREAT LONDON MYSTERY (1920), door brand verloren. Dit was evenwel geen film van Desmet zelf, maar een 
die hij gehuurd had van Nóggerath. 

* DA, A15 'Particuliere correspondentie 1916-1918'. Overigens bleek in februari 1917 dat waarschijnlijk een deel van de films 
ontvreemd waren. Er was namelijk een verschil in gewicht van de kisten films tussen het moment dat ze verstuurd waren 
en dat van hun aankomst in Waalwijk. Hoffmans nam filmafval over voor 4 gulden per kilo. 

' DA, C903 'Copy-Boek 24', Desmet aan Vincent Hoffmans, 16 september 1916. Ik heb in het Desmet-archief noch een 
overzicht van wat Desmet naar Hoffmans stuurde, noch van wat hij naar Duitsland afvoerde, terug kunnen vinden. Zie 
ook hfd. VI, p. 222. 

° DA, C268 'Cines, Berlijn', Desmet aan de Deutsche Cines-Gesellschaft, 20 september 1915. 

"Zie hfd. IV, p. 170-171. 

" Zie hfd. IV, p. 183-185. 
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Kinematograaf van 28 augustus 1914 een advertentie met een lijst van films die hij te koop 
aanbood." Ook verkooplijsten in het Desmet-archief geven aan dat Desmet al in 1914 
nagenoeg zijn hele filmaanbod wilde verkopen. Variéténummers, komische films (gooi- en 
smijtkluchten), komedies (burgerlijke komedies), natuurfilms, wetenschappelijke films en 
drama's werden over het algemeen verkocht voor een prijs tussen de 20 en 40 cent per 
meter. Uitschieters naar boven waren ingekleurde films en een klein aantal lange speelfilms 
zoals IN HOC SIGNO VINCES, SATANASSO, SCHULDIG en DET HEMMELIGHEDSFULDE X, die tussen 50 
cent en 1 gulden per meter kostten.14 Tijdens en na de oorlog verkocht Desmet nog 
incidenteel films aan derden, zoals DAS GEHEIMMS VON CHATEAU RICHMOND, die in 1915 aan 
Nöggerath overgedaan werd, DET HEMMELIGHEDSFULDE X en Quo VADIS?, die in 1919 aan C. 
Krikke verkocht werden, en de tweede kopie van CAJUS JULIUS CAESAR, die in 1924 naar Van 
Duinen verdween.15 Zelfs nog in 1927 verkocht Desmet een zevental korte films aan 
filmverhuurder Ed. Pelster. Het merendeel daarvan stamde nog uit Desmets reisbios
coopperiode, zoals de Pathé-films PARDONNE GRAND-PERE en L'OBSESSION DE L'OR (Pathé 1906) 
Vermoedelijk waren de meeste overige films ook Pathé-producties. De twee voornoemde 
films werden later door het Centraal Bureau voor Ligafilms in de verhuurcatalogus 
opgenomen als voorbeelden van vooroorlogse 'draken'.16 Waarom Pelster de films 
aanvankelijk kocht, is onduidelijk. Wilde hij hen soms als kinderfilms verhuren, zoals zijn 
concurrent Van Duinen wel deed? Kocht hij hen vanwege hun historische curiositeit? Dan 
is dat voor 1927 opmerkelijk, want een Nederlandse cinematheek bestond nog niet. 

Bij het reconstrueren van Desmets filmvoorraad bestaat het gevaar van valkuilen en 
complicaties. Soms huurde Desmet namelijk films van andere verhuurders die hij dan weer 
aan zijn eigen bioscopen en aan zijn vaste klanten doorverhuurde, zodat het leek of zijn 
aanbod groter was dan in werkelijkheid. De films A DAUGHTER OF THE HILLS, SHANNON OF THE 
SIXTH en I I DRAMMA DEL COLLE DI GUIS, waarvoor Desmet in 1915 uitvoerig in de vakpers 
adverteerde, had hij hoogstwaarschijnlijk alleen maar een tijdlang in beheer van de 
filmimporteur en verhuurder Ralph Minden.17 Toen Minden in februari 1916 naar 
Nederlands-Indië voer, nam hij deze films weer mee, samen met de films Aballino, de 

* DA, C964 'Moving Picture World', Stephen Bush aan Desmet, 11 september 1914. Bush reageerde op Desmets advertentie, 
omdat hij DIECZERNOWSKA, wilde kopen. De koop ging waarschijnlijk niet door, want de kopie van de film prijkt nog in de 
Desmet-collectie, jammer genoeg bestaan er geen nummers meer van De Kinematograaf'uit 1914, anders was het nummer 
van 28 augustus een belangrijke bron geweest. 

" Voor verkooplijsten uit ca. 1914 verwijs ik naar DA, C360 en C361 'Lijsten van aangekochte films'. 

'! Het Filmmuseum bezit twee nitraatkopieën van de versie van Quo VADIS uit 1913. De een is een versnipperde versie van 
, i - - i * l : * , . U _ 1 _ U - l - f.l f\n » v w 4 o * k „ + » « < • ^ l lnnv* An nn-rc*n Ar\n l U n r w a w ^ o f i l v w 7 i o i m f i r A O V / O r l / n o n W H 

5 3 U I f i e i e i , l l l t i l J IU3C1I U H U C 1ICIC l i n n . L/C a n u t W C U C p « i i & t M i u t t c u i i VAI IV . i * i * , w , u i « ^ j *-i»- • 'i ~ - ' - ' • 'f — 

CAIUS junus CAESAR: hfd. VI, noot 53; voor DAS GEHEIMNIS VON CHATEAU RICHMOND: hfd. VI, noot 26; voor de verkoop van Quo 
VADIS?: DA, C942 'Klantenboek 1917'. 

* Desmet verkocht Pelster op 25 oktober 1927 de films DeN/euweOpz/chter(vermoedelijkiEC0NTREMAÏTREiNCENDiAiRE, Pathé 
1908), Het Douanehuisje (mogelijk DOUANIER SEDUIT, Pathé 1906, of DOUANIERS ET FRAUDEURS, Pathé 1906), De Coede Chefdc BON 
PATRON, Pathé 1910), Een Verjaardag Die Treurig Eindigde (misschien LAFÉTE DE JOSEPHINE, Pathé 1906), een bioscoopjournaal 
en de eerder genoemde Vergiffenis van Grootvader (PARDONNE GRAND-PÈRE, Pathé 1908) en Hef visioen der rijkdom 
(L'OBSESSION DE L'OR, Pathé 1906). Mogelijk verkocht Desmet Pelster ook de film Het Spookslot. Vermoedelijk betrof dit de 
Max Linder-komedie Au SECOURS (zie noot 40). Zie ook: Linssen (1999), P- 65, 116, 267 (noot 108) en 271 (noot 234). 

" Zie hfd. VI, p. 257-258. 
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Roverhoofdman (ongeïdentificeerde lange speelfilm) en A FIGHT FOR FREEDOM, om ze daar te 
verkopen.18 

Na de Eerste Wereldoorlog probeerde Desmet herhaaldelijk delen van zijn collectie te 
verkopen. Zo schreef Desmet in 1921 aan Frans Bastings, manufacturen in Maastricht: 'Van 
mijn zwager vernam ik dat U heden op den Nieuwendijk was aan de bioscoop en U 
vermoedelijk plaats wist om een partij films te verkoopen. Ik deel U door deze mede, ik nog 
wel drie a vier honderd duizend meter film te koop heb.'19 Iedere keer als iemand een 
advertentie in kranten als De Telegraaf zette, met de vraag om filmmateriaal, reageerde hij. 
'Naar aanleiding Uwer annonce voorkomende in De Telegraaf van 9 dezer, waarin U te 
koop vraagt films voor Huis-Kinemas, kunnen wy U een keuze aanbieden uit onze groote 
collectie films, die onder andere bevatten: Wetenschappelijke, interessante films, comedie's, 
komische en Drama's groot en klein', schreef Desmets zwager Klabou in 1923.2° Men vroeg 
vaak om ouder filmmateriaal voor de zg. huisbioscopen.21 Slechts weinigen waren 
geïnteresseerd in Desmets verouderde aanbod, mogelijk omdat verschillende verhuurders 
dergelijke oude voorraden kwijtwilden of omdat Desmet teveel geld vroeg voor zijn films. 

Desmet verhuurde tot en met ca. 1924 een klein aantal lange moderne drama's, 
misdaadfilms en historische spektakelfilms als RICHARD WAGNER, FILIBUS, IVANHOE, CAJUS 
JULIUS CAESAR en IN HOC SIGNO VINCES. ZO werd CAJUS JULIUS CAESAR tussen 3 en 9 maart 1922 
vertoond in Cinema Royal. Ook al waren de opbrengsten bescheiden, toch 
vertegenwoordigden deze films tot en met de eerste helft van de jaren twintig een 
commerciële waarde. Desmet liet zijn filmcollectie dan ook tot midden jaren twintig voor 
een fors bedrag verzekeren.22 

Vanaf 1913, in de hoogtijdagen van zijn filmverhuur, verzekerde Desmet zijn 
filmvoorraad voor 50.000 gulden via de Rotterdamse verzekeringsmaatschappij D. Hudig & 
Co. Vanaf 1914 werd dit bedrag verhoogd tot 75.000 gulden en dit bleef gekijk tot en met 
1925. Binnen de hoogconjunctuur van vlak voor de Eerste Wereldoorlog was het blijkbaar 
gewoon om distributiecollecties voor veel geld te verzekeren. Een bedrag van 75.000 gulden 
in 1914 was omgerekend naar 1997 1, 3 miljoen gulden.23 Vermoedelijk vond Desmet het in 

* Binnen hetzelfde kader valt het doorverhuren door Desmet van de films van de distributiemaatschappij Cinema Palace, 
van enkele vroege Asta Nielsen-films en van Nöggeraths kopie van L'ENFANT DE PARIS, alvorens hij ertoe overging zelf 
kopieën van de laatstgenoemde film aan te schaffen. 

" DA, C841 'Correspondentie met bioscoopklanten', Desmet aan Frans Bastings, 21 april 1921. 

" DA, C908 'Copy-Boek 29', P. Klabou namens Desmet aan Bureau De Telegraaf, 12 januari 1923. Op een zelfde vraag naar 
films voor een huisbioscoop in De Telegraaf, reageerde Desmet op 12 juni 1922. 

" Zie hfd. V, p. 98. Behalve de Pathé-Baby- en Pathé-Kok-systemen die films met de aparte formaten 28 mm en 9,5 mm 
vereisten, bestond er ook huisbioscoopapparatuur op het normale bioscoopformaat van 35 mm, zoais de projectoren van 
Ememann. 

" DA, C908 'Klantenboek 29'. 

DA ordner 102, bevat de verzekeringspapieren met betrekking tot Desmets films voor de periode 1913-1922, DA, ordner 
106, die voor de periode 1922-1925. Overigens was Desmet niet de enige om zijn films stevig te verzekeren. Zijn concurrent 
Cinema Palace verzekerde zijn pakket in 1918 voor 50.000 gulden, volgens papieren in ordner 102. De omrekening van 
bedragen uit de jaren tien en twintig is gemaakt via de tabel 'Consumentenprijsindexcijfers, werknemersgezinnen met 
laag inkomen, totaal 1900-100 (jaargemiddelden)' van het Centraal Bureau voorde Statistiek, divisie sociaal-economische 
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1925 niet meer de moeite waard de films nog langer duur te verzekeren, toen zij zelf geen 
geld meer opbrachten. In zijn archief zijn geen documenten teruggevonden, die wijzen op 
een aparte verzekering voor de films na 1925. Wat hierbij ongetwijfeld een rol speelde, was 
het wegvallen van het merendeel van Desmets bioscopen. 

Natuurlijk had Desmet zijn films al geregistreerd in de jaren tien, anders had hij zijn bedrijf 
nooit zo efficiënt kunnen laten lopen. Al dergelijke registers zijn echter ongedateerd. 
Tegelijkertijd zijn zij zeer gedateerd, omdat zij de stand van zaken van een bepaalde periode 
aangeven, namelijk hoeveel en welke films Desmet op een gegeven moment had. Slechts in 
enkele gevallen is rekening gehouden met latere aankopen. Bovendien werd in veel 
registers niet de precieze aankoopdatum genoteerd, zodat een overzicht van 
momentopnames moeilijk is vast te stellen. Gebleken is ook dat niet alle films in de 
registers werden ingeschreven, zoals een deel van de bioscoopjournaals. 

Op basis van de kastnummers van zijn filmvoorraad in de jaren tien kan een reconstructie 
van Desmets filmvoorraad worden gemaakt. In bijvoorbeeld Desmets verkooplijsten van 
1914 lopen kastnummers van 841 tot en met 2094.24 Binnen zijn voorraad maakte Desmet 
onderscheid in komische nummers [achtervolgingskluchten en dergelijke], komedies 
[burgerlijke komedies over overspel e.d.], korte drama's, lange drama's, natuuropnamen 
[vaak reisfilms], wetenschappelijke films en [gefilmde] variéténummers. Achtereenvolgens 
zag Desmets filmvoorraad er als volgt uit: 

Tabel 1. Verkooplijsten 1914. 

i Komische rmmmers 1 1199-1336 137 | 
PDrama's (1337-170^ j 367 \ÖadeT^ë^^ë\~ëënk kters 
| Komedies j 1705-11796 " _ _ ] _ 9' I 
I Drama's [ 1797-1924 127 j 1 ongenummerd (Zigomar l) 
i VariéténummeTS ZZTj9^Il?^ I 11 [ 
i Wetenschappelijke films j 1938-1960, 2080, 1792 \2U_\ 
\ Natuuropnamen i 1 9 6 1 - 2 0 9 4 ~ j 133 T _ TZZ _ 

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat Desmet in 1914 ongeveer 1200 films had. 
Maar waar verwezen de eerste achthonderd nummers naar? Had hij die al in een eerder 
stadium afgestoten? Bovendien zijn de journaals niet in de verkooplijsten opgenomen, dus 
bij de totale voorraad moeten zeker nog zo'n tweehonderd films geteld worden. Daarbij 
kocht Desmet na 1914 nog diverse films, al zullen dat er bij elkaar hooguit enkele tientallen 
geweest zijn.25 Hij zal dus ongeveer 1500 a 1600 films in zijn voorraad hebben gehad.20 De 

statistieken (1997). Tijdens de Eerste Wereldoorlog was een speciale clausule bij de filmverzekering ingesloten, die de 
verzekering vrijwaarde van vergoeding in geval van calamiteiten veroorzaakt door het uitbreken van oorlog in 
Nederland. Alhoewel Nederland neutraal was, hield men blijkbaar serieus rekening met de mogelijkheid van een 
inmenging in de oorlog. 

" DA, C361 'Verkooplijsten 1914.' 

" lie hfd. Ill, p. 154, en hfd, VI, p. 226. 
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bovenstaande tabel zegt niets over metrages, maar de lange films bevinden zich vooral in 
het genre 'drama' en in mindere mate in het genre 'komedie'. 

Volgens Desmets bedrijfsarchief waren vanaf 1913 al zijn films verzekerd tegen brand. 
Vanaf die tijd werden de films behandeld als één financieel geheel. Het 'geheel' is daarbij 
een elastisch en relatief concept. Desmet beoogde in ieder geval het behoud van zijn 
filmcollectie, gaf hier jaarlijks een fors bedrag voor uit en zorgde voor adequate opslag. Het 
behoud van zijn films was voor Desmet aanvankelijk alleen van tijdelijke aard. Pas in de 
jaren dertig kreeg dat een meer permanent karakter. 

Via de verzekeringspapieren is voor de jaren tien, twintig en begin jaren dertig het 
mogelijk de precieze locatie van de filmcollectie te bepalen. Op de polis van 1913 was 
alleen aangegeven dat films opgeborgen waren in het pand aan Nieuwendijk 69 te 
Amsterdam, waar Cinema Parisien was gevestigd en waar Desmet aanvankelijk met zijn 
familie woonde. Op de eerste verdieping bevond zich Desmets verhuurkantoor. Vanaf 1914 
was op de polis ook de exacte locatie van de films aangegeven. Geborgen in blikken 
trommels in kasten, die aan de binnenzijde geheel met asbest bekleed waren, was voor 
75.000 gulden aan films en spoelen aanwezig op de zolderverdieping van Nieuwendijk 69. 
De films waren niet boven het theater geborgen maar boven de entree, die daartoe toegang 
gaf.27 Dit laatste was waarschijnlijk een voorwaarde van de verzekering, net zoals de 
asbestbekleding een eis was. De bioscoopzaal bevond zich in het achterhuis. Als er brand 
zou uitbreken op de zolder, zou de filmzaal niet direct vlam vatten en kregen de toeschou
wers de mogelijkheid te vluchten door de achteruitgang van de bioscoop. Op de zolder van 
het 'voorhuis' stond ook een inpaktafel voor de expeditie. Films die nodig waren voor 
expeditie konden ook aanwezig zijn op de eerste verdieping in het distributiekantoor. 

Het publiciteitsmateriaal lag ook op de zolder van het voorhuis, maar aan de achterkant 
en deels op een vliering. Voorhuis en achterhuis waren gescheiden door een tussenruimte, 
waarin zich de filmcabine bevond. Dit was gedaan om een snelle verspreiding van een 
brand te voorkomen, als die in de cabine zou uitbreken. Deze situatie bestond in ieder geval 
tot 1925, volgens de verzekeringspolissen van Hudig & Co. Het publiciteitsmateriaal was 
niet met de films meeverzekerd, maar was gedekt via de inboedelverzekering van het 
verhuurkantoor, waar ook meubilair, typemachines, tapijten en dergelijke onder vielen.28 

Ilse Hughan herinnerde zich dat men het bedrijfsarchief opgeborgen had in een schuur 
achter de bioscoop. Het is waarschijnlijk in een later stadium hiernaartoe verhuisd of een 
ander deel van het archief stond daar. Vermoedelijk stond het meest recente deel van het 
archief in het kantoor op de eerste verdieping. Een ander deel stond in de archiefkamer, op 
zolder, althans tot aan de brand van 1938. 

" Dat klopt ongeveer met de tabellen in de hoofdstukken III en VI. In het jaarrapport van het Filmmuseum van 1988 wordt 
gesuggereerd dat uit papieren documentatie geconcludeerd is dat Desmet oorspronkelijk zo'n 3000 films in zijn bezit 
had. Dat lijkt te hoog ingeschat. 

" DA, ordner 102. Een deel werd via Lloyd's in Engeland verzekerd, de rest in Nederland bij een grote groep kleine 
verzekeraars. 

DA, ordners 102 en 106. 
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Privé-collectie: verhuizing naar Amstelveen. 
Na de brand in Cinema Parisien zorgde Desmet niet alleen voor een documentatie van zijn 
bezit, hij ondernam ook stappen om zijn films op een veiliger locatie onder te brengen. 
Vermoedelijk realiseerde hij zich dat hij een 'bom' op zolder had liggen. Nog geen twee 
weken na de brand sloot hij een overeenkomst met de Amstelveense filmdistributeur AJ. 
Dresscher, die in de jaren dertig actief was met zijn firma Express Film. Desmet borg zijn 
films op in een garage van Dresscher, die als filmkluis werd gebruikt, achter diens huis aan 
Heemraadschaplaan 13 te Amstelveen. Vanaf 1938 tot op zijn minst 1952 huurde Desmet 
voor 240 gulden per jaar de zg. 'kleine kluis' van Dresscher om daar zijn films in onder te 
brengen. Op deze wijze overleefden de films de Tweede Wereldoorlog. Er zijn geen 
bewijzen dat ze tot aan de overhandiging aan het Filmmuseum in Dresschers kluis lagen, 
maar het is onwaarschijnlijk dat zij na 1952 - de overgebleven nota's voor de huur van de 
safe lopen van 1938 tot en met 1952 - terug naar Parisien gingen.29 Op basis hiervan lijken 
officiële en inofficiële uitspraken niet reëel, dat de films van de Desmet-collectie op de 
zolder van Cinema Parisien lagen, toen zij werden opgehaald door het Filmmuseum. 

Er bestaat geen inventaris van de bij Dresscher ondergebrachte films, maar men mag 
aannemen dat de in de eerder genoemde schriftjes genoteerde films de films betreffen die 
bij Dresscher lagen. In de filmcabine van Parisien lagen ook altijd films, maar alleen die 
voor vertoning waren bestemd. Toen op 20 augustus 1942 een tweede brand in Parisien 
uitbrak, dit keer in de cabine, brandden alleen de films af die voor die dag van de 
distributeurs Ufa, Lumina en Tobis waren gehuurd.30 

Er kan gediscussieerd worden over de status van Desmets films en reclamemateriaal als 
collectie, toen die nog in zijn bezit waren. Dit schemergebied hield echter op, zodra het 
materiaal het Filmmuseum binnenkwam. Vanaf dat moment werden film- en 
publiciteitsmateriaal als één corpus behandeld. Het bedrijfsarchief werd als derde 
onderdeel daaraan toegevoegd en kreeg ook de status van 'behorend tot de Desmet-
collectie'. Het materiaal werd een museumcollectie. 

Museumcollectie: schenking aan het Filmmuseum. 
Jean Desmet overleed op 21 november 1956. Na zijn dood werden de lasten van zijn 
verschillende ondernemingen en van zijn bezit op de schouders gelegd van het enige kind 
uit zijn tweede huwelijk, Jeanne Hughan-Desmet. Zij wilde dat de filmcollectie naar een 
officiële instelling ging, die beter voor de erfenis van haar vader zou kunnen zorgen dan zij. 
Zij was goed doordrongen van de culturele waarde van de filmcollectie en had hoge 
waardering voor deze objecten als onderdelen van het imperium dat haar vader had 
opgebouwd, aldus haar dochter Ilse Hughan.31 Desmets filmcollectie was voor zijn dochter 
duidelijker een 'collectie' dan voor hemzelf. 

Volgens Jan de Vaal, toenmalig directeur van het Filmmuseum, nam Jeanne Hughan-

" Correspondentie van en met A.J. Dresscher bevindt zich in het archief van Ilse Hughan. !n hetzelfde archief ligt een 
bijlage bij een brief van I. Mutsaers, de boekhouder van de familie, aan mr. HBFjA Peters te Amsterdam, gedateerd 15 
december 1956. Daarin wordt bij een schatting van Desmets boedel op 21 november 1956 opgemerkt: 'archief stomme 
films Amstelveen 1000,-'. 

" DA, ordners 183 (verzekering Parisien 1939-1942) en 192 (verzekering Parisien 1942-47). 

!! Interviews met lise Hughan, 5 en 11 september 1995. 
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Desmet vanwege de overdracht contact op met J.J. Bosman, de voorzitter van de 
Nederlandsche Bioscoop Bond. Bosman sprak over de kwestie met jonkheer W.H.J.B. 
Sandberg, voorzitter van het bestuur van het Filmmuseum en directeur van het Stedelijk 
Museum. Destijds was het Filmmuseum bij het Stedelijk Museum ondergebracht. Sandberg 
vroeg De Vaal of hij geïnteresseerd was in de erfenis en deze reageerde gretig, ook al was de 
ruimte, het personeel en de financiële armslag van het Filmmuseum minimaal. Rijk en 
gemeente waren terughoudend in het investeren in deze 'nieuwkomer' en subsidieerden 
slechts op beperkte schaal. In 1946 was De Vaal secretaris geworden van het in hetzelfde 
jaar opgerichte Nederlands Historisch Film Archief, waarvan hij in 1948 directeur werd. 
Tevens werd hij directeur van het in 1949 opgerichte Uitkijk Archief. In 1952 gingen deze 
twee archieven, toen De Vaal naar het Stedelijk Museum verhuisde, op in de Stichting 
Nederlands Film Museum (later geschreven als Nederlands Filmmuseum, tegenwoordig als 
Filmmuseum).32 

Aanvankelijk was met de familie Desmet alleen gesproken over de films. Tijdens een 
officieel gesprek met Jearme Hughan-Desmet, haar echtgenoot en haar zakenpartner C. H. 
Kleijn wist De Vaal de familie te bewegen ook het bedrijfsarchief en het reclamemateriaal 
van Jean Desmet af te staan.33 Ook Sandberg kon hij overtuigen van het nut van Desmets 
bedrijfsarchief, ondanks diens aanvankelijke bezwaren. In april 1957 arriveerden de films 
en affiches van Desmet bij het museum.34 In dezelfde maand schreef De Vaal de familie 
Desmet om voor het genereuze gebaar van de schenking te bedanken. De affiches werden 
voorlopig opgeslagen in de kelder van het Stedelijk. De films werden in 1958 ondergebracht 
in de eerste eigen kluis van het museum in Castricum, een bunker van de gemeente 
Amsterdam, die vanaf datzelfde jaar voor de filmopslag in gebruik werd genomen. In de 
Tweede Wereldoorlog waren kostbare schilderijen als Rembrandts 'Nachtwacht' hier 
ondergebracht. In deze bunker zou de Desmet-filmcollectie decennia lang worden 
bewaard.35 

Eveneens in 1958 stuurde Hughan-Desmet een lijst met filmtitels, die zij in het archief 
van haar vader had teruggevonden. Deze lijst, verre van compleet, werd door het museum 
gehanteerd als het eerste overzicht van de filmcollectie.36 De in 1938 door Desmet 
samengestelde lijst werd blijkbaar destijds niet opgemerkt. Uit de lijsten van 1958 blijkt dat 
een paar interessante films, die vandaag de dag in de collectie ontbreken, zoals IN NACHT 

" Interview met Jan de Vaal, 8 november 1995; Annemieke Hendriks, Huis van illusies. De geschiedenis van Paviljoen 
Vondelparken het Nederlands Filmmuseum (Amsterdam: Bas Lubberhuizen, 1996), p. 71-76. 

"Zie noot 74. 

" Een officiële overeenkomst of documentatie over het transport van het materiaal ontbreken. De Vaal weet zich beide 
zaken niet meer te herinneren en ook Ilse Hughan is weinig bekend over de overdracht. Een jaarverslag van 1957 ontbreekt 
eveneens. Zowel de verantwoordelijke voor het transport, Dirk Huizinga, als Jeanne Hughan-Desmet zijn inmiddels 
overleden. De Vaal opperde dat het vrij normaal was, dat met mensen uit de filmwereld alleen mondelinge 
overeenkomsten werden gesloten. Zodoende is alleen via het oudste documentatiesysteem voor de films van het museum 
de datum van april 1957 bekend als de datum van binnenkomst van het materiaal bij het Filmmuseum. 

!S Een deel van dit oorspronkelijke documentatiesysteem bevindt zich nog in de filmarchiefafdeling van het museum te 
Overveen. Interviews met Jan de Vaal, 8 november 1995, en met Ilse Hughan, 5 en 11 september 1995; archief Filmmuseum, 
brief van Jan de Vaal aan de erven Desmet, 18 april 1957. 

" Onduidelijk is van wanneer deze lijst dateert. 
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UND Eis, DEN SORTE KANSLER, TRAGICO CONVEGNO (Celio 1913), DET HEMMELIGHEDSFULDE X en 

DAS GEHEIMSCHLOSS toen al weg waren.37 

Uit De Vaals rapport aan het bestuur van zomer 1957 blijkt dat de affiches met de films 
meekwamen. In dat rapport merkte hij op, dat de acquisitie van affiches uiterst geslaagd 
was vanwege de schenkingen van de collecties Desmet en Zwart. Ander 
publiciteitsmateriaal en het bedrijfsarchief kwamen niet als vanzelfsprekend met de films 
mee. In zijn brief van 18 april 1957 vroeg de Vaal hier nog eens expliciet om: 

Ik hoop echter dat binnenkort uit de nagelaten bescheiden nog meer zaken betreffende 
de filmwerkzaamheden van de Heer Desmet te voorschijn zullen komen en dat deze 
eveneens door het Filmmuseum zullen mogen worden opgenomen. Speciaal denk ik 
hierbij aan filmlijsten, press-sheets, folders, e.d., die de documentatie der nagelaten 
filmcollectie aanzienlijk zullen vereenvoudigen en waardoor het researchwerk beter 
ter hand zal kunnen worden genomen. Ook filmfoto's, affiches, eventueel boeken en 
oude apparaten zullen gaarne door ons worden aanvaard. Voor de historische 
vastlegging der feiten en het uitbreiden der museumstukken, zijn al deze zaken van 
groot belang.3" 

Uit De Vaals woorden kan worden afgeleid dat hij alle bovengenoemde objecten zag als 
toevoegingen aan de reeds ontvangen films, in zekere zin een completering van een 
collectie en zodoende een erkenning van de collectie op zichzelf. Het non-filmische 
materiaal diende om de films te documenteren en te identificeren en was daar 
ondergeschikt aan. Een duidelijke hiërarchie in het materiaal binnen de collectie wordt 
hiermee aangegeven. De Vaal voelde zich dan ook op de eerste plaats verantwoordelijk voor 
de films binnen de collectie. Hij benadrukt dit in zijn brief aan de familie: 'Voor mij ligt 
thans de taak deze collectie geheel te laten nazien en voor de toekomst te conserveren, een 
taak die ik gaarne zal uitvoeren.' Het zou nog een hele tijd duren, voor dit zou gebeuren.39 

Het fotomateriaal kwam waarschijnlijk ook in 1957 binnen, want in het jaarverslag van 
1958 van het Filmmuseum werd opgemerkt: 'De in de schenking-Desmet aanwezige foto's, 
ongeveer 5000 in getal, werden geweekt, gerestaureerd en geregistreerd.'40 Het is niet 
duidelijk of de familie het overige publiciteitsmateriaal als programma's en brochures 
eveneens in 1957 overdroeg. Wel is bekend dat het bedrijfsarchief in fasen arriveerde, onder 
meer in 1962, 1968 en 1970. Het was toen al bekend bij De Vaal dat er nauwelijks 
documentatie was in het archief voor de periode 1908-1909 en die lacune is ook na de 
ontsluiting van het archief niet ingevuld. Bij de ontsluiting werd in 1994 geconstateerd dat 
er meer leemten zijn. Er bestaat over de hele periode van Desmets activiteiten met zijn 
reisbioscoop (1907-1910) weinig bronnenmateriaal en van de buitenlandse correspondentie 

" Archief Filmmuseum, brief van |eanne Hughan-Desmet aan |an de Vaal, juli 1958. 

* Archief Filmmuseum, verslag van |an de Vaal aan het bestuur van het Filmmuseum, ongedateerd [waarschijnlijk 
september 1957I, en brief van Jan de Vaal aan Jeanne Hughan-Desmet, 18 april 1957. 

" Zie noot 38. 

" jaarverslag Filmmuseum 1958. 

309 



mist de periode maart-augustus 1915. Misschien zijn er ordners uit het archief verloren 
gegaan bij de brand van 1938.41 Mogelijk ook zag Desmet tijdens zijn kermisperiode niet de 
noodzaak van grondige archivering. 

2. Ontsluiting. Catalogisatie, identificatie en conservering. 

Door de ontsluiting van de films, het reclamemateriaal en het bedrijfsarchief kwam 
gaandeweg naar buiten dat het Filmmuseum met de Desmet-collectie een van de 
belangrijkste collecties op het gebied van vroege film in zijn bezit had gekregen. Die 
ontsluiting was een proces van vier decennia, waarbij inventarisatie, identificatie en 
conservering de belangrijkste onderdelen waren. Daardoor was vernieuwde presentatie van 
het materiaal mogelijk, maar nu binnen een museale context. Conservering speelde in dit 
deel van de geschiedenis van de Desmet-collectie een hoofdrol. Zonder de miljoenen voor 
de duplicatie van Desmets nitraatfilms was de collectie onherroepelijk verloren gegaan. 

De ontsluiting van het non-filmisch materiaal in de Desmet-collectie. 
Door de groei van de collectie en het personeel van het Filmmuseum verhuisden het 
publiciteitsmateriaal en het bedrijfsarchief diverse keren: in 1961 naar Nieuwe Doelenstraat 
6-8, waar de eerste bibliotheek van het museum werd geopend, en in 1973 naar Vondelpark 
3. een monumentaal neorenaissance gebouw uit 1881, gelegen aan het Vondelpark. In 
1984-1985 verhuisden het Desmet-archief en het fotoarchief van het museum, waaronder 
de foto's uit de Desmet-collectie, naar een kapitale villa uit 1898 op het landgoed 
Koningshof te Overveen, waar het museum een dependance had gevestigd. In 1991, toen 
het museum een tweede gebouw aan het Vondelpark verwierf, verhuisden de Desmet-
affiches vanuit het hoofdgebouw hiernaartoe. Het Desmet-archief werd vanuit Overveen 
eveneens naar dit pand overgebracht. De foto's bleven evenwel in Overveen. Midden jaren 
negentig werd veel van het non-filmische materiaal, inclusief dat van de Desmet-collectie, 
ondergebracht in een voormalige atoomschuilkelder in Amsterdam-Zuid.42 

Binnen het non-filmische materiaal hadden de Desmet-affiches duidelijk een prioriteit. 
Hun belang werd herhaaldelijk benadrukt door het museum, onder meer in jaarrapporten. 
De Vaal was geïmponeerd door de grafische kwaliteiten van deze affiches. In de jaren zestig 
werd met het inventariseren en onderzoeken van de Desmet-affiches begonnen. Met behulp 
van het Desmet-archief konden affiches geïdentificeerd worden. Er kwamen ook enkele 
affiches uit het bedrijfsarchief zelf tevoorschijn. De affiches waren op hun beurt weer 

" Jaarverslag Filmmuseum 1962, p. 12. Daarin werd opgemerkt dat ca. 100 Desmet-affiches waren gerestaureerd, 150 
affiches geheel verwerkt waren en een kleine 800 affiches gecatalogiseerd waren. Zie ook: archief Filmmuseum, brief van 
Jan de Vaal aan Jeanne Hughan-Desmet, 14 december 1962; archief Ilse Hughan, brief van |an de Vaal aan Jeanne Hughan-
Desmet, 9 april 1968; jaarverslag Filmmuseum, 1968, p. 10; archief Filmmuseum, brief van Jan de Vaal aan Jeanne Hughan-
Desmet, 30 september 1970; jaarverslag Filmmuseum 1970, p. 15. 

" Het Vondelparkpaviljoen was oorspronkelijk een chique restaurant. Paviljoen geheten, bedoeld voor de welgestelde 
Amsterdamse bourgeoisie. Het werd ontworpen door Willem Hamer. Voordat het Filmmuseum er introk, was het vooral 
bekend als cultuurcentrum. De villa en het koetshuis in Overveen werden ontworpen door Abraham Salm in chalet-stijl. Ze 
werden gebouwd voor de zakenman Willem Luden, werkzaam bij de Nederlandsche Handelschmaatschappij. Zie ook: 
Hendriks (1996), p. 13-16, 80-82. Zie voor de diverse verhuizingen van het Desmet-materiaal de Filmmuseum
jaarverslagen van 1961, 1973 en 1991. 
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welkome hulpmiddelen bij de identificatie van de Desmet-films. Zij bevatten vaak de 
originele buitenlandse filmtitels en logo's van productiemaatschappijen en konden 
vergeleken worden met de films, die meestal alleen een Nederlandse titel aan het begin 
hadden.43 

Na de verhuizing naar het Vondelpark in 1973, werden op de zolder van het gebouw de 
kleine affiches opgehangen en de grote op de vloer gelegd. Wanorde ontstond, doordat na 
overstromingen in de kelder ander publiciteitsmateriaal hierbij werd gelegd. Het 
ophangsysteem functioneerde slecht. Affiches vielen naar beneden en bleven daar bijna 
vergeten liggen, totdat het affichearchief heropend werd in 1988. Toen is men de affiches 
opnieuw gaan catalogiseren, dit keer in een database. Nieuwe professionele 
opbergsystemen werden geïntroduceerd en de affiches werden fotografisch 
gedocumenteerd. In 1996 konden dankzij een extra subsidie alle 'hulpbehoevende' Desmet-
affiches gerestaureerd worden.44 Het is de bedoeling dat men in de toekomst de Desmet-
affiches op het Internet kan bekijken. 

De foto's van de Desmet-collectie zijn ook via databases ontsloten. Het meeste 
publiciteitsmateriaal, zoals brochures van distributie- en productiemaatschappijen en 
programmaboekjes, werd in 1992 en 1993 ontsloten en is opvraagbaar via de bibliotheek. 
Het laatste grote karwei, de ontsluiting van het Desmet-archief kwam pas vanaf 1994 goed 
op gang.45 Door een gebrek aan concordantielijsten en het verplaatsen van stukken is 
Desmets oorspronkelijke indeling niet meer geheel te volgen. Zijn eigen systematiek was 
echter ook niet altijd even consequent. Het Filmmuseum heeft de documenten betreffende 
Desmets filmverhuur van de jaren 1910-1924 ontsloten, alsmede de documenten met 
betrekking tot zijn kermisjaien. De documenten betreffende Desmets bioscopen uit de jaren 
tien en daarna wachten nog op ontsluiting. Het deel van het bedrijfsaxchief van na midden 
jaren twintig wordt voorlopig niet ontsloten. Archiefmateriaal betreffende Desmets 
onroerend goed-activiteiten wordt niet geïnventariseerd. 

Identificatie en inventarisatie van de films. 
Vanaf de late jaren zestig maakte het Filmmuseum een aanvang met het werk aan de 
Desmet-filmcollectie. Dit betekende niet onmiddellijk een conserveringsproject, waarbij de 
brandbare en ontbindende nitraatfilms op acetaatmateriaal werden overgezet. Het werk 
begon eerst met een inventarisatie- en identificatieproject. 

Vanwege de Nederlandse begintitels aan de films was het onduidelijk welke films het 
betrof, hoe uniek dit materiaal was en hoe groot de noodzaak was om dit materiaal te 
redden. Vanaf het eind van de jaren zestig was archiefmedewerker Peter Westervoorde 
actief in de catalogisering van de Desmet-films en in 1970 stelde hij een voorlopige titellijst 
van de Desmet-films samen. In 1968 bezocht Jay Leyda, de identificatiespecialist van de 

" Jaarverslag Filmmuseum 1959, p. 6; 1967, p. 24; 1968, p. 22; 1969; 1972, p. 10. 

" jaarverslag Filmmuseum 1988, p. 4. Ondersteunende informatie werd aangeleverd door Bastiaan Anink en Paul van 
Yperen, beheerder en ex-beheerder van de affichecollectie van het Filmmuseum. Informatie over ontwikkelingen binnen 
het museum in de jaren zestig tot en met tachtig werd me aangereikt door Henk de Smidt, voormalig hoofd technische 
afdeling, 20 november 1995. 

" Van tevoren had de toenmalige conservator van de Desmet-collectie Frank van der Maden een lijst gemaakt van de 
ordners zoals ze werden aangetroffen, dus voigens Desmets indeiing. Van der Maden verving alleen oude ordners door 
nieuwe. 
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Federation Internationale des Archives du Film (FIAF), het filmarchief van het museum in 
Overveen en bekeek daar 395 blikken film. Dit was deels reeds gecatalogiseerd materiaal, 
deels onbeschreven film. Speciale aandacht werd gegeven aan een deel van de Vitagraph-
en Gaumont-films. Helaas waren er in die tijd nog weinig filmhandboeken en voor zover 
aanwezig niet altijd even betrouwbaar.46 

Identificatie ging hand in hand met inventarisatie. Lange tijd wist het museum niet precies 
hoeveel Desmet-films er in eigen bezit waren, vanwege de lacunes in de lijst van de familie 
Desmet, maar ook vanwege het gebrek aan inzicht in de totale filmvoorraad in het archief. 
Zo kon De Vaal in 1969 Leyda schrijven dat hij nog eens 100 blikken had teruggevonden 
die tot de Desmet-collectie behoorden. Door het geringe personeel, het gebrek aan 
filmhistorische kennis en het gebrek aan inzicht in de voorraden van andere filmarchieven 
(ook nog maar gedeeltelijk ontsloten) vorderde de catalogisering maar traag. Partijen 
raakten door elkaar in de opslagruimte. Sommige lange(re) speelfilms bleven daardoor lange 
tijd incompleet vanwege ontbrekende aktes. Wel werd de Desmet-collectie sneller ontsloten 
dan andere collecties of losse films. Op de inventarislijst van 1970 werden al 897 titels 
vermeld, waarmee het merendeel van de collectie geïnventariseerd was.47 

In 1988 bracht Frank van der Maden een uitgebreide inventaris van de Desmet-collectie 
uit, onder de titel De laatste tussenstand. Na eerdere lijsten van alleen films, werd nu van 
iedere filmtitel aangegeven of daar films, foto's, affiches en overig publiciteitsmateriaal van 
was. Indexen op buitenlandse en Nederlandse titel vergemakkelijkten het zoeken. De 
inventaris was een welkom hulpmiddel voor ieder die de Desmet-collectie wilde 
gebruiken.48 Opvallend echter was nog het flinke aantal ongeïdentificeerde titels. Eind jaren 
tachtig en begin jaren negentig werd deze leemte opgevuld dankzij de toename van 
naslagwerken, het publiciteitsmateriaal in de collectie en research door buitenlandse 
onderzoekers als Susan Dalton, Ben Brewster, Vittorio Martinelli en Henri Bousquet en 
door het personeel van het museum. Slechts een klein deel van de collectie wacht nog op 
identificatie. 

Van der Madens lijst noemt geen fragmenten van film, geen nonfictie en journaals, 
evenmin als de grote hoeveelheid eindleaders.49 Zijn inventaris bevat alleen speelfilms. 

" Archief Filmmuseum, brieven van )an de Vaal aan Jay Leyda, 2 mei en 9 augustus 1969. Lange speelfilms uit de Desmet-
collectie werden vermeld in de FIAF Embryo (Staatliches Filmarchiv der DDR, 1967), de eerste binnen FIAF-kringen 
circulerende inventaris van wat filmarchieven in huis hadden. 

" Archief Filmmuseum, brief van Jan de Vaal aan Jay Leyda, 2 mei 1969. Jaarverslagen Filmmuseum 1990 en 1991. 

** Sommige films zijn niet in Van der Madens lijst als filmkopie aangemerkt, maar zijn (inmiddels) wel aanwezig: DE FIRE 
DIAEVLE (Kinografen 1911), DER ABGEFÜHRTE LIEBHABER (B.B. Film 1912), FALSCHE PERLEN (Messter 1913), DAS ROSA PANTÖFFELCHEN (Luna 
1913), LE MYSTÈRE DES ROCHES DE KADOR (Caumont 1912), IL FOCOLARE DOMESTICO (Savoia 1913) en PANNE D'AUTO (Celio 1912). Losse 
stukken film met de gegeven titel Srandbleken na lang onderzoek unieke fragmenten te zijn van het Italiaanse drama NEL 
VORTICE DEL DESTiNO (Savoia 1913). Van der Maden noemt in zijn inventaris een filmkopie van de Zweedse klassieker INGEBORG 
HOLM (Svenska Bio 1913), maar in geen enkele inventaris voor of na de zijne wordt dit bevestigd. Na de voltooiing van de 
ontsluiting van de collectie zwijgende film is INGEBORG HOLM niet gevonden. 

" Veel van de nitraatfilms in de Desmet-collectie bevatten eindleaders van productiemaatschappijen, maar regelmatig 
waren dit leaders van andere filmaatschappijen dan die van de films. Dat heeft in het verleden soms gezorgd voor 
verkeerde interpretaties. Binnen het conserveerbeleid van het museum van de afgelopen jaren is zoveel mogelijk getracht 
de juiste leaders bij de juiste films te zetten of anders leaders weg te laten. In oudere conserveringen zijn ze nog wel 
aanwezig, wat voor onderzoekers tot vraagtekens kan leiden. Het is onbekend hoe deze leaders bij de verkeerde films zijn 
beland. 
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Wat betreft nonfictie is dat vreemd, omdat er in de lijst van 1970 al een voorlopig 
overzicht van documentaires in de Desmet-collectie bestond. Maar mogelijk tekent dit de 
prioriteit die binnen de filmarchieven maar ook binnen de academische wereld decennia 
lang aan speelfilm is gegeven. Ook het Filmmuseum concentreerde zich in de jaren tachtig 
op speelfilms. Filmfragmenten hebben, net als vroeg documentair materiaal, pas vanaf 
1990 status binnen het Filmmuseum gekregen.50 

Toen de nieuwe directeur van het Filmmuseum Hoos Blotkamp in 1987 arriveerde, 
constateerde zij allerlei incongruenties tussen de diverse bovengenoemde inventarissen van 
de Desmet-filmcollectie. Het was onduidelijk wat er naar het buitenland was gestuurd. 'Ik 
was zenuwachtig wat betreft alles wat ik aangeduid had als 'in huis zijnde'. Natuurlijk 
duurde het jaren voordat alles successievelijk weer opdook. Ik had iets bijna hysterisch van: 
als het er nog maar is. [...] Ik denk dat er uiteindelijk nu meer films zijn dan er in 1957 
waren. Ook langs andere wegen hebben Desmet-films het archief bereikt. Ik denk dat 
Desmet zelf af en toe films heeft weggegeven of verkocht aan anderen, die nu met een 
omweg ons huis binnenkomen.'51 

Zoals in par. 1 werd aangegeven, heeft Desmet inderdaad films verkocht. Vanwege het 
systeem van vrije verkoop is het echter denkbaar dat titels in het archief van het 
Filmmuseum opduiken, die ook door Desmet werden gedistribueerd, maar die niet zijn 
verhuurkopieën betreffen. Zeker voor korte films gold dat meerdere verhuurders 
tegelijkertijd met dezelfde film op de markt kwamen. Eén zo'n geval is de film LES MYSTERES 
DES ROCHES DE KADOR, waarvan het Filmmuseum in 1981 een nitraatkopie ontving.52 In de 
Uitkijk-collectie van het Filmmuseum bevinden zich wel films die door Desmet aan Pelster 
verkocht werden. Ook kreeg het Filmmuseum via derden Desmets film 
ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN TE ROTTERDAM 1913 in bezit. 

Bij de ontsluiting van de gehele nitraatcollectie van het museum, werd in 1990 een partij 
nitraatblikken aangetroffen, met de originele etiketten van Desmets verhuurkantoor op het 
deksel. Hieronder waren missende blikken van tot dan toe incomplete films, zoals AUF 
EINSAMER INSEL en LANDRU, DER BLAUBART VON PARIS, die voordien incompleet 

geconserveerd en internationaal gepresenteerd waren en die zodoende alsnog 
gecompleteerd konden worden. Vijftien nieuwe films kwamen erbij. Binnen deze partij 
waren films waarvan in Van der Madens inventaris alleen de titel was vermeld vanwege 
de aanwezigheid van niet-filmisch materiaal, zoals LA MASCHERA PIETOSA en WILLIAM VOSS, 
maar ook films waarvan de titels niet in Van der Madens lijst voorkwamen, zoals I I FIORE 
DELDESERTO (Cines 1911), L'ÉPOUVANTE en KAISERIN ELISABETH VON ÖSTERREICH.53 Tweederde 
van de teruggevonden films bestond uit eenakters. 

Ongeveer een tiende van de filmcollectie is verdwenen sinds de jaren dertig, aangezien 

50 Zie p. 323-324-

s' Jaarverslagen Filmmuseum 1986, 1988, 1989; archief Filmmuseum, lijst filmtitels voor extra conservering project 1986 en 
rapport over de extra conservering van 1986, juni 1987; interview met Hoos Blotkamp, 17 juli 1995. 

" Zie hfd. Ill, p. 144. LES MYSTERES DES ROCHES DE KADOR werd in 1981 door de heer Kloeseman aan het museum geschonken. Een 
ander voorbeeld is de film PANNE D'AUTO (Celio 1912), waarvan de herkomst onduidelijk is. 

• Frank van der Maden, De laatste tussenstand. Tussentijdse inventaris van de Desmet-collectie (Amsterdam: Nederlands 
Filmmuseum, 1988). 
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Desmet in 1938 rond de duizend films bezat en het Filmmuseum anno 1999 886 films in de 
Desmet-collectie telt.54 

Tabel 2. Aantallen films in de Desmet-collectie naar land en maatschappij, anno 1999. 
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De miljoenen achter de collectie: conservering. 
Zeker ca. 95 % van de Desmet-filmcollectie, zoals die in de huidige database van het 
Filmmuseum is geregistreerd, is nu nog bij het Filmmuseum aanwezig, hetzij als 
nitraatkopie, hetzij in de vorm van een acetaatprint. Bijna alle films uit de Desmet-collectie 
zijn overgebracht op acetaatfilm, met uitzondering van enkele nonfictiefilms, grotendeels in 
het genre van sportfilm, reisfilm en bioscoopjournaal.55 De conservering van de Desmet-
collectie is echter niet probleemloos verlopen. 

s' Zie voor het 'verdwijnen' van films uit de Desmetcollectie na 1956 de 'Deense kwestie' op p. 36. Frank van der Maden 
merkt op in zijn rapport Geconserveerd, elders, "verdacht" of "verloren". Het hoe en wat van de Desmet (speel-)films 
(1989), dat zes films inmiddels verrot waren en vier nooit boven tafel kwamen ondanks documentatie. Niet 
teruggevonden werden ROBINET SPORTSMAN (Ambrosio 1913), His LORDSHIP BILLY SMOKE (Vitagraph 1913), Het onheilbrengende 
paar pantoffels (ongeïdentificeerde Britse film) en Bobby als loodgieter (ongeïdentificeerde Vitagraph-film, ca. 1917). 
Vernietigd vanwege verrotting werden HER HUSBAND (Vitagraph 1914, vernietigd 1985), JERRY'S UNCLE'S NAMESAKE (Vitagraph 
1913, vernietigd 1986), THE SACRIFICE OF KATHLEEN (Vitagraph 1914, vernietigd 1987), SHADOWS FROM THE PAST (Edison 1914, 
waarschijnlijk vernietigd), GOOD FOR THE COUT (Kalem 1913, vernietigd 1988) en THE TROUBLESOME TELEPHONE (Kalem 1912! 
vernietigd 1988). Niet bij Van der Maden genoemd zijn MEMORIES THAT HAUNT (Vitagraph 1914) en TOYS OF DESTINY (American 
Biograph 1915), die eveneens in 1988 vernietigd werden. Van TOYS OF DESTINY resteert nog wel een conservering. De film LA 
LÉGENDE DES ONDINES (Pathé 1911) werd in Van der Madens rapport opgemerkt als te zeer ontbonden om nog gered te worden, 
maar de film werd alsnog geconserveerd. Ten slotte bevat het einde van Peter Delpeuts LYRISCH NITRAAT (1990), dat 
samengesteld is uit fragmenten van films uit de Desmet-collectie, een steeds meer ontbindende Hollywood-filmversie van 
het Paradijsverhaal. Het is onduidelijk of het hier gaat om een film uit de Desmet-collectie. 

ss Sinds augustus 1991 worden nieuw geconserveerde films op video overgezet. Ook partijen van eerder geconserveerde 
Desmet-films zijn op video aanwezig. Op deze wijze zijn enkele honderden Desmet-films op video beschikbaar. De 
filmcatalogus van het Filmmuseum geeft de aanwezigheid van video's naar films uit het archief op. 
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Vóór de jaren tachtig werd door het Filmmuseum zelf weinig aan conservering van de 
Desmet-films gedaan. Alleen een handvol films werd incidenteel in de jaren zestig 
geconserveerd op 35 mm zwart-wit negatief en 16 mm positief. In de jaren 1972-75 werd 
een kleine twintig films op 16 mm geconserveerd, deels zonder nieuwe negatieven. Dat had 
niet alleen met een voorkeursbeleid te maken. Lange tijd had het Filmmuseum nauwelijks 
geld voor de conservering van films. Laboratoria waren terughoudend om de incidentele 
verzoeken van het museum te honoreren, omdat die niet in verhouding stonden met de 
grote hoeveelheden nieuwe films die zij te bewerken kregen. Ook waren zij niet gewend om 
te werken met zwijgende film, met het zwaar gekrompen materiaal, en zeker met het 
kopiëren van getinte en ingekleurde film. Kopiëren in kleur was trouwens voor het 
Filmmuseum tot de jaren tachtig geen programmapunt. De hoge kostprijs was niet de enige 
reden. Al in de catalogiseringsfase negeerde het Filmmuseum de kleuren van getinte of 
getonede nitraatfilm. Alleen inkleuring werd genoteerd.56 

Het museum kon geen continu aanbod garanderen en was door gebrek aan budget, kennis 
en invloed niet in staat om de nogal tweederangs conserveringen van de jaren zestig en 
zeventig adequaat te bekritiseren. Filmlaboratoria waren gefixeerd op films met 
geluidskaders, terwijl de zwijgende film een zg. 'volbeeld' heeft. Door het verkleinen naar 
16 mm film met geluidskaders verloor de film een deel van het volbeeld of, indien 
aangepaste vensters in de printmachines werden aangebracht, bleef het probleem bij 16 mm 
projectie bestaan vanwege de op films met geluidskaders ingestelde projectoren. Door 
afzien van het 'flashen' van negatieven waren de acetaatnegatieven vaak hard, zonder 
grijstonen. Acetaatpositieven waren 'answerprints', eerste afdrukken van de nieuwe 
negatieven. Voor gecorrigeerde kopieën was geen geld. Dat probleem is tot nu toe niet 
opgelost. Bovendien trok men nieuwe prints van vertoningskopieën, die al de nodige 
slijtage in beeld vertoonden.57 

Gedeeltelijk vanwege deze praktische problemen, gedeeltelijk intentioneel, lag het accent 
van het museum binnen de conservering op zwart-wit geluidsfilm, voornamelijk 
Nederlandse film. Na jaren van voorbereiding om het Nederlandse ministerie van cultuur 
door rapporten te overtuigen van de noodzaak van conservering, ontving het museum in 
1980 een extra conserveringsbudget om delen van de nitraatcollectie te prepareren en 
restaureren. Het geld werd voornamelijk besteed aan Nederlandse films uit de jaren dertig, 
nadat gebleken was dat driekwart van de productie van die jaren nog steeds aanwezig was 
in het archief, terwijl werd gedacht dacht dat deze verloren was gegaan. De Desmet-
collectie, nagenoeg geheel bestaand uit buitenlandse film, moest wachten.58 

Conservering van de Desmet-films in het buitenland. 
Het voorafgaande betekende niet dat er vóór de jaren tachtig niets gedaan werd aan 
conservering van de Desmet-films. In 1968 werd door het Filmmuseum via de FIAF, 
waarvan het Filmmuseum lid was, contact gezocht met de buitenlandse filmarchieven in 

56 Jaarverslagen Filmmuseum 1958-1980; interviews met Jan de Vaal, 8 november 1995, en met Henk de Smidt, 20 
november 1995; gesprek met Herman Greven, voormalig hoofd afdeling Overveen, 28 november 1995. 

57 De kwaliteitseisen zijn sinds die tijd alleen maar toegenomen, wat mogelijk is gemaakt door onder meer aanpassing van 
apparatuur in laboratoria, fijnere korrel van het filmmateriaal en grotere conserveerbudgetten. 

!" Jaarverslag Filmmuseum 1980. 
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Kopenhagen, New York, Moskou, Brussel, Milaan, Rome, Turijn, Londen en Stockholm. 
Janus Barfoet van het Deense filmarchief was in 1971 de eerste conservator die naar 
Nederland kwam om de films van de collectie te bekijken. Het gevolg was dat 
waarschijnlijk 32 Deense films uit de collectie in juni 1973 en januari 1974 naar 
Denemarken werden gestuurd om ze daar te laten identificeren én conserveren.59 Uit 
geldgebrek en vanwege de problemen van het kopiëren van zwaar gekrompen nitraatfilm, 
prefereerde De Vaal om de films van de collectie in de landen van herkomst te laten 
conserveren, voor zover men daar ter plekke de praktische problemen kon oplossen. Het is 
echter onbekend hoeveel films geconserveerd werden in Kopenhagen. Het is evenmin 
bekend wat voor afspraak gemaakt was tussen De Vaal en Kopenhagen, of hij enkel het 
nitraat zou terugkrijgen, alleen acetaatkopieën of zelfs totaal andere films in ruil voor de 
Desmet-films. In ieder geval ontving het Filmmuseum uit Kopenhagen slechts twee 16 mm 
acetaatkopieën in 1975. Begin jaren negentig vroeg de nieuwe directie van het Filmmuseum 
al het nitraat uit Denemarken terug om het (opnieuw) in kleur te kunnen conserveren. 
Slechts 12 van de 33 nitraatkopieën werden teruggestuurd.6" Via inzage in correspondentie 
aan de toenmalige interim-directeur van het Filmmuseum Frans Maks is pas in 1999 naar 
buiten gekomen, dat het Deense filmarchief in 1987 al liet weten dat 15 'achtergebleven' 
films vanwege ontbinding in oktober 1978 waren vernietigd.61 Was de kwaliteit van de 
Deense nitraatfilms in het algemeen zo slecht, dat drie jaar na hun verzending meer dan de 
helft van de verstuurde films al niet meer te redden was? Van de in Nederland bewaarde 
Desmet-films zijn slechts 8 van de bijna 900 films (1 op de 100) vanwege nitraatrot 
vernietigd. En wat is er met de overige Deense titels gebeurd? 

Het Museum of Modern Art (MOMA) in New York had al in 1968 laten weten 

" Archief Filmmuseum, brief van Jan de Vaal aan lb Monty (Det Danske Filmmuseum), 3 juli 1968. In een bijgevoegde lijst 
werden 33 Nederlandse titels van Deense films genoemd, plus 1 Duitse film: TURI DER WANDERLAPPE. TURI DER WANDERLAPPE werd 
door het Filmmuseum naar Duitsland verstuurd. Een ongeïdentificeerde film op De Vaals lijst met de titel Het noodlottige 
wantrouwen (Nordisk of Ambrosio) bevindt zich nog steeds in de Desmet-collectie. Deze twee titels zijn dus waarschijnlijk 
niet naar Kopenhagen gestuurd. 

" jaarverslagen Filmmuseum 1968 en 1973; Freebase filmcatalogus; interview met Hoos Blotkamp, 17 juli 1995. In 1975 
kwamen alleen twee 16 mm films van DEN SORTE DOMINO (Nordisk 1910) en BILLET MRKT TROSKAB 909 (Nordisk 1913) uit 
Kopenhagen naar Nederland. Volgens de filmcatalogus van het Filmmuseum, de inventaris van 1970 en Van derMadens 
inventaris uit 1988 missen de volgende in 1973 naar Kopenhagen verstuurde films: AEREN REDDET (Nordisk 1911), D(|)DENS BRUD 
(Nordisk 1911), FABIAN PAAROTTEIACT (Nordisk 1910), DEN FLWENDECIRKUS/BJ(|>RNETAEMMERN? (Nordisk 1912), JENS BRAENDER DEN AF/UDEN 
NATTGEN (Nordisk 1912), LIDENSKABENS MAGT? (Danmark Film 1915), DEN NAADIGE FR<|)KEN/HENDES AERE (Nordisk 1911), NAAR MANDEN GAA 
PAA BORSEN (Nordisk 1913), SCENEN OG LIVET (Nordisk 1915), DE TRE KAMMERATER (Nordisk 1912), BADETS DRONNING (Nordisk 1912), FRU 
POTIFAR (Nordisk 1912) en DENUjRENDED<)>D(Dania? 1913). Het nitraat van DEN SORTE DOMINO kwam evenmin terug. 

" Archief Filmmuseum, brief van lb Monty (Det Danske Filmmuseuirüaan Frans Maks, 26 mei 1987. Volgens Monty werd 
van alle in 1973 gestuurde films een 35 mm zwartwit negatief en positief gemaakt, maar hiervan werd behalve de twee 
bovengenoemde 16 mm kopieën na 1973 niets naar Nederland gestuurd. Monty noemt in zijn brief de film NAARMANDEN GAA 
PAA BORSEN als een film die nog aanwezig was, maar ook als een film die was vernietigd. Het was het laatste. In zijn lijst van 
overgebleven nitraatfilms noemt Monty niet de documentaire BERGEN, die in 1973 naar Kopenhagen werd gestuurd en wel 
weer terugkwam naar Nederland. De vernietigde films waren volgens Monty: BADETS DRONNING, FRU POTIFAR, DEN LURENDE D<J>D, 
D<)>DENS BRUD, FABIAN PAA ROTTEIAGT, BJ<(>RNETAEMMERN, JENS BRAENDER DEN AF, DEN NAADIGE FRIJWEN, NAAR MANDEN GAAR PAA BORSEN, DE TRE 

KAMMERATER, DEN SORTE DOMINO en vier niet bij het Filmmuseum vermelde titels: ENHVER, ELSKOVS MAGT, KLOVNENS HAEVN en DEN 

GLADE UrrjNANT. Monty noemt ook HANS VANSKEUGSTE ROLLE in dit kader, maar daarvan heeft het Filmmuseum nog steeds een 
nitraatkopie. Volgens het rapport bij Monty's brief waren alle films geruild tegen ander materiaal (bij alle films is de term 
'udveksl' aangegeven). 
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geïnteresseerd te zijn in het Amerikaanse deel van de filmcollectie, maar De Vaal ging hier 
niet op in en gaf de gelegenheid tot conservering enkele jaren later aan een andere 
Amerikaanse instelling, het American Film Institute (AFI) te Washington. Tussen 1974 en 
1982 werden 7 films naar Washington gestuurd. Tussen 1977 en 1982 werden door het AFI 
5 zwart-wit acetaatkopieën van deze films teruggestuurd. De conservering bij het AFI 
strandde toen daar het geld opraakte en de verantwoordelijke medewerker, Larry Karr, de 
instelling verliet. De meeste conservering van de Amerikaanse Desmet-films geschiedde in 
het buitenland in de jaren tachtig. In 1985 haalde Eileen Bowser (MOMA) Jan De Vaal over 
om het conserveringsproject over te nemen en beloofde 35 mm zwart-wit acetaatkopieën 
terug te sturen. De overeenkomst werd gemaakt, 18 nitraatkopieën werden tussen 1985 en 
1988 naar New York opgestuurd en tussen 1987 en 1991 kwamen van nagenoeg alle 
nitraatkopieën acetaatpositieven retour. In de jaren negentig, toen de expertise in Nederland 
wat betreft het behandelen van gekrompen materiaal en van getinte film op hoog niveau 
was gekomen, besloot het Filmmuseum voortaan al het Amerikaanse materiaal zelf te 
conserveren.62 De naar de Verenigde Staten verzonden nitraatfilms kwamen nooit retour. 

Conservering van de Duitse films gebeurde gedeeltelijk in Duitsland. Tussen 1978 en 
1981 (voornamelijk in maart en juni 1981) werden 11 kopieën gestuurd naar het Staatliches 
Film Archiv van de DDR (Oost-Berlijn) en zwart-wit acetaatnegatieven en -positieven 
werden teruggestuurd. Begin jaren tachtig en incidenteel in de jaren negentig ontving het 
Filmmuseum ook safety-kopieën van het Bundesarchiv te Koblenz van de 14 aan dit archief 
opgestuurd nitraatfilms. Het Filmmuseum stuurde ook 15 safety positiefkopieën (in zwart
wit of in kleur) van eigen conserveringen naar Koblenz.63 Toen het Filmmuseum begin 
jaren negentig nitraatkopieën uit de Duitse filmarchieven terugvroeg, bleven daar 5 
nitraatfilms achter, waarvan één film, DIE TOTEN LEBEN, inmiddels vernietigd was. In 1997 
werden nog eens 2 nitraatkopieën teruggestuurd. 

In 1989 werden 5 Italiaanse Desmet-films verstuurd naar het Museo Nazionale te Turijn, 
na geconserveerd te zijn in Nederland. Het Filmmuseum behield van 3 films alleen een 
safety positief en zond negatieven en nitraat naar Italië. In 1996 kwam het naar Turijn 
verstuurde nitraatmateriaal terug naar Nederland en werden nieuwe conserveringen 
gemaakt van onder meer Piü FORTE DI SHERLOCK HOLMES en LA MODA VUOLE L'ALA LARGA (Itala 
1912), twee films waarvan in de tussenliggende periode zelfs geen acetaatpositief bij het 
Filmmuseum was achtergebleven. Turijn maakte ook dubbele conserveringen van nitraat 

* Brief van Eileen Bowser aan de auteur, 6 december 1995, interview met Hoos Blotkamp, 17 juli 1995 en e-mails van Susan 
Dalton aan de auteur, zu,, 26 en 27 januari 2000. In 1989, na actie van Hoos Blotkamp, stuurde het AFI nog twee 
conserveringen terug. De trouwe echtgenoot, een ongeïdentificeerde Keystone-komedie, werd in 1985 naar het MOMA 
gestuurd, maar geen conservering werd tot dusverre hiervan teruggestuurd. Van drie nitraatkopieën die naar het MOMA 
werden verzonden, THE ONLY VETERAN IN TOWN (Vitagraph 1913), As FATE WOULD HAVE IT (Vitagraph 1912) en WHEN PERSISTENCY AND 
OBSTINACY MEET (Vitagraph 1912) kreeg het Filmmuseum acetaatpositieven in kleur retour. 

" Soms waren dit de enige gemaakte acetaatpositieven, zodat de films in Nederland niet meer zo gemakkelijk vertoond 
konden worden. Dit geldt voor STERN DES SÜDENS en HARTE ZEITEN. Natuurlijk kan het Filmmuseum acetaatpositieven opvragen 
in Duitsland voor vertoning. Dat geldt echter niet voor vijf films die wel compleet in zwart-wit zijn geconserveerd en ook 
zo te vertonen zijn, maar waar nadien alleen kleumegatieven van getrokken werden. De kleurversie kan men dus niet in 
projectie zien, hooguit op video. Het betreft hier ABENTEUER EINES IOURNALISTEN, PAULINE, DAS RATSEL SEINES LEBENS, DERSTECKBRiEFen 
DIE SCHWARZE NATTER. Van twee naar Duitsland verstuurde nitraatfilms waarvan het Filmmuseum niets behield, DAS 
CEFAHRLICHE ALTER (Messter 1911) en VERHEXT (Eiko 1911), kwam de eerste in 1997 terug en werd geconserveerd. Zie hiervoor de 
database van het Filmmuseum. 
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uit de Desmet-filmcollectie dat al door het Filmmuseum was geconserveerd.64 Dergelijke 
dubbele conserveringen werden ook gemaakt door de Cinematheque Gaumont te Parijs. 
Daarbij bleven de nieuwe negatieven over het algemeen in Nederland. Voor de restauratie 
van L'ENFANT DE PARIS door de Cinematheque Frangaise werd het nitraat in de Desmet-
collectie als één van de referentiekopieën gebruikt. De Cinematheque was echter niet bereid 
om de Franse films in de Desmet-collectie voor zijn rekening te nemen - tenslotte het 
grootste deel van de collectie - zeker niet zolang men in Parijs nog nauwelijks overzicht van 
de eigen collectie had. 

Conservering van de Desmet-collectie in Nederland. 
De conservering in het 'thuisland' van de films hangt samen met de FIAF-gedragscode wat 
betreft conservering en 'exchange', een code waarvan het Filmmuseum als FIAF-lid gebruik 
maakte. Deze code heeft gezorgd voor een tijdelijke inkrimping van de Desmet-filmcollectie 
binnen het Filmmuseum in de jaren zeventig en tachtig. De Amsterdamse collectie groeide 
weer in de jaren negentig, toen veel nitraat teruggevraagd werd van beide Duitse archieven 
en van Denemarken om conserveringen in kleur te kunnen maken en om technisch betere 
conserveringen te kunnen realiseren. Met name de DDR-conserveringen werden als 
onbevredigend ervaren. Het overgrote deel van de Desmet-collectie werd in Nederland 
geconserveerd.65 

Tabel 3. Conservering van de Desmet-films in Nederland en in het buitenland. 

Frankrijk M75 IjSlt 
Verenigde Staten 
Italië 
Denemarken 
Duitsland 

j 61 

i 77 
i 23 

1 42 

{ 134 
I 72 

1 2 
_ J j 3 _ 1 

135 
1 2 
I 2 

! 25 

Uit tabel 3 en de vorige paragraaf blijkt dat de conservering in het buitenland maar een 
klein deel van de totale conservering van de Desmet-collectie uitmaakt. De fase van 
buitenlandse conservering is wel belangrijk geweest voor de geschiedenis van de Desmet-
collectie, omdat de conservering in het buitenland het eigen land heeft wakker geschud in 
positieve zin (buitenlandse archieven hechtten blijkbaar waarde aan de films in de Desmet-
collectie). Daarnaast heeft de Deense affaire de negatieve kanten van filmruil aangetoond. 
Waren de miljoenen niet gearriveerd bij het Filmmuseum, dan was de politiek van 
conservering in het buitenland ongetwijfeld voortgezet, met alle daaraan verbonden risico's. 

Bijvoorbeeld van BUTALIN FA I SUOI COMODI (Ambrosio 1912) en ROBINET CHAUFFEUR MIOPE (Ambrosio 191/,) werden dubbele 
conserveringen gemaakt. Zie hiervoor het programma / Giomi di Cabiria. La grande stagione del cinema muto torinese 
parte seconda; la Ambrosio Film (Torino: Museo Nazionale del Cinema, 1997). 

6! Bij uitsplitsing van tabel 3 naar productiemaatschappijen, dan valt op dat bijvoorbeeld bij de Franse films viervijfde van 
de Gaumont-films in kleur en tweederde van de Pathé-films in zwart-wit is geconserveerd. Van de Éclair- en de Eclipse-
films zijn ongeveer evenveel films in kleur als in zwart-wit geconserveerd. Van de Lux-films is zelfs viervijfde in zwart-wit 
geconserveerd. 
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Het startschot voor de conservering van de Desmet-collectie in Nederland werd gegeven 
onder leding van Frans Maks, vanaf 1984 adjunct-directeur en van 1986 tot 1987 
waarnemend directeur. In januari 1986 installeerde het museum een onderzoeker voor de 
nitraatcollectie van het museum, Frank van der Maden. Al vlug veranderde diens baan in 
een conservatorschap van de Desmet-collectie. Ook een extra onderzoeksassistent en een 
restaurateur/technicus werden aangetrokken. In juni 1986 stuurde de directie een aanvraag 
naar het museumbestuur voor een extra subsidie van 500.000 gulden voor 
filmconservering. Daarbij werd gekozen voor de conservering van ongeveer 50 films uit de 
Desmet-collectie. In het jaarverslag van het Filmmuseum van 1986 werd de keuze als volgt 
verantwoord: 'Aangezien het niet mogelijk bleek op basis van een volledige inventarisatie 
van de achterstand aan conserveringswerkzaamheden een afweging te maken, is gekozen 
voor de collectie Desmet. Deze verzameling films uit de periode 1910 tot 1915 is onbetwist 
een van de rijkste schatten die Nederland aan film bezit. De beslissing om met de 
systematische conservering hiervan een begin te maken, heeft zowel nationaal als 
internationaal reeds tot veel positieve aandacht en publiciteit geleid.'66 De keuze voor de 
Desmet-collectie als conserveringsproject was zodoende gedeeltelijk uit praktische overwe
gingen, gedeeltelijk beleidsmatig. Enerzijds was het een corpus waarvan het overgrote deel 
gecatalogiseerd en een flink deel ook geïdentificeerd was. Anderzijds wilde het museum al 
sinds lange tijd deze collectie voor het nageslacht bewaren en nu diende de mogelijkheid 
zich aan deze wens te realiseren.67 In de herfst van 1986 kende het Ministerie van WVC 
(Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) het museum de extra subsidie toe. Vanaf 1986 
werden steeds enkele tientallen films per jaar uit de collectie geconserveerd: 67 in 1986, 69 
in 1987, 40 in 1988 en 93 in 1989.68 

Een nieuwe directie: de collectie ter discussie &• de Desmet-affaire. 
In november 1987 werden Jan de Vaal en Frans Maks vervangen door Hoos Blotkamp, later 
gesecondeerd door filmmaker en filmdocent Eric De Kuyper, die adjunct-directeur werd. 
Aanvankelijk continueerde Blotkamp de concentratie op de Desmet-collectie wat betreft 
conservering, maar deze aandacht veranderde langzamerhand aan het eind van de jaren 
tachtig. Dat was met name een gevolg van de intensivering van de inventarisatie van het 
totale filmbezit. Gedurende de enorme en snelle catalogisering van het nitraatmateriaal 
buiten de Desmet-collectie bleek, dat het museum een rijke collectie had van (overwegend 
buitenlandse) films van de vroege jaren tien, maar ook van het voorafgaande en het direct 
volgende decennium. Deze films verkeerden echter in een soms deplorabele staat. Het 
materiaal was enigszins complementair aan de Desmet-films, die voornamelijk uit de 
periode 1909-1915 dateren, en het aantal films was nagenoeg gelijk aan dat van de films in 

" laarverslag Filmmuseum 1986, p. 2, en interview met Frans Maks, 17 september 1999. 

" Rapport over het conserveerbudget van de directie aar, het Bestuur van het Filmmuseum, 20 juni 1986. Jaarverslag 
Filmmuseum 1988; inventaris Desmet-collectie 1968; Van der Maden (1988). Een overzicht van de titels binnen de Desmet-
collectie werd internationaal verspreid door de editie van de FIAF-Treasures, onder redactie van Ron Magliozzi. In dit 
naslagwerk waren veel korte films van de Desmet-collectie terug te vinden. Ron Magliozzi (ed.), Treasures (row the film 
archives. A catalogue of short silent fiction films held by FIAF Archives (London: Scarecrow, 1988). 

" Vanwege het besluit om meer kopieën in kleur te conserveren en door een deel van de subsidie naar 1989 door te 
schuiven was de productie in 1988 tijdelijk laag. 
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de Desmet-collectie. De directie vreesde, dat als het conserveringsbudget alleen aan de 
Desmet-collectie werd besteed, misschien betere films ergens in de kluizen lagen weg te 
rotten.69 

Dit had tot gevolg dat het museum de prioriteit van de Desmet-collectie binnen de 
conservering ging heroverwegen. Films werden om hun eigen kwaliteit beoordeeld en 
minder om hun status als onderdeel van een corpus. Het museum wilde slechts een 
representatieve selectie van de collectie conserveren en de conservering van de overige 
films overlaten aan de buitenlandse archieven van de landen waar deze films oorspron
kelijk geproduceerd waren. Opnieuw was dit een deels praktische (financiële), deels 
beleidsmatige overweging. Het idee van alleen een representatieve selectie conserveren was 
niet nieuw. Deze methode dateerde al uit de periode van Maks' directeurschap. Het laten 
conserveren in het buitenland was een nog oudere methode. Wat dit betreft werd het beleid 
van De Vaal voortgezet. Bij De Vaal ging het afgezien van Nederlandse speelfilms van de 
jaren dertig voornamelijk om het redden van een auteurscinema zoals de Uitkijk-collectie 
en de klassieke Nederlandse documentaire. Het duo Blotkamp & De Kuyper wilde de films 
echter meer voor zichzelf laten spreken, los van de maker. Dit schiep ook de mogelijkheid 
om nieuwe 'auteurs' uit de films te distilleren, wat binnen de Desmet-collectie is gebeurd 
met regisseurs als Franz Hofer en buiten de Desmet-collectie met Alfred Machin.70 

In tegenstelling tot de voorgaande directies was het beleid van Blotkamp en De Kuyper op 
collectioneren gericht. Al in 1988 had het museum gesteld, dat men een beleid op een 
hechte relatie tussen conservering en collectionering voerde. Al het niet-geconserveerde 
filmmateriaal werd beschouwd als materiaal dat potentieel in aanmerking kon komen voor 
collectionering, maar maakte nog geen deel uit van de museumcollectie zolang het nog niet 
was geconserveerd. Uit het nitraatmateriaal, het archief, stelde het museum zijn eigen 
collectie samen. Het feit dat vele films het museum binnengebracht waren onder bepaalde 
voorwaarden, als een corpus van een institutie, zoals het Museum van Onderwijs, van een 
reisbioscoopexploitant (Riozzi) of van een distributeur (Desmet, Van Leen/Centrafilm), bete
kende niet automatisch dat het museum het gehele corpus zou conserveren. Van een aantal 
van deze corpora werd met de achtergrond geen rekening gehouden, zowel beleidsmatig als 
door een gebrek aan kennis. De waarde van de individuele film, die aan het eind van de 
jaren tachtig op de eerste plaats een esthetische waarde was en bijgevolg een zeer 
persoonlijke interpretatie, prevaleerde boven de context van deze films, hun achtergrond, 
ook wanneer aanvullende bronnen als papierdocumentatie, affiches en andere publici
teitsmateriaal aanwezig waren. De desinteresse in de context van films bleek ook uit de 
praktijk eind jaren tachtig om de herkomst van materiaal wel te noteren, maar niet in de 
computercatalogus in te voeren. Andersom is, in tegenstelling tot de Desmet-collectie, veel 
van dit non-filmische materiaal tot nu toe nauwelijks in verband gebracht met de films, ten 
dele een gevolg van een gebrek aan ontsluiting. Bovendien is bij de binnenkomst van het 

" Jaarverslagen Filmmuseum 1988 en 1989; interview met Hoos Blotkamp, 17 juli 1995. Zie voor de ideeën eind jaren tachtig 
van Blotkamp en De Kuyper over de conservering van de Desmet-collectie: Michel Hommel, 'Bestand in beweging (6). De 
5 1/2 miljoen meter nitraat van het Nederlands Filmmuseum', in: Skrien, 168, oktober-november 1989, p. 30-33. Zie ook: 
Eric van 't Croenewout, 'Poederfilm in roestblik. De treurige staat van de Nederlandse filmarchieven', in: Vrij Nederland, 
12 september 1987. 

'° Hofer werd tijdens de vertoning van zijn films op het Before Caligari-programma van Pordenone (1990) herontdekt. 
Publicaties van Heide Schlüpmann, Elena Dagrada en Yuri Tsivian maakten hem nog bekender. In 1999 werd een 
retrospectief aan hem gewijd in Saarbrücken en München. Zie noot 97 en 98. 
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filmmateriaal, vooral in de jaren vijftig en zestig, slecht gedocumenteerd waar het vandaan 
kwam en wat de context en de status van dit materiaal was. Door de verwerving van 
verzamelaars is dat ook dikwijls een moeilijke kwestie. Door de jarenlange achterstand in 
ontsluiting, door gebrek aan kermis over en interesse in corpora en door verplaatsingen van 
filmblikken zijn deze corpora bij het verwerken regelmatig uit elkaar gevallen en tot losse 
objecten overgegaan. Decollectioneren, zou dit kunnen worden genoemd.71 

De nieuwe museumdirectie liet niet alleen nitraatfilms in het buitenland conserveren om 
daarna een acetaatkopie terug te krijgen. In enkele gevallen werd nitraat uit de Desmet-
collectie geruild om zo 'gaten' in de museumcollectie op te vullen. Met 'gaten' bedoelde men 
films die door de directie als 'klassiek' werden beschouwd. Dit was geheel in 
overeenstemming met de FIAF-codes, wat niet wil zeggen, dat deze codes onbetwistbaar 
waren. Dat het Filmmuseum door zijn collectie van niet-klassieke titels van de vroege film 
juist een internationaal vooraanstaande positie innam, realiseerde de directie zich pas later. 
De genoemde klassieke films bleken ook vrijelijk in de Amerikaanse filmhandel te koop te 
zijn. Het ruilen van de zeldzame originelen van de Desmet-films tegen relatief gemakkelijk 
aan te schaffen duplicaten veroorzaakte de zg. Desmet-affaire tijdens de Giornate del 
Cinema Muto te Pordenone, het jaarlijkse festival van de zwijgende film. 

Karel Dibbets, bestuurslid van het museum, kon zich niet verenigen met het 
conserveringsplan van het museum en stapte uit het bestuur. Samen met andere 
Nederlandse filmhistorici ondertekende hij in Pordenone een protest tegen de veronder
stelde intentie van het Filmmuseum om de Desmet-collectie uiteen te laten vallen. De 
Nederlandse en buitenlandse pers reageerde ogenblikkelijk. Het was zelfs 
voorpaginanieuws voor de NRC. Het museum beriep zich in eerste instantie alleen op de 
FIAF-gedragslijnen. Aangezien aanvankelijk noch de filmhistorici noch de museumdirectie 
gedetailleerde en correcte informatie leverden, bleven de geruchten een tijdlang circuleren. 
Vragen als: wat is de waarde van de collectie? hoe representatief is de collectie? welke titels 
gingen naar het buitenland en waar naar toe? waarom reageerde niemand vóór 1989 (want 
de meeste films verdwenen vóór 1988]? wat is het museumbeleid op collecties en 
collectionering? bleven onbeantwoord. Persoonlijke aanvallen door filmhistorici, de mu
seumdirectie en door het filmblad Skrien vertroebelden het debat nog meer. 

De discussie ging voort in Skrien tot de zomer van 1990, ook al had het museum in het 
jaarrapport van 1989 inmiddels gedetailleerde informatie aangereikt. Nadere toelichting 
werd geleverd door een brief van het museum in Skrien in april-mei 1990. Aan een 
herhaling van het vermelden van de FIAF-gediagslijnen voegde de museumdirectie toe, dat 
wanneer bij 'exchange' geen acetaatkopie voor een aangeboden nitraatkopie werd 
teruggegeven, men ten alle tijde de film kon lenen of in een later stadium een acetaatkopie 
kon bestellen. Natuurlijk zou men altijd weten waar een nitraatkopie naar toe gestuurd was. 
Hij zou elders liggen en niet verdwijnen. De Deense kwestie had echter al de risico's 
aangetoond, maar de verantwoordelijkheid voor deze affaire lag natuurlijk niet bij de 
huidige maar bij de vroegere directie en het buitenlandse archief. Terugkijkend op het 
aantal nitraatfilms dat naar het buitenland is gestuurd zonder dat daar een 
acetaatconservering van de nitraatfilm voor terug kwam, moet worden geconcludeerd dat 

7 Voorbeelden hiervan zijn: de collectie van het Museum van Onderwijs, de Willigers-collectie, distributie-collecties als 
die van Centrafilm en privé-verzamelingen. Als 'collectie' aangemerkt zijn: de Uitkijk-collectie, de Joris Ivens-collectie, 
de Indiè-coliectie (collectie van het Koloniaal Instituut) en de Desmet-coilectie. De Ivens-collectie is een apart verhaal, 
aangezien het papierarchief van Ivens bij de Stichting Joris Ivens ligt. 
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de Desmet-affaire meer een protest was tegen een intentie dan tegen een consistente prak
tijk. Zonder de enorme extra conserveringssubsidie die het museum in 1990 kreeg, 'het 
goudschip', en zonder de snel groeiende expertise bij het museum en het Nederlandse 
laboratorium Haghefilm op het gebied van conservering, had het echter anders kunnen aflo-

Veranderingen in conserveerbeleid en budget vanaf 1990. 
Begin jaren negentig wijzigde het conserveerbeleid van het Filmmuseum zich. Dit had 
consequenties voor de Desmet-collectie. Conservering in het buitenland was minder goed 
dan werd verondersteld. Samen met Haghefilm, het laboratorium dat alle conserveringen 
van zwijgende film voor het museum verzorgde, profileerde het Filmmuseum zich meer en 
meer als specialist in conservering van zwijgende film in kleur. Men verklaarde dat 
conservering met reproductie van de originele tinting, toning of inkleuring van het grootste 
belang was voor een juiste waardering van zwijgende film, die uiterst rijk bleek in kleurge
bruik. Dit betrof zowel de films van de Desmet-collectie als andere films in het bezit van het 
museum. Conservering van zwijgende film in kleur intensiveerde op grote schaal vanaf 
eind jaren tachtig. Dat betekende voor de films van de Desmet-collectie, die uit een periode 
stammen waarin juist veel en gedifferentieerd met kiemprocessen als tinting en toning 
gewerkt werd, dat men, na een beperkte groep conserveringen in kleur in 1986-87, vanaf 
1988 bij een enigszins gevarieerd gebruik van tinting of bij gebruik van inkleuring de film 
bijna automatisch in kleur conserveerde. Dit stond in scherp contrast met de Desmet-films 
die elders waren geconserveerd. Bijvoorbeeld de in de Verenigde Staten gedupliceerde 
Desmet-nitraatfilms waren nagenoeg steeds in zwart-wit geconserveerd en dus had het 
Filmmuseum van de door het AFI en het MOMA geconserveerde Amerikaanse films op drie 
films na alleen zwart-wit acetaatkopieën ontvangen.73 

Technische vernieuwing droeg sterk bij aan verbetering van het resultaat. De 'wetgate' 
methode - duplicatie van het filmbeeld door een vloeistof, die het nitraatcelluloid geheel 
doordrenkt - verzekerde een helder beeld. Veel van de kabels en vlekken konden hiermee 
op het acetaatbeeld verdwijnen. Stabiliteit van het beeld, dat bij conserveringen van vóór de 

" NRC, 2i oktober 1989, voorpagina; NRC, 23 en 26 oktober 1989; Parool, 23 en 30 oktober 1989; Trouw, 26 oktober 1989; 
Eric van 't Croenewout, 'Alles moet weg! De grote uitverkoop van het Filmmuseum', in: Film en TVmakersoi, 1990, p. 8-
15. Wat betreft Skrien, zie Michel Hommels editorial, 'Desmer, in: Skrien, 169, december-januari 1989-1990, p. 4; de reactie 
hierop van Karel Dibbets in Skrien, 170, februari-maart 1990, p. 5-6; een interview in hetzelfde nummer met Michel 
Hommel en Peter Delpeut (toen assistent-conservator in het filmarchief): 'Bestand in beweging (8). Tot slot: twee visies op 
conservering', p. 64-67; twee ingezonden brieven van Geoffrey Donaldson, de reactie hierop door redacteur Michel 
Hommel en een brief van de museumdirectie in: Skrien, 171, april-mei 1990, p. 5-6; en de reactie op Hommels 
commentaar door Geoffrey Donaldson in: Skrien, 172, juni-juli 1990, p. 56-57. Zie ook het jaarverslag van het Filmmuseum 
van 1989. De verschuiving van het accent op de films in de Desmet-collectie naar de collectie zwijgende film in het 
algemeen hield voor het museum ook in, dat men een aparte conservator voor de Desmet-collectie niet langer nodig 
achtte. Frank van der Maden vertrok in 1990. 

" De in noot 57 genoemde kleurconserveringen van Amerikaanse films werden in Nederland gemaakt, laarverslagen 
Filmmuseum 1990 en 1991; interview met Hoos Blotkamp, 17 juli 1995; database Filmmuseum. Er is wel geopperd dat 
Amerikaanse films uit de jaren tien over het algemeen minder tinting en toning bezitten, maar dat gaat voor bijvoorbeeld 
de Vitagraph-films in de Desmet-collectie niet op. Misschien heeft de kleur in de Vitagraph-films te maken met het Parijse 
laboratorium van Vitagraph waar de nitraatkopieën oorspronkelijk vandaan kwamen. Aan de andere kant zijn ook andere 
Amerikaanse films in de Desmet-collectie gekleurd. Er zitten zelfs ingekleurde films tussen, zoals THE COWBOY AND THE 
SCHOOL-MARM (Bison 1910). Los van de Vitagraph-films, die allemaal in kleur werden geconserveerd, heeft het Filmmuseum 
nog een twintigtal kleurconserveringen van Amerikaanse films uit de Desmet-collectie vervaardigd. 
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jaren tachtig een serieus probleem was geweest, werd verzekerd door adequate voorberei
ding. De conservering door het museum en Haghefilm won internationaal prestige. Beiden 
werden in 1991 beloond met de Jean Mitry Award, de jaarlijkse prijs van het festival van 
Pordenone.74 

Conserveringsmogelijkheden groeiden enorm vanaf 1990. Ontving het Filmmuseum in 
1989 300.000 gulden extra conserveringssubsidie (wat de aarzeling verklaart in het 
conserveren van buitenlands materiaal), in 1990 schonk de overheid het museum het royale 
bedrag van 8.000.000 gulden voor de jaren 1990, 1991 en 1992. Dat bedrag klom later zelfs 
nog op tot uiteindelijk een jaarlijkse subsidie van 2.700.000 gulden voor vijfjaar, van 1990 
tot eind 1994. Dit bood ongekende mogelijkheden voor het Filmmuseum. Extra personeel 
werd ingehuurd en conserveringsorders groeiden in 1990 naar 1119 opdrachten, zes keer zo 
veel als het jaar daarvoor. De aandacht bleef op zwijgende film gericht.75 Exchange van de 
Desmet-collectie was niet langer nodig en voor 450 nog niet geconserveerde Desmet-films 
werden conserveringsopdrachten gegeven.76 

Vanwege het veranderde beleid op kleurconservering, het verhoogde conserverings-
budget, de problemen met conserveringen elders en de ontwikkeling van de expertise in 
huis, besloot het museum veel van het nitraatmateriaal in andere archieven terug te vragen 
om zo in staat te zijn deze films opnieuw te conserveren, maar deze keer op 35 mm, in 
kleur en met de garantie van een hoge beeldkwaliteit. Zodoende kwamen in 1990 12 
nitraatfilms terug uit Denemarken en tussen 1991 en 1993 17 films uit Duitsland.77 Oudere 
kleurconserveringen van vóór 1990 werden soms overgedaan vanwege de verbetering in 
techniek en capaciteiten bij Haghefilm, zoals de getinte kopie van Griffiths LONEDALE 
OPERATOR. 

Het Filmmuseum is begin jaren negentig ook in andere zin veranderd. De esthetische blik 
beperkt zich niet enkel meer tot complete speelfilms, maar breidde zich ook uit naar korte 
filmfragmenten die normaal gesproken worden weggegooid of onberoerd blijven. Losse of 
reeds bijvoorbeeld door verzamelaars gecompileerde fragmenten die fascineren vanwege 
hun schoonheid, absurditeit of humor, worden in willekeurige sequenties geconserveerd, 
BITS & PIECES getiteld. Zo bestaat er ook een rol met DESMET-BITS & PIECES, die leaders van 
Desmet en zijn concurrent Nöggerath bevat. Verder zijn fragmenten van nonfictiefilms via 
het BITS & PiECES-systeem opgeborgen en geconserveerd. Door nieuwe conserveringscriteria, 

" laarverslag Filmmuseum 1991. 

" Jaarverslagen Filmmuseum 1990, 1991, 1992. Eind 1994 was de extra conserveersubsidie op en werd het extra personeel 
voor conservering ontslagen. De Desmet-collectie was inmiddels nagenoeg geconserveerd, althans minimaal in de vorm 
van een zwart-wit acetaatnegatief. Door het opdrogen van de subsidie werd een paar jaar zuinig omgesprongen met het 
conserveren in kieur en het trekken van acetaatpüsitieven. Na de toekenning van nieuwe ccnserveersubsidies in de 
daaropvolgende jaren werd dat beleid enigszins versoepeld. 

" laarverslag Filmmuseum 1990, p. 5. 

" Uit Brussel kwam het nitraat van SANCUE BLEU terug. Het was daar heen gestuurd in 1985 en in zwartwit geconserveerd. Het 
Filmmuseum maakte in 1991 een kleurconservering, die onder meer opzien baarde op een groot retrospectief van vroege 
Italiaanse film tijdens het festival Cinema Ritrovato in Bologna (1991) en bij een Francesca Bertini-retrospectief op het 
festival van La Rochelle (1993). Van de 17 Duitse Desmet-films die naar Nederland terugkwamen, werden er tot en met 1999 
10 in kleur geconserveerd door het Filmmuseum, waarvan de helft alleen in de vorm van een negatief. De Deense films 
werden praktisch allemaal in kleur geconserveerd tussen 1991 en 1992. Van de Amerikaanse fiims werd niets geretourneerd 
om het in kleur over te doen. 
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zoals de representativiteit van een film voor een genre of voor bioscoopcultuur, heeft het 
museum zijn aandachtsveld verbreed. Ideeën binnen de nieuwe filmgeschiedenis zijn het 
museum binnengedrongen en omgekeerd is de wetenschap door het ontsluiten van de 
filmcollectie gedwongen geweest om concepten over filmgeschiedenis te herzien. Nonfictie 
in de zwijgende film wint meer en meer terrein. De nonfictie binnen de Desmet-collectie is 
daar een belangrijke motor achter geweest. Genres die lange tijd lage prioriteit hadden als 
amateurfilm, reisfilms, expeditiefilm, onderwijsfilm, animatiefilm en medische film beleven 
een herwaardering. 78 Het onderling corresponderen van films als intertekst is een item 
geworden. De relatie van films met non-filmisch materiaal als reclameobjecten, die 
daarvóór alleen voor de Desmet-collectie bekend was, wordt steeds meer onderkend. Het 
museum onderzoekt films in projecten om zo de coherentie onderling te kunnen constate
ren per thema, genre of regisseur. Sinds 1994 wordt consequent de herkomst van filmma
teriaal in de database van het museum ingevoerd. Ook met de context van films houdt men 
meer rekening.79 

3. Presentatie. Gebruik en vertoning van de filmcollectie. 

De impact van de Desmet-collectie is enorm geweest. De collectie en de films daarbinnen 
maakten niet alleen indruk, zij oefenden ook invloed uit op filmhistorici, conservatoren, 
festivalorganisatoren en filmmakers. Vanwege het gebrek aan adequaat op 35 mm en in 
kleur geconserveerde films, maar ook vanwege het gebrek aan geconserveerde films in het 
algemeen duurde het enkele decennia voordat de internationale ontdekking van de collectie 
zo\i plaatsvinden. De Giornate del Cinema Muto te Pordenone (Italië) speelde daarin een 
essentiële rol. Over bijvoorbeeld de vertoning van de Vitagraph-films in de Desmet-collectie 
op de Giornate van 1987 merkte Eileen Bowser op: 

The first really large showing was at Pordenone in 1987, and luckily I was present for 
that. It was a great occasion: the quality of the prints was high. This collection of 
course had a special value because it is from a period when so few films survived, and 
suddenly gaps began to fill up. It was not until Pordenone that I began to realize what 
an incredible and wonderful collection the Desmet is. [...] The qualifr of the Biographs 

'" In het jaarverslag van het Filmmuseum van 1990, p. 5, worden ongeïdentificeerde fragmenten en vroeg documentair 
materiaal genoemd als aandachtsgebieden:. 'Binnen het gegeven van de conservering als geheel werd bijzondere 
aandacht aan wat gemeenlijk in de filmarchieven de "stiefkinderen" zijn, namelijk ongeïdentificeerde fragmenten en 
vroeg documentair materiaal; annex hieraan werden ook de reeds gestarte experimenten met het aan het publiek 
vertonen van dergelijk materiaal voortgezet en uitgebouwd.' De aandacht voor nonfictie bleek ook uit de diverse NFM-
workshops en de publicaties naar aanleiding hiervan. Aandacht voor filmcultuur bleek onder meer uit een reeks 
historische reconstructies van filmvoorstellingen en de themadagen rond Desmet, waarbij programmering in het 
middelpunt stond; in 2000 volgt een workshop over programmering. Zie hiervoor p. 27. Het werken aan projecten werd 
onder meer in het jaarverslag van 1992 benadrukt, waar sprake is van een Ivens-project, een Nederland-project en een 
[Nederlands-] Indiè-project. NB een deel van de informatie over de omgang met de Desmet-collectie, de collectie van het 
museum en het conserveerbeleid begin jaren negentig heeft de auteur ook direct ervaren door zijn werkzaamheden in het 
filmarchief te Overveen, tussen 1989 en 199;,. 

" Zie voor intertekstualiteit in de filmwetenschap: Robert Sklar, 'Moving image media in culture and society: paradigms 
for historical interpretation', in: John E. O'Connor, Image as Artifact. The Historical Analysis of Film and Television 
(Malabar, Florida: Robert E. Krieger, 1990), p. 119-135. 
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was no surprise, but we certainly began to have a new idea of the importance of the 
Vitagraph production after the Desmet Collection began to come accessible. Only a 
small number of Vitagraphs were available in the United States prior to that."" 

Ook filmhistoricus Vittorio Martinelli was stomverbaasd, toen hij naar Overveen kwam 

voor de identificatie van de Italiaanse Desmet-films: 

'De eerste film die ik me herinner te hebben gezien was een Duitse versie, getiteld Die 
Rache einer betrogenen Frau. Een mooie film, mooie kleuren, mooie kopie. Een film 
die ik meteen geïdentificeerd heb als SOGNO ni UN TRAMONTO D'AUTUNNO, een film naar 
D'Annunzio. Ik was hier opgetogen over. Een film naar D'Annunzio vinden die in 
Italië niet bestaat, een schitterende kopie en de wetenschap dat er nog eens meer dan 
honderd kopieën te zien waren. Was dit geen schat? Wat moest de rest wel zijn als de 
eerste al zo was? [...] Voor het Amsterdams filmarchief is de Desmet-collectie een 
spectaculair visitekaartje geworden. In geen enkel land kan men iets onderzoeken of 
organiseren over vroege film zonder rekening te houden met Amsterdam. Een bezoek 
aan Amsterdam is gewoon verj)lichte kost.m 

Vanaf het moment dat de Desmet-collectie het F i l m m u s e u m b i n n e n k w a m , is materiaal uit 
de collectie vertoond, via filmprojectie, door tentoonstel l ingen van affiches en andere 
objecten en door gebruik in n i euwe films en in televisie-ui tzendingen. Tot het m i d d e n van 
de jaren tachtig was dit een ver toning van bescheiden omvang en al leen in Neder land. Het 
karakter van de ver toningen was vooral nostalgisch. Daarbij w e r d e n de Desmet-films niet 
altijd als behorend tot een omvangrijke en bijzondere collectie gepresenteerd. 
Bui tenstaanders h a d d e n nauweli jks weet van de omvang, de r i jkdom en de unieke waarde 
van de collectie. Alleen b innen de kringen van de FIAF c i rculeerden lijsten met filmtitels.82 

Meteen al in de herfst van 1957 liet De Vaal een aantal korte films ui t de Desmet-collectie 
inzet ten als voor- of hoofdfilms in zijn voorstell ingen in de aula van het Stedelijk Museum. 
Zonder enige schroom w e r d e n de brandbare films uit de collectie, zoals FIOR Dl MALE, daar 
tot en met 1960 vertoond.8 3 Tussen 1961 en 1966 werden 16 m m versies van films van 
Desmet, Mullens en Riozzi in een imitatie-reisbioscoop ver toond t i jdens de Internationale 

*° Brief van Eileen Bowser aan de auteur, 6 december 1995; programma Pordenone 1987; Cherchi Usai ed. (The Vitagraph 
Co. of America, 1987); Michel Hommel, 'Pordenone VI: er is meer dan Griffith', in: Skrien 157, winter 1987-1988, p. 44; 
Maria van Vlijmen, 'Weergevonden. 7' toverde restauratie van L'AMAZZONE MASCHERATA, in 1987 in Pordenone vertoond], in: 
Skrien 157, winter 1987-1988, p. 45. 

" interview met Vittorio Martinet)!, 7 juli 1999 (vertaald uit het Italiaans). 

" Filmhistoricus Geoffrey Donaldson hoorde pas in 1982 van het bestaan van de Desmet-collectie, via buitenlandse 
filmhistorici. Brief Geoffrey Donaldson aan de auteur, 26 juni 1999. 

" In oktober 1957 werden Het goede hart ener vrouw (DAS HERZ EINER GATTIN, Deutsche Mutoscope E Biograph 1911), Meer dan 
een vriend (MORE THAN FRIENDS, American Biograph 1915), Het hangslot (CUPID THROUGH PADLOCKS, American 1912) en De misstap 
ener vrouw (vermoedelijk LOST ILLUSIONS, Edison 1911) in het Stedelijk Museum vertoond. In november 1957 volgde FIOR DI 
MALE, in januari 1958 Goud en liefde (TERRA PROMESSA, Celio 1913), in november 1959 RINALDO RINALDINI, in december 1959 
L'AMAZZONE MASCHERATA (Celio 1914) en in februari i960 De afpersers (ROBINET RICATTATORE, Ambrosio 1912) en In afwachting van 
de middernachtsneltrein (ASPETTANDO IL DIRETTO DI MEZZANOTTE, Itaia 1911) Zie hiervoor: archief Filmmuseum, overzichten 
voorstellingen Nederlands Filmmuseum seizoenen 1957-1958, 1958-1959,1959-1960. 
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Filmweek te Arnhem. In deze reisbioscoop, Images Fantastiques geheten, waren onder meer 
beschilderde panelen van de reisbioscoop van Riozzi verwerkt. De vertoonde 16 mm 
kopieën waren in zekere zin de eerste conserveringen van de Desmet-films. Het betrof films 
als ROSALIE ET SON PHONO (Pathé 1911), LA BERGÈRE D'IVRY en LA NAVE DEI LEONI. In de jaren 
zeventig volgde een aantal affichetentoonstellingen waar de Desmet-affiches prominent 
aanwezig waren of het onderwerp zelf waren. Een daarvan was de tentoonstelling 
'Hartroerend! Sensationeel! Humoristisch!', een tentoonstelling tijdens de Filmweek te 
Arnhem van 1975, gewijd aan de vroege jaren van de film. Behalve affiches, programma's 
en foto's van de Desmet-collectie werden ook enkele Desmet-films vertoond, die speciaal 
voor deze manifestatie waren geconserveerd.84 

De intensieve vertoning van de Desmet-collectie geschiedde echter pas vanaf midden 
jaren tachtig. In november 1985 vertoonde het Filmmuseum zes programma's met films uit 
de Desmet-collectie. Dit betrof voornamelijk films die in het buitenland waren 
geconserveerd, zoals HOCHSPANNIING en A ROMANCE OF THE CLIFF DWELLERS (Edison 1911). De 
films werden begeleid door piano, wat destijds voor het Filmmuseum nog geen gewoonte 
was. Bij de filmvertoning had men een tentoonstelling ingericht in de hal van het museum 
met affiches, foto's, documentatie en curiosa uit de Desmet-collectie. Bij deze manifestatie 
verscheen een brochure vervaardigd door Frank van der Maden, getiteld Interessant voor 
volwassenen, leerzaam voor kinderen. Aspecten van de vroege film. Het eerste deel van de 
titel ging terug op Desmets eigen reclameslogans. De aandacht bij.pers en publiek moet een 
steun in de rug zijn geweest bij de kort daarop ingestuurde subsidieaanvraag voor 
conservering van de Desmet-films.85 De conservering in het buitenland heeft dus zijn 
historisch belang gehad. 

Vanaf 1985 werden de Desmet-films ook in het buitenland onder de aandacht gebracht. Dit 
was de eerste jaren met name vertoning bij de Giornate del Cinema Muto. Dit filmfestival, 
dat sinds 1982 bestaat, is het enige festival dat geheel aan de zwijgende film is gewijd. Het 
verenigt archiefmedewerkers, filmhistorici, pers en andere liefhebbers van de stomme film. 
Door de vertoning van twee zwart-wit 16 mm kopieën van Kri Kri-komedies uit de Desmet-
collectie KRI KRI AMA LA TINTORA (Cines 1913) en KRI KRI IMJTA PEGOUD (Cines 1914), en door 
contact met Karel Dibbets op het festival van 1985 raakten de organisatoren geïnteresseerd 
in deze collectie. Contacten werden gelegd met het Filmmuseum, in het bijzonder met 

" Al in het jaar van de overdracht van de Desmet-collectie aan het Filmmuseum begon een bescheiden 'exposure'. 
Filmjournalist Simon van Collem had in 1958 in zijn televisieprogramma DE OUDE DRAAIDOOS een interview met Desmets 
echtgenote, Rika Desmet-Klabou, aldus Ilse Hughan in een interview met haar op 5 september 1995. In hetzelfde jaar 
(1958) werd in DE OUDE DRAAIDOOS een fragment vertoond van RINALDO RINALDINI, een film van Desmet. Kort voor de film werd 
vertoond, schreef filmproducent Rudi Meyer aan De Vaal, dat dit een film betrof waaraan hij in zijn jonge jaren nog had 
meegewerkt. Zie: archief Filmmuseum, brief van jan de Vaal aan Rudi Meyer, 11 december 1958. Voor de 'Images 
Fantastiques' werd informatie aangereikt door |an de Vaal (interview 8 november 1995) en Henk de Smidt (interview 20 
november 1995), maar ook via de jaarverslagen van 1960-1966. Zie hiervoor ook: archief Ilse Hughan, brief van Jan de Vaal 
aan jeanne Hughan-Desmet, 25 juli 1961. Affiches van Desmet waren in 1970-71 te zien op een affichetentoonstelling van 
het museum in de VARA-televisiestudio's te Hilversum, in 1972 in Cinema Parisien bij een programma van oude Neder
landse speelfilms en in 1974 bij een geheel aan de Desmet-posters gewijde tentoonstelling in het BUMA-huis, ter 
gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de BUMA. Zie voor deze exposities en die van 1975 in Arnhem: jaarverslagen 
Filmmuseum 1970, 1972,1974, 1975-77. Doordat in de jaren 1981-1983 geen jaarverslagen werden gemaakt, is er een gebrek 
aan informatie over deze periode. 

*5 Van der Maden (interessant voor volwassenen etc. 1985). Zie ook het museumbulletin bij het filmprogramma: Filmmu
seum Cinematheek Journaal71, november 1985, p. 16-46, en reacties in de pers, zoals in Het Paroolvan 20 november 1985. 
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Desmet-conservator Frank van der Maden. Een jaar later volgde de vertoning van de Itali
aanse divafilm FIOR DI MALE (Cines 1915), eveneens een film uit de Desmet-collectie. De 
kopie van de film was uniek en het betrof de eerste kleurconservering van het 
Filmmuseum. 

De presentatie van FiOR Dl MALE was een openbaring. Festivalorganisator en filmhistoricus 
Paolo Cherchi Usai, nu hoofdconservator film bij het George Eastman House te Rochester, 
herinnert zich: 'It was a declaration of war against the assumption that Italian cinema of the 
silent period was a known entity. It was the proof that much, much more could be seen and 
told about it. It was an indictment to the false representation and false consciousness of film 
history as a crystallized set of periodisations.' De van tevoren vastgestelde 'canon' van film
klassiekers en auteurs kwam op losse schroeven te staan door de vertoning van een film die 
tot dan toe in de filmgeschiedenis overgeslagen was. Filmhistorici, die dachten dat zij geen 
verrassingen meer konden verwachten in hun kermis van de Italiaanse filmgeschiedenis, 
werden gedwongen hun kennis en paradigma's te heroverwegen. Bovendien raakte Cherchi 
Usai ook doordrongen van het belang van de Desmet-collectie als collectie. 'That is, as a 
corpus, with its own history, life and patterns of making, unmaking, exploitation, survival, 
rediscovery, and new archival and scholarly use. [...] The films of the Desmet Collection 
were a healthy reminder that films do not exist in a void, but are "made" constantly, after 
they are shot, printed and shown. [...] It was nice to see the variety in the reaction of the 
audience: from sheer enthusiasm, to dismay for all the time we have lost following the 
ideology of the "great work", to the diffidence and the sheer dismissal of those who 
certainly didn't want to have their theories and prejudices affected by the new evidence.'86 

De waardering voor deze collectie bij academici werkte ook katalyserend op de 
wetenschappelijke interesse voor andere filmcollecties als de Collectie Joye in het Londense 
filmarchief. 'The Joye Collection for example, existed since a longtime before, yet the field 
started to care about it only after (and because of) what had happened with the Desmet 
Collection.'87 

Behalve het belang van FIOR DI MALE als commentaar op de versleten filmcanon en als 
motor in de internationale ontdekking van de Desmet-collectie, werd ook de kwaliteit van 
de restauratie van de film geprezen. Stomme film hoefde niet een grijzige zwart-wit kopie te 
zijn, vol kabels, 'regen' en krassen en geprint op geluidsfilmmateriaal. Het kon een 
compositie van heldere en stabiele beelden zijn en bovenal: een artefact vol kleur, getint, 
getoond of gekleurd. Kleur bleek geen uitzondering te zijn. Voor de jaren tien werd 
ingeschat dat zo'n 80 % van de films op de een of andere manier gekleurd was. Aangezien 
archieven altijd hun nitraatfilms op zwart-wit acetaatfilm hadden geprint, was er een 
filmgeschiedenis in zwart-wit ontstaan, die er nooit was geweest toen de films in hun 
originele context werden vertoond. Vittorio Martinelli: 'Wat een sensatie toen ik FIOR Dl 
MALE en SANGUE BLEU destijds voor het eerst zag! Die actrices [Lyda Borelli en Francesca 
Bertini] had ik nog nooit zo mooi gezien.'88 Cherchi Usai: 'A major step forward was made 
in order to make these prints visible a little closer to their nitrate-like, tinted and toned and 

" E-mail van Paolo Cherchi Usai aan de auteur, 23 december 1995. 

" Zie noot 86; zie ook p. 335. 

" Interview met Vittorio Martinelli, 7 juli 1999. 
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stencil-colored condition.'89 Peter Delpeut, ex-conservator van het Filmmuseum: 
'Kennisname van de Desmet-collectie van het Nederlands Filmmuseum maakte me pas echt 
bewust van de enorme omvang van het gebruik van kleur in zwijgende films en de bijna 
wereldwijde veronachtzaming ervan door filmarchieven en filmhistorici. Op het onlangs [in 
1987] gehouden festival van de zwijgende film in Pordenone werden ongeveer driehonderd 
films vertoond. Slechts tien waren er gekleurd, acht daarvan waren onderdeel van het 
conserveringsproject van de Desmet-collectie door het Nederlands Filmmuseum.'90 Het 
vertonen van de gekleurde Desmet-films had effect. In de volgende jaren zouden de 
kleurkopieën van het Filmmuseum regelmatig in Pordenone te zien zijn. Andere 
filmarchieven als het Koninklijk Filmarchief te Brussel, de Cineteca Comunale in Bologna 
en het George Eastman House te Rochester zouden zich eveneens op kleurconservering 
storten. 

Geïntrigeerd door de eerste resultaten bezocht Cherchi Usai het filmarchief in Overveen 
en bekeek een deel van de films van de collectie. 'It is funny and revealing to see how many 
of us are taking the Desmet Collection for granted, as if it had always existed. But I 
remember very well what I had seen when Frans Maks let me open for the first time several 
cans of films, what beautiful colors were there, how many rotten and decomposed reels of 
nitrate came under my eyes and how uncertain he was, when I told him that the Desmet 
Collection could become a starting point in a new era of film culture.'91 Na Cherchi Usai's 
eerste visite volgden er meer. Het resultaat was dat in de daaropvolgende jaren 
verscheidene Desmet-films op verzoek van de Giornate werden geconserveerd en in 
Pordenone werden vertoond. Ruime selecties Desmet-films waren te bekijken bij de 
themaprogramma's van Pordenone in de jaren 1987 (Vitagraph), 1990 (vroege Duitse film), 
1992 (Éclair) en 1993 (films uit 1913). Bovendien werden eind jaren tachtig verschillende 
Desmet-films in Pordenone vertoond voor identificatie.92 

Een jaar na de vertoning van FIOR DI MALE in Pordenone werd de reputatie van de Desmet-
collectie bevestigd met de vertoning van enkele in kleur geconserveerde films van 
Vitagraph. Curieus genoeg maakten de 16 Vitagraph-films uit de Desmet-collectie meer 
indruk dan de Vitagraph-films van het National Film Archive (Londen), die in groter getale 
vertegenwoordigd waren. Tijdens dit festival werd een speciale meeting over de Desmet-
collectie georganiseerd en werden ook een vijftal Italiaanse films uit de Desmet-collectie 
vertoond. Een half jaar later organiseerde het Filmmuseum in eigen huis een 

" Zie noot 86. 

'° Peter Delpeut, 'Niet alle zwijgende nachten zijn zwart. Een ander licht op de geschiedenis van de zwijgende film', in: 
Skrien 157, winter 1987-1988, p. 56-59. Het element kleur werd ook benadrukt in de brochure die speciaal voor het festival 
van Pordenone van 1986 werd vervaardigd: Frank van der Maden, Emmy de Groot, The Nederlands Filmmuseum presents: 
The Desmet collection (Amsterdam: Nederlands Filmmuseum, 1986). 

" E-mail van Paolo Cherchi Usai aan auteur, 23 december 1995. Overigens viel het met de nitraatrot van de Desmet-
collectie uiteindelijk mee. Nog geen tien nitraatfilms van de Desmet-collectie werden vanwege ontbinding vernietigd, 
althans in Nederland. In Denemarken vernietigde men, zoals gezegd, vijftien films vanwege ontbinding. 

" laarverslagen Filmmuseum 1990-1994; programma's Ciomate del Cinema Muto, Pordenone, 1987-1993; Paolo Cherchi 
Usai, 'Op avontuur in de Desmet-collectie. Een sentimentele (en strategische) reis naar het Nederlands Filmmuseum', in: 
Skrien 152, 1986, p. 40-41. Na zijn eerste visite aan Nederland werden Cherchi Usai's ideeën over filmrestauratie verspreid 
in Versus: 'Geschiedenis en esthetiek van de "originele kopie", in: Versus 1, 1987, p. 75-105. Zie ook: Paolo Cherchi Usai, 
'lean Desmet e i manager del restauro', in: Segnocinema 27, maart 1987, p. 58-59. 
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filmprogramma rondom de 'Giornate', met onder meer de Britse en Nederlandse Vitagraph-
kopieën en de Italiaanse films die in Pordenone vertoond waren.93 

De presentatie in Pordenone trok de aandacht van conservatoren, filmhistorici en 
festivalorganisatoren. Omgekeerd bouwde het museum een netwerk van contacten op via 
dit festival. Velen kwamen naar Nederland om films te identificeren of te selecteren voor 
festivals en reguliere vertoning: de Cineteca del Comune di Bologna met hun festival 'Il 
Cinema Ritrovato', de 'Mostra Internazionale del Nuovo Cinema' te Pesaro, het Franse 
festival 'Cinémémoire', het Musée d'Orsay, de Cinematheque Frangaise, de Cinematheque 
Gaumont, het Deutsches Institut für Filmkunde. Bologna organiseerde bijvoorbeeld in 1991 
een groot retrospectief van vroege Italiaanse film, waarbij 30 films uit de Desmet-collectie 
werden vertoond.94 

Een indrukwekkend retrospectief van Oskar Messter bij een tentoonstelling over deze 
Duitse filmpionier in het Filmmuseum Potsdam en het Deutsches Museum München 
(1994-1995) bevatte eveneens veel Desmet-films. Voor zover nu kan worden overzien, zijn 
wereldwijd de meeste Messter-films binnen de Desmet-collectie overgebleven: 22 titels. 
Daarbinnen zijn onder meer een opmerkelijk aantal vroege voorbeelden van films met 
Henny Porten, de modelvrouw van het Wilhelministische Duitsland. Martin Loiperdinger, 
organisator van tentoonstelling en retrospectief, kwam voor het eerst in aanraking met de 
Messter-films tijdens het grote retrospectief van de vroege Duitse film in Pordenone, waarbij 
de Desmet-films de boventoon voerden.95 Door contact met de Desmet-collectie kwam naar 
buiten dat het Filmmuseum behalve deze collectie in het algemeen een rijke vindplaats was 
voor vroege film en tevens een expert in filmconservering en in het verwerven van 
financiering en adequaat personeel om deze conservering te realiseren. Dit was voor buiten
landse festivals, archieven en onderzoekers reden om het museum nog intensiever te 
bezoeken.96 

" Coed geconserveerd. Le Giornate del Cinema Mutoi^Sy. Filmmuseum Cinematheek journaal8i, februari-maart 1987. Op 
p. 17-19 ('Spreken is zilver, zwijgen is goud') gaat Frank van der Maden in op de editie van 1987 van 'Pordenone'. In 
besprekingen van de themaprogramma's Vitagraph, Italiaanse film en Roscoe Arbuckle haalt hij de films uit de Desmet-
collectie aan die vertoond werden, zoals L'AMAZZONEMASCHERATA en OUT WEST. In dezelfde publicatie gaat Wim Kerkhof in op 
restauratie en vertoning van onder meer FIOR DI MALE door Haghefilm: 'Het laboratorium in Pordenone: Haghefilm BV', p. 
22-23. 

" Cinema Ritrovato is inmiddels uitgegroeid tot een serieuze concurrent van de Giornate en vertoont ook hoofdzakelijk 
zwijgende film. Dit festival is inmiddels een samenwerkingsverband van de Cineteca Comunale en het Filmmuseum 
geworden. Dit festival presenteert ontwikkelingen op het gebied van recente conservering. Men richt zich voornamelijk 
op Europese archieven en onderzoekers. Pordenone blijft het intercontinentale festival en richt zich meerop onderbelichte 
genres, filmmakers en nationale cinema's. Daarbij laat men zoveel mogelijk materiaal zien, ook als dat materiaal in 
S I C C I I I C S i a a \ VÊTKESii. i C Z C I J U C I lliQ g S E j , **i» w£ SUUauC in vji£ I l fTnarCinCjWcic tQ i a " , u o , GT SGmS y C S n j j £ i £ r £ KCpiSCTt 

voorhanden zijn. Het signaleert dat er wereldwijd nog veel verbeterd moet worden op het gebied van conservering. 

" Gesprek met Martin Loiperdinger, 7 juli 1999. Loiperdinger liet voor de tentoonstelling dia's rechtstreeks uit de 
nitraatfilms van de Desmet-collectie maken. In KINtop 3 (1994) bevindt zich een overzicht van de beschikbare films van 
Messter en hun vindplaats. Het Filmmuseum heeft behalve de 22 films in de Desmet-collectie nog 9 andere films van 
Messter in zijn collectie. Een aantal daarvan zijn fragmenten. Martin Loiperdinger, 'Erhaltene Spielfilme aus derMesster-
Produktion, 1909-1918', in: KINtop^ (1994), p. 209-214. 

" Zie voor de Messter-films het themanummer van KINtop over Messter: KINtop 3 (1994), en de uitgave bij de 
tentoonstelling: OskarMesster-Filmpionier derKaiserzeit.KINtop Schriften 2 (1994). Zie voor de Italiaanse fiims in Bologna: 
Blom (1991). 
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Onderzoekers Richard Abel en Heide Schlüpmann bestudeerden respectievelijk de Franse 
en de Duitse collectie van het Filmmuseum, inclusief de Desmet-films, voor hun 
toonaangevende studies van de vroege Franse en Duitse film, The Ciné Goes to Town en Die 
Unheimlichkeit des Blicks.97 De Desmet-films speelden een belangrijke rol in beide studies. 
De Duitse films bij het Filmmuseum, met name die binnen de Desmet-collectie, waren ook 
essentieel voor het onderzoek van de Duitse filmhistoricus Michael Wedel en voor de 
bundel A Second Life. German Cinema's First Decade, onder redactie van Thomas Elsaesser 
en Wedel. De Duitse Desmet-films vormden de kern van een internationaal reizend 
filmprogramma, 'Rot für Gefahr, Feuer und Liebe', georganiseerd door het Goethe Institut.98 

Films en reclamemateriaal in de Desmet-collectie speelden een rol in de totstandkoming 
van naslagwerken als die van Martinelli en Bernardini." Vittorio Martinelli: 'Fotokopieën 
van de documentatie in de Desmet-collectie hebben ons geholpen in de identificatie van 
films, maar ook in het samenstellen van onze filmografie. Bij gebrek aan films moet je je 
baseren op kranten, tijdschriften en dergelijke. Het publiciteitsmateriaal in de Desmet-
collectie was daarbij zeer welkom: niet alleen vanwege de foto's, maar ook omdat de 
inhoudsbeschrijvingen veel betrouwbaarder zijn dan die in programma's of tijdschriften, 
die vaak meer een soort novelles zijn. Ik heb dat door het bekijken van een aantal films 
kunnen controleren.'100 Behalve publicaties in de vorm van boeken en artikelen hebben met 
name in de jaren negentig verschillende buitenlandse en Nederlandse studenten van de 
Desmet-collectie gebruik gemaakt voor hun scripties, voor onderwerpen uiteenlopend van 
genres als misdaadfilm, westerns en religieuze films, kleurgebruik in de Desmet-films en de 
Vitagraph-affiches in de Desmet-collectie tot Desmets distributie van Franse films in het 
jaar 1912.101 

" Abel (i99A); Heide Schlüpmann, Unheimlichkeit des Blicks. Das Drama desfrühen deutschen Kinos (Basel/Frankfurt am 
Main: Stroemfeld/Roter Stem, 1990). Heide Schlüpmann baseerde zich voor haar boek hoofdzakelijk op de in de Duitse 
archieven aanwezige conserveringen van de Desmet-films. Ze kwam naar Nederland om de unieke getinte kopie van 
PADRE te bekijken. Nadien kwam ze in Overveen vroege Duitse films bekijken en 'ontdekte' toen pas de Duitse regisseurs 
Franz Hofer en Emerich Hanus. Gesprek met Heide Schlüpmann, 7 juli 1999. 

" Daniela Sannwald, Rot für Cefahr, Feuer und Liebe. Frühe deutsche Spielfilme/Red for danger, fire and love. Early 
German silent films (Berlin/München: Stiftung Deutsche Kinemathek/ Goethe Institut, 1995); Michael Wedel, "Kino-Dra-
men": narrative and space in early German feature films 1912-1919 (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 1993; 
scriptie). Thomas Elsaesser, Michael Wedel (eds.), A Second Life. German Cinema's First Decades (Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 1996); zie ook: Michael Wedel (ed.), Kino der Kaiserzeit: Genres. Stars, formate Entwicklungen (Berlin: 
Potemkin Press, 1999). In A Second Life dienden de Desmet-films als centrale bron voor de artikelen van onder meer 
Kristin Thompson (DIE UNDSTRASSE), Michael Wedel (ZWEIMAL GELEBT), Yuri Tsivian (DIE SCHWARZE KUGEL), Elena Dagrada (DIE 
SCHWARZE KUGEL, DIE SCHWARZE NATTER) en Ivo Blom (DES MEERES UND DER LIEBE WELLEN, AUF EINSAMER INSEL). Ook in Wedels lopende 

promotieonderzoek over vroege Duitse film nemen de Desmet-films een belangrijke positie in. De reisfilms in de Desmet-
collectie speelden een centrale rol in de dissertatie van Jennifer Peterson, World Pictures: Travelogue Films and the Lure of 
the Exotic, 1890-1920 (Chicago: University of Chicago, 1999). Voor de reisfilms in de Desmet-collectie, zie: Ivo Blom, 
'Comme l'eau qui coule: les films de rivière de Gaumont dans la collection Desmet', in: 1895, 18, 1995, p. 156-163. 

" Belangrijke filmografieën en naslagwerken over deze periode zijn: Aldo Bernardini en Vittorio Martinelli's delen over de 
jaren 1908-1915 van // cinema muto italiano (Roma: Centro Sperimentale di Cinematografia, 1992-1996), Marguerite 
Engbergs klassieke naslagwerk van de Deense film (Engberg 1977) en de checklist van Paolo Cherchi Usai van Éclair in 
Griffithiana 4/45, mei-september 1992, p. 28-88. 

'" Interview met Vittorio Martinelli, 7 juli 1999. 

Scripties met betrekking tot de Desmet-collectie zijn met name door studenten van de Universiteit van Utrecht 
geproduceerd: Alianne ter Veer, Misdaadfilms in de Desmet-collectie (1993); Ester Rutten, Blik op Desmet: aankoop en 
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De Desmet-films werden niet alleen in het buitenland vertoond. Ook in Nederland begon 
het Filmmuseum zich te presenteren als specialist op het gebied van vroege film. In 1991 
stelde het Filmmuseum ten behoeve van de eigen filmverhuur drie 16 mm-compilaties 
samen met films die nagenoeg geheel uit de Desmet-collectie stammen. Deze compilaties 
zijn gewijd aan vroege Italiaanse, Franse en Amerikaanse films, onder de titels AMORE E 
LOTTA, A' LA CAMPAGNE en A CHANGING SOCIETY. Maar de individuele films zelf werden ook 
ruimschoots vertoond, op de eerste plaats in het Filmmuseum zelf. Met name tijdens de 
zondagmiddagvoorstellingen in de jaren 1993-1994 projecteerde men veel recent 
geconserveerde Desmet-films. In de zomer van 1993 werden diverse Desmet-films vertoond 
tijdens de door het museum georganiseerde tweedaagse workshop die vooraf ging aan het 
IAMHIST-congres, gewijd aan 'Film en de Eerste Wereldoorlog'. Het workshop-idee sprak 
het museum aan. In 1994 en 1995 volgden andere workshops over vroege nonfictie en 
kleurgebruik in vroege film. Bij beide workshops bestond het programma voor ongeveer de 
helft uit de Desmet-films. Op 25 en 26 november 1994 werden twee themadagen gewijd aan 
de Desmet-collectie. De presentatie bestond uit reconstructies van zes filmprogramma's 
zoals die destijds in Desmets bioscopen in 1913 waren te zien. Al tijdens de workshop van 
1994 over nonfictie was het belang van programmering geopperd, een thema dat daarna 
voor het Filmmuseum een onderzoeksobject werd. Dankzij het Desmet-archief was het 
mogelijk Desmets filmprogramma's te reconstrueren en te analyseren.102 

Ook het niet-filmische gedeelte van de Desmet-collectie werd in de jaren negentig 
uitgebreid voor het voetlicht gehaald door een grote tentoonstelling in het Filmmuseum in 
1991 over Jean Desmet en Cinema Parisien, zijn 'huisbioscoop'. Dit was de meest 
uitgebreide tentoonstelling over Desmet tot dan toe. De tentoonstelling vond plaats naar 
aanleiding van de installering van het fraaie art deco-achtige interieur van de Amsterdamse 
Parisien in één van de filmzalen van het museum. Vandaar dat het museum in de tentoon
stelling behalve allerlei objecten uit de Desmet-collectie ook een gedeelte had ingericht over 
de installering van dit interieur. 

Toen Cinema Parisien in 1987 moest worden gesloopt om plaats te maken voor de uitbrei
ding van het achtergelegen Victoria Hotel, ontmantelde Desmets kleindochter Ilse Hughan 
de volledige inrichting en documenteerde het gehele interieur uiterst precies met teke
ningen, stereofoto's, dia's en een 16 mm-film. Zij wist de museumdirectie te enthousiasme
ren voor het behoud van dit interieur. Na het vinden van een sponsor, de VSB-Bank, werd 

verspreiding van de vroege Franse film in Nederland (1995); Joni L. Hermans, Van kribbe to kruis. Desmet en de vertoning 
van de passief'ilms (1996); Nanna Verhoeff, Early westerns; howto trace a family(1996). Scripties van andere universiteiten 
zijn: Ciovanna Fossati, / colori del film in nitrato (Bologna: Universita degli Studi di Bologna, 1995-96); Bregtje Lameris, 
Gekleurde bespiegelingen: een thematische verhandeling over enige Pathècolor-documentaires van voor 1914 (Nijmegen: 
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1997); Özen (1998). Verhoeff bereidt momenteel een dissertatie voor over vroege 
westerns. Ze co-organiseerde in 1997 een workshop over vroege westerns bij de Universiteit van Utrecht, waarbij de 
Desmet-westems centraal stonden. 

"" laarverslagen Filmmuseum 1991, 1993, 1994; programma workshop bij IAMHIST-congres 1993; programma's Amsterdam 
Workshop 1994 en 1995; Daan Hertogs, 'Themadagen Jean Desmet'in: Studiecentrum Bulletin!, 1994, p. 3-5. Zie ook de 
publicaties die verschenen naar aanleiding van de workshops over nonfictie en kleur: Daan Hertogs, Nico de Klerk (eds.), 
Nonfiction from the teens. The 199/, Amsterdam Workshop (Amsterdam: Stichting Nederlands Filmmuseum, 1994); idem 
(eds.), 'Disorderly Order.' Colours in silent film. The 199; Amsterdam Workshop (Amsterdam: Stichting Nederlands 
Filmmuseum, 1996); idem (eds.), Uncharted Territory. Essays on early nonfiction film (Amsterdam: Stichting Nederlands 
Filmmuseum 1997). 
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onder leiding van architect J. van Stigt en op basis van Ilse Hughans documentatie het 
interieur geïnstalleerd in de filmzaal van het Filmmuseum. Het interieur dateert uit 1924 en 
werd gedeeltelijk vervaardigd door de firma Luhlf, destijds onder meer bekend vanwege de 
productie van filmaffiches. Sommige onderdelen lijken van ouder datum te zijn. Stilistisch 
onderzoek zou dit definitief kunnen uitwijzen. Hiermee is de Desmet-collectie, die op de 
eerste plaats een distributiecollectie is, uitgebreid met een even interesante 
vertoningscollectie. Aangelokt door Desmets affiches en geïnformeerd door zijn 
strooibiljetten en programmaboekjes kan men de films van Desmet in het interieur van zijn 
eigen bioscoop aanschouwen.103 

Het filmmateriaal uit de Desmet-collectie is op allerlei manieren verwerkt door filmmakers, 
met name door filmmakers die werkzaam waren bij het Filmmuseum. In de meeste gevallen 
deed voor de makers van deze films de herkomst van de films of hun status als object 
binnen een collectie er niet zo veel toe. Het zwijgend filmmateriaal van het Filmmuseum 
buiten de Desmet-collectie, is inmiddels ook in ruime mate ontsloten, geconserveerd en dus 
opnieuw bruikbaar. Rond 1990 was het primaat van de Desmet-collectie nog tamelijk sterk. 
Dit leidde tot de compilatiefilm van Peter Delpeut, LYRISCH NITRAAT (1990), exclusief 
samengesteld uit de films van de Desmet-collectie. Delpeut drukte in deze film zijn passie 
uit voor de Desmet-films via een persoonlijke, bijna nonnarratieve impressie. De bonte 
kleuren van de jaren tien, inclusief de kleurenmassa van door ontbinding en solarisatie 
vervormde beelden, spatten van het scherm af. Reisfilms, films over bioscoop- en 
filmwereld en drama's, culminerend in een bewerkte versie van de slotscène van FIOR DI 
MALE, vormen de basis van de film. Verweven hiermee is een commentaar op het verval 
van nitraatfilm en het bijgevolg verdwijnen van deze films en hun beelden, symbolisch 
verbeeld aan het slot van de film door de vanwege oprukkende nitraatrot vervagende en tot 
totale abstractie overgaande beelden van een Amerikaanse verfilming van het 
Paradijsverhaal. Het gebruik van oude opnames van klassieke muziek - opera, liederen, 
symfonische muziek - als commentaar bij de beelden onderstreept het emotionele karakter 
van de film. 

4. Collecties. 

Was de status van de Desmet-collectie voor filmmakers die de Desmet-films hergebruikten 
niet zo belangrijk, voor anderen was dat wel het geval. Op verschillende momenten in de 
geschiedenis van de Desmet-collectie heeft men zich op de aard en waarde van de collectie 
moeten bezinnen. Tijdens het redden van de films van de zolder van de Parisien in 1938, 
bij de overdracht in 1957, bij de eerste subsidieaanvraag voor conservering van de films en 
gedurende de Desmet-affaire hebben deze vragen ongetwijfeld gespeeld. Tien jaar na de 
Desmet-affaire zijn deze vragen nog steeds actueel. Een indruk van wat de Desmet-collectie 
inhoudt, is in de inleiding gegeven. De geschiedenis van de collectie is in de voorafgaande 
paragrafen gegeven. Hoe valt nu te bepalen of de Desmet-collectie een echte collectie is? 
Wat is de waarde van die collectie? Daarover bestaan zeer uiteenlopende meningen, zoals 
blijkt uit reacties van filmhistorici, museumdirecteuren en anderen. 

Jaarverslag Filmmuseum 1991; interviews met Ilse Hughan, 5 en 11 september 1995. 
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Do Desmet-collectie als collectie. 
De Desmet-collectie is een spiegel van Desmets activiteiten in de jaren tien als 
filmdistributeur. Het is een professioneel gegroeide collectie, vergelijkbaar met die van een 
uitgever, een kunsthandelaar of een modeontwerper. Desmets aanbod in de jaren tien zou al 
als een collectie kunnen worden beschouwd, maar dan zoals een couturier zijn nieuwe 
'collectie' aanbeveelt: nieuw, modern, het stempel dragend van een eigen stijl en smaak, 
maar ook getuigend van zakelijk instinct. Desmet was zeer goed op de hoogte van wat er 
zowel internationaal als nationaal leefde, door bezoeken aan het buitenland, door 
abonnementen op tijdschriften en door zijn persoonlijke netwerk van relaties. Hij was geen 
echte cinefiel, maar 'had een goede neus voor wat nieuw en in trek was', zoals zijn 
kleindochter Ilse Hughan opmerkte.104 Tegelijkertijd vernieuwde Desmet steeds slechts een 
deel van zijn 'collectie'. Het merendeel circuleerde lange tijd. Rondom een dergelijke 
collectie zijn twee belangrijke fenomenen te onderscheiden. De promotie van de collectie 
geschiedt met behulp van reclame en de handel met behulp van een bedrijfsadministratie. 
Dit geldt voor de Desmet-collectie evenzo. Er zijn drie belangrijke deelcollecties te 
onderscheiden: een filmcollectie, een publiciteitscollectie en een bedrijfsarchief. 

Om te bepalen of de Desmet-collectie een echte collectie is en wat voor een, is een definitie 
van het begrip 'collectie' nodig. Susan Pearce analyseert in haar boek Interpreting Objections 
and Collections een aantal definities door anderen van wat een collectie nu eigenlijk is.105 

Volgens J. Alsop is een collectie datgene wat gecollectioneerd wordt en collectioneren 
betekent het verzamelen van objecten die behoren tot de categorie waar de collectioneur 
toevallig van houdt. Dit benadrukt het subjectieve element van collectioneren. Als wordt 
gehouden aan deze brede omschrijving, dan was de filmcollectie van Desmet al een collec
tie voordat deze het Filmmuseum binnenkwam, ook al ging het niet alleen om Desmets 
persoonlijke smaak. 

Vanaf de Eerste Wereldoorlog veranderden Desmets films van status. Het werden meer en 
meer documenten van het verleden. Zij hadden nauwelijks te maken met Desmets nieuwe 
activiteiten in die jaren, de handel en investering in onroerend goed. In de loop van de 
eerste helft van de jaren twintig distribueerde Jean Desmet steeds minder. Maar in 
tegenstelling tot zijn collega's deed Desmet het merendeel van zijn collectie niet van de 
hand, ook al raakte hij wel een flink deel kwijt door brand, verkoop, slijtage en hergebruik. 
Tezelfdertijd wist Desmet zijn oude voorraad zeker tot en met het begin van de jaren twintig 
sporadisch nog te verhuren. Uit een combinatie van zuinigheid, voorzienigheid en 
bewaarzin bewaarde hij alles met wat met zijn filmactiviteiten te maken had gehad, zelfs 
toen hij geen films meer verhuurde. Desmet werd van distributeur 'collectioneur'. 

De term 'privé-collectie' vooronderstelt dat iemand bewust bezig is met objecten te 
verzamelen met als doel een zo compleet mogelijke verzameling samen te stellen en dat hij 
objecten koopt om gaten in de collectie op te vullen. 'Gaten' en 'completering' zijn relatieve 

"" Interview met Ilse Hughan, 5 september 1995. 

"" Susan M. Pearce, 'The urge to collect', in: Pearce (1994), p. 157-159. Pearce verwijst hierin naarde volgende literatuur: J. 
Alsop, The Rare Art Traditions: A History of Collecting and Its Linked Phenomena (New York: Harper £ Row, 1982); N. 
Aristides, 'Calm and uncollected', in: American Scholars! (3), p. 327-336; R. Belk, M. Wallendorf, J. Sherry, M. Holbrook, 
'Collecting in a consumer culture', in: Highways and Buyways (Provo, Utah: Association for Consumer Research, 1990), p. 
3-95-
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termen, bepaald door de verzamelaar. Maar nadat Desmets films hun waarde als 
handelswaar verloren hadden, werden er geen films besteld om de verzameling van de 
aanwezige films te completeren. Als men een reconstructie maakt van de filmcollectie, 
blijkt dat na Desmets distributieperiode het aantal films binnen zijn bezit eerder afnam. 
Men kan dus beter spreken van de Desmet-collectie als een 'onbedoelde collectie'. Collecties 
kunnen onbewust ontstaan en kunnen slechts dan erkenning krijgen, wanneer mensen zich 
realiseren dat hun bezittingen een collectie zijn geworden. Desmets filmvoorraad werd in 
die optiek een collectie, toen hij bewust besloot zijn materiaal te bewaren, te inventariseren, 
veilig te stellen en daarbij te behandelen als één corpus. 

Als Alsops idee van collecties en collectioneren wordt toegespitst, zoals N. Aristides doet, 
en het beperkt tot 'an obsession organized', dan impliceert dit dat de verzamelaar 
simpelweg alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om objecten voor zijn verzameling te 
verwerven. Misschien valt dit te constateren voor de periode dat Desmet zijn films 
distribueerde, in de jaren van zijn normale gebruik van de objecten, maar dit geldt niet voor 
latere jaren. Aristides' woorden zijn meer van toepassing op De Vaals actie om alle objecten 
van Desmets filmbedrijf te vergaren voor de collectie van het Filmmuseum. Vanuit dit 
oogpunt is de Desmet-collectie pas een collectie geworden na De Vaals 'organized 
obsession'. De term kan zowel verwijzen naar De Vaals moeite om zoveel mogelijk 
onderdelen van Desmets bedrijf bij elkaar te houden als naar zijn 'obsession' om voor de 
collectie van het Filmmuseum zoveel mogelijk objecten van de filmgeschiedenis te 
verzamelen. 

Volgens Pearce is het belangrijkste aan een collectie, dat het een collectie wordt zodra 
iemand in die termen gaat denken. Dit vooronderstelt 'intentional selection, acquisition and 
disposal.'106 Roland Cosandey stelt in dit kader voor een onderscheid te maken tussen de 
termen 'depot' en 'collectie'. Een depot geeft de gemeenschappelijke herkomst van een 
groep objecten aan, maar dat hoeft verder nog geen consequenties te hebben voor een (film-
)museum. Pas als die een dergelijk depot erkent als een opzichzelfstaand geheel met een 
eigen verhaal, een eigen context, wordt het een collectie. 'Het belang van het spreken over 
collecties is dat je accepteert dat objecten een context, een gemeenschappelijke 
geschiedenis hebben.'107 

De eigenaar (Desmet, zijn dochter, het Filmmuseum) kent de collectie een specifieke 
waarde toe en met de erkenning van deze waarde krijgt de collectie zijn eigen identiteit. 
Wat de verschillende onderdelen van de Desmet-collectie verbindt is hun identiteit. De 
identiteit is die van een distributiecollectie van de beginjaren van de Nederlandse 
filmcultuur. De films van deze collectie geven een redelijk getrouw beeld van wat er gemid
deld in de jaren tien in de Nederlandse bioscooptheaters te zien was. Samen met recla
memateriaal en bedrijfsarchief geven zij een compleet en homogeen overzicht van de 
activiteit van een filmdistributeur en bioscoopexploitant in de genoemde periode. Een 
dergelijke identiteit is uniek. De identiteit van de Desmet-collectie wordt sterk medebepaald 
door zijn context. Het is die context die alle individuele objecten met elkaar verbindt. In dit 
opzicht moeten Desmets films, reclamecollectie en archief als een eenheid worden opgevat, 
omdat de films samen met bedrijfsarchief en reclamecollectief het verhaal achter de films 

* Pearce (1994), p. 159. 

" Gesprek met Roland Cosandey, 7 juli 1999. 
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vertellen, namelijk dat van Desmets filmvertoning en filmverhuur. Tekst en context horen 
dus bij elkaar. 

De Desmet-collectie vergeleken met andere collecties. 
De unieke identiteit van de Desmet-collectie blijkt ook wanneer men deze collectie 
vergelijkt met andere collecties op het gebied van zwijgende film. Jean Desmet was geen 
verzamelaar die als liefhebber oude films opkocht om er van te kunnen genieten om 
redenen van nostalgie, esthetiek of liefde voor geschiedenis. Zijn collectie verschilt daarin 
met bijvoorbeeld de Komiva-collectie, bij het National Film Archive te Tokio. De Komiya-
collectie is eveneens een rijke collectie op het gebied van vroege Europese en Amerikaanse 
film, maar werd gevormd door de particuliere verzamelaar Tomijiro Komiya.108 

De twee stadia van het normale gebruik van objecten en van het verzamelen zijn verenigd 
in één persoon bij Jean Desmet. Dit contrasteert met Komiya, maar ook met de Zwitser Abbé 
Joseph Joye, verantwoordelijk voor wat nu de grootste filmcollectie op het gebied van 
vroege film is, de Collectie Joye. Was Komiya zelf verantwoordelijk voor de totstandkoming 
van een particuliere collectie, Joye's activiteiten beperkten zich voornamelijk tot het 
verwerven van materiaal voor vertoning, dus voor het 'normale gebruik' van de films, maar 
dan wel buiten het commerciële circuit. Met name tussen 1902 en 1911, maar incidenteel 
ook daarna, liet deze Jezuïet door hem verzamelde films zien aan de leerlingen van een 
zondagsschool te Basel, het Borromaeum. Na zijn dood in 1919, continueerde de 
congregatie de filmvertoningen. In 1942 werd Joye's nalatenschap geïnventariseerd als een 
collectie van 1540 films, voornamelijk uit het eerste decennium van deze eeuw, maar ook 
uit de jaren tien. De Joye-collectie is in tegenstelling tot de Desmet-collectie louter een 
filmcollectie. Publiciteitsmateriaal is afwezig; dat was voor de vertoning op de 
zondagsschool ook niet noodzakelijk. Natuurlijk bestaat er geen bedrijfsarchief, maar wel 
zijn nog lezingen van Joye bij zijn vertoningen overgebleven, zodat men de specifieke 
interpretatie van de films bij Joye's vertoningen kan reconstrueren. In vergelijking met de 
Desmet-collectie zitten er relatief minder Amerikaanse films in de Joye-collectie. Net als bij 
'Desmet' domineren de Franse films. Een opvallend groot aantal documentaires is aanwezig 
binnen de collectie. De meeste films dateren van de jaren 1905-1914. 

In Jove's dagen waren de films een voorraad, een 'stock', en nog geen collectie. De Joye-
collectie werd pas een privé-collectie in de late jaren vijftig, toen de Jezuïet Bamberger deze 
collectie wilde redden voor het nageslacht en de films ging catalogiseren. Hij werd geholpen 
door vrijwilligers. Eén van die vrijwilligers was Herbert Birett, wiens latere filmhistorische 
boeken waren beïnvloed door zijn werk aan de Joye-collectie. Birett deed als één van de 
eersten kwantitatief onderzoek naar zwijgende film. Midden jaren zestig wist de Italiaanse 
filmhistoricus Davide Turconi een tweehonderdtal filmkopieën uit de Joye-collectie te 
conserveren, die de basis vormde voor de collectie van de A1KSC (Associazione italiana per 
Ie ricerche di storia del cinema) te Rome. In 1976 werd de Joye-collectie een 
museumcollectie door een nieuw onderkomen bij het National Film Archive (later National 
Film & Television Archive), onderdeel van het British Film Institute te Londen. De collectie 
was, mede door nitraatrot, toen aanmerkelijk kleiner geworden. In 1992 waren ongeveer 
1000 kopieën door het National Film & Television Archive geconserveerd en wachtten nog 

°* Hiroshi Komatsu, 'Dream Pictures in the Far East: The Discovery of the Komiya Collection', in: Criffithiana 44/45, rnci-
september 1992, p. 130-138; Cinema Lost and Found. From the Collection of Komiya Tomijiro (Tokio: National Museum of 
Modem Art, 1991). 
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zo'n 200 kopieën op conservering.109 

Een derde voorbeeld is de Willigers-collectie of de Collectie Riozzi in het Filmmuseum.110 

De familie Willigers schonk in 1959 de nalatenschap van reisbioscoopexploitant Carmine 
Riozzi aan het Filmmuseum. Deze omvatte 55 films, foto's, beschilderde panelen en houten 
poppen van de gevel van de reisbioscoop en een Hupfeld pianola-violina of orchestrion, 
samen met 70 pianola-rollen. Verder bezit het museum affiches en bedrijfsmatige 
documentatie, zoals recetteboekjes, die afkomstig zijn van Riozzi, maar waarvan geen 
documentatie bestaat wat betreft een overdracht. Ondanks de rijkdom van de films en de 
gelaagdheid van het materiaal heeft het Filmmuseum deze verzameling niet als een 
collectie aangemerkt vanwege het weinig representatieve beeld dat het huidige materiaal 
geeft en de geringe omvang van het aantal films. Het zijn de restanten van een 
vertoningscollectie. De context van de collectie, net als die van de Komiva-collectie en de 
Joye-collectie, verschilt ingrijpend van die van Desmet, ook al zijn er verbanden aan te 
geven: Desmet was op de kermis een concurrent van Riozzi en verhuurde later films aan 
hem.111 

De filmcollectie van Riozzi is wat betreft nationaliteiten en genres even divers als de 
Desmet-collectie. De tijdsspanne is veel groter dan die van de Desmet-collectie en loopt 
uiteen van feeërieken van Pathé uit 1902 tot Amerikaanse films uit begin jaren twintig. 
Onderzoek dat de verschillende onderdelen van deze verzameling in verband met elkaar 
brengt, moet ertoe kunnen leiden dat deze verzameling alsnog als 'collectie' wordt aange
merkt. De films zijn nagenoeg allen geconserveerd en sommigen zijn inmiddels prominent 
en herhaaldelijk vertoond.112 

"" Brief Elaine Burrows (NFTVA) aan auteur, 23 april 1992. Zie voor uitgebreide informatie over de Joye-collectie: Roland 
Cosandey, Welcome Home, Joye! Film um 1910 aus der Sammlung loseph joye (London). KINtop Schriften 1 (1993). Deze 
bundel bevat een geschiedenis van de collectie en beschrijvingen van een selectie films binnen de collectie, gegroepeerd 
rondom genres of thema's: films met kinderen, de visuele wereld (hoofdzakelijk reisfilms), komedie, trucfilm (inclusief 
religieuze film), natuuren technologie, drama en sensatiefilm. De beschrijvingen bevatten gedetailleerde informatie over 
credits, inhoud en receptie en zijn fraai geïllustreerd. Zie ook: Roland Cosandey, 'Le Tout Petit joye lllustré ou 13 stations 
pour une collection', in: Cinematheque 4, herfst 1993, p. 108-112; idem, 'L'Abbé Joye, une collection, une pratique. 
Première approche', in: R. Cosandey, André Gaudreault, Tom Cunning (eds.), Une invention du diable? Cinéma des 
premiers temps et religion/An Invention of the Devil? Religion and Early Cinema (Sainte Foy/Lausanne: Presses de 
l'Université Laval/Payot 1992), p. 60-70. 

"° Jaarverslag Filmmuseum 1959: Interviews met (an de Vaal, 8 november 1995, en met Henk de Smidt, 20 november 1995; 
J.W. Drukker, Carmine Riozzi and the Electro Imperator Bioscopeipaper \AMH\ST-cor\gres Amersfoort, 1979); idem, 'Opde 
kermis', in: Skrien 90, oktober 1979, p. 18-23; idem, 'Op de kermis (2)', in: Skrien 91, november 1979, p. 26-33; 
idem/Geoffrey Donaldson, Puntjes op de kermis. Geprolongeerd: Carmine Riozzi', in: Skrien 94, februari 1980, p. 42-45. 
Uit niets blijkt in Drukkers artikelen en paper dat hij de affiches of de films uit de Riozzi-collectie gezien of gebruikt heeft. 

'" Lange tijd werd van een hoeveelheid documenten en affiches die met Riozzi te maken hebben gedacht, dat ze tot de 
Desmet-collectie behoorden. In het jaarverslag van het Filmmuseum wordt bij de verkoop door de familie Willigers wel 
melding gemaakt van films, maar niet van affiches of een archief. Het Riozzi-archiefje bevat onder meer kasboeken met 
indicaties van locaties, zodat men het hele reisbioscoopcircuit van Riozzi kan reconstrueren. Regelmatig worden titels van 
de vertoonde filmprogramma's genoemd en becommentarieerd. Deze boeken lopen van 1898 tot eind jaren dertig. 
Tussen de affiches zitten exemplaren van vóór Desmets reisbioscoopperiode zoals een affiche voor LA POULE AUX OEUFS D'OR 
(Pathé 1905), waarvan tevens een filmkopie in de Riozzi-collectie zit. Hoe ligt de relatie Desmet-Riozzi? Noch Jan de Vaal 
noch Henk de Smidt wisten hier een antwoord op. De meest waarschijnlijke oplossing voor dit vraagstuk lijkt dat de kort 
op elkaar bij het museum binnengekomen collecties, die inhoudelijk ook nog eens op elkaar leken, tot spraakverwarring 
hebben geleid. 

" De Riozzi-collectie bevat onder meer 16 Pathé-films en een unieke episode uit de Nederlandse speelfilm TOFFE IONGENS 
ONDER DEMOBILISATIE (Hollandia 1914). De vroegste film in de collectie. LA FÉEAUX ÉTOILES (Pathé 1902), werd het beeldmerk voor 
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Desmet was geen privé-verzamelaar als Komiva, was anders dan Joye duidelijk een 
exponent van het commerciële film- en bioscoopcircuit, en zijn reisbioscoopperiode was in 
tegenstelling tot Riozzi slechts een kort intermezzo, een opmaat naar zijn activiteiten als 
bioscoopexploitant en filmdistributeur. De meeste films in de collectie dateren van zijn 
filmverhuurperiode, niet uit zijn kermisjaren. De persoon achter de collectie bepaalt dus 
sterk de aard en de inhoud van de collectie. Jean Baudrillard stelt zelfs dat bij het bekijken 
van collecties het belangrijker is te kijken naar de verzamelaar dan naar de verzameling. 'A 
given collection is made up of a succession of terms, but the final term must always be the 
person of the collector' Object en persoon integreren met elkaar.113 

Baudrillard doet deze uitspraak naar aanleiding van privé-verzamelaars. Deze stelling gaat 
bij Desmet minder eenduidig op dan bij privé-verzamelaars die objecten enkel voor hun 
eigen plezier of obsessie selecteren. De keuze van Desmets filmaanbod werd voor een groot 
deel gemaakt door de binnen- en buitenlandse markt, door het totaalaanbod wat op een 
bepaald moment beschikbaar was. Zijn aanbod reflecteert wat in de bioscoop was te zien, 
maar kenmerkt zich ook door afwezigheid van bepaalde films, maatschappijen en 
filmsterren vanwege beperkingen in het aanbod door monopolies en exclusieve contracten 
van concurrenten. 

Het aanbod is niet achteraf gewijzigd door selectie op basis van persoonlijke smaak. 
Evenmin is het aanbod gegroeid om onderdelen te completeren. Voor zover smaak de 
collectie bepaalt, is dat Desmets smaak en de smaak van het Nederlandse en Europese 
filmcircuit in de jaren tien. Er zijn wel bepaalde dominante stromingen door de jaren heen 
te ontwaren, zoals de lange Deense films in de jaren 1911-1912, de lange Duitse films in de 
jaren 1913-1914 en een overvloed aan korte films van met name Gaumont, Vitagraph en 
Eclair in de jaren 1912-1913.lM Natuurlijk missen in zijn collectie een aantal 
smaakmakende films, die door concurrenten werden uitgebracht zoals CABIRIA en THE 
BATTLE OF THE SOMME. Van belangrijke genres als de Italiaanse divafilms en spektakelfilms 
en de Duitse Autorenfilms bezat Desmet slechts losse voorbeelden. Het is meer rijp en 
groen. In die zin komen Desmets persoonlijke en de algemene smaak sterk overeen. 
Desmets smaak is niet zozeer eigenzinnig als wel prototypisch voor een periode: een 
representatieve afspiegeling van wat er in de jaren tien in Nederlandse bioscopen werd 
vertoond. En dat geldt nog steeds, hoewel verschillende van Desmets lange Deense en 
Duitse speelfilms ontbreken. Toch lijkt de eindconclusie, dat van geen enkele andere 
Nederlandse commerciële filmdistributeur uit de zwijgende periode, noch van Nöggerath 
noch van Barnstijn, een dergelijk representatief beeld gegeven kan worden.115 

Pptpr Dplnpy.ts televisieserie over vroe^ archiefmateriaal van hst Filmmuseum: CINLV.A PERDU (1995-1996). 

'" Jean Baudrillard, 'The System of Collecting', in: Elsner/Cardinal (1994), p. 7-24. 

' Zie voor de Deense films: hfd. Ill, p. 7, 9-10, en hfd. IV, p. 5-14, 18, 21, 24-25, 27-31, 44, 47 , 49; voor de Duitse films: hfd. 
Ill, p. 19-21 en hfd. IV, p. 13-31, 39-40, 47-49; voor Gaumont: hfd. Ill, p. 21-23 en hfd. IV, p. 19, 35, 40, 47; voor Vitagraph: 
hfd. Ill, p. 24-25 en hfd. IV, p. 12, 35, 40, 47. 

"s Los van de genoemde collecties Joye, Komija of Riozzi zijn er internationaal steeds meer collecties op het gebied van 
zwijgende film. Een fraai voorbeeld hiervan is de Alan Roberts-collectie uit Nieuw-Zeeland, die in 1993 naar de Cin
ematheque Royale/Koninklijk filmarchief te Brussel werd gestuurd en daar werd geconserveerd. Deze collectie bestaat uit 
94 films, waaronder veel vroeg Gaumont- en Pathé-materiaal en beslaat de hele periode van de zwijgende film. Een groot 
deel van de Alan Roberts-collectie werd in Pordenone vertoond in 1995. Een al veel langer gearchiveerde collectie is de 

337 



Het belang van de Desmet-collectie. 
Verschillende mensen hebben het belang van de Desmet-collectie en de objecten 
daarbinnen onderkend. Het belang of de waarde van deze collectie was in iedere periode 
anders, afhankelijk van zijn functie. Voor Desmet was het zijn filmvoorraad, zijn bedrijf en 
later een herinnering. Voor zijn dochter was het een erfenis, een symbool voor haar vaders 
zakelijke succes. De distributiecollectie werd later een prive-verzameling en uiteindelijk een 
museumcollectie. Maar ook na de schenking aan het Filmmuseum wisselde de collectie van 
status, afhankelijk van de visie van de museumdirectie op collecties en collectioneren in 
het algemeen. 

De donatie van de Desmet-collectie aan het Filmmuseum was een hoogtepunt in De Vaals 
collectievorming, die de basis heeft gelegd voor de gehele collectie van het museum. 
Verzamelen was voor hem de creatie van een tijdsbeeld, gerealiseerd door de objecten die 
men verzamelt. Dit hield voor De Vaal niet op bij de films. Alles dat betrekking had op de 
uitvinding en de geschiedenis van het bewegende beeld interesseerde deze collectioneur. 
Vandaar zijn interesse voor de papieren, affiches, foto's en ander publiciteitsmateriaal van 
de Desmet-collectie. De Vaal heeft zelfs tevergeefs geprobeerd Desmets salonwagen uit 
diens kermistijd te bemachtigen.116 Geschiedenis is een drijfveer geweest, een passie voor 
het medium film een andere. Hij heeft het museum verrijkt met één van de rijkste en meest 
onconventionele filmcollecties ter wereld.117 

Na de jaren van verzamelen onder De Vaal, kunnen de daaropvolgende jaren van het 
Filmmuseum beschreven worden als die van conservering en (binnen- en buitenlandse) 
presentatie. Dat geldt zowel voor de Desmet-collectie als voor de museumcollectie. Komend 
vanuit de wereld van beeldende kunst en musea had Hoos Blotkamp specifieke ideeën over 
collecties. Zij beschouwt filmcollecties als niet zo verschillend van kunstcollecties. Beide 
hebben een meerwaarde ontvangen vanuit het museum. In haar woorden klinkt het 
dilemma van de Desmet-affaire nog enigszins door: 

Meerwaarde is een heel museaal gegeven. Meer waar te nemen door de mensen die 
zich er vakmatig mee bezighouden. Het trekt alleen de vakbroeders aan. Het grote 
publiek kan het niet schelen of het een collectie is. Die komen voor de films, voor de 
makers. Alhoewel op dit moment het publiek misschien beter weet wie Desmet is dan 
wie Léonce Perret is. Dat is ook niet erg. [...] Het hanteren van films in collecties is 
voor ons belangrijk geweest: publicitair, tactisch. Maar inhoudelijk moet je oppassen, 

nog te weinig onderzochte collectie van de Amerikaanse filmdistributeur George Kleine. Een catalogus van de films is 
inmiddels verschenen, maar Kleines bedrijfsarchief is nooit integraal voor een onderzoek benut. Beide bevinden zich in 
de Library of Congress te Washington. Een ontmoedigende bijkomstigheid bij deze collectie is dat het oorspronkelijke 
nitraat niet meer bestaat en alleen nog 16 mm zwart-wit conserveringen resteren. Under the Macrocarpas. Treasures of 
Early European Cinema. The Alan Roberts Collection (Wellington: The New Zealand Filmarchive, 1996); programma Le 
Ciomate del Cinema Muto, Pordenone 1995. Rita Horwitz, Harriet Hanrison (eds.), The George Kleine Collection of Early 
Motion Pictures in the Library of Congress -A Catalog (Washington: Library of Congress, 1980); George Kleine. A Register 
of his Papers in the Library of Congress (Washington: Library of Congress, 1979); brief van Cooper C Graham (Acquisitions 
Specialist, Library of Congress, Manuscript Division) aan de auteur, 1 juni 1994. Zie ook: Harriet Harrison, Nicola Mazzanti, 
'La collezione George Kleine alia Library of Congress', in: Renzi ed. (1991), p. 159-167. 

"* Zie hfd. I, p. 45, noot 78. 

7 Interview met Jan de Vaal, 8 november 1995. 
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dat niet andere dingen er het slachtoffer van worden, want die hebben ook 
bestaansrecht. Als je twee gelijksoortige films hebt, en de ene film is uit de Desmet-
collectie en de andere niet, en je hebt maar geld voor één van tweeën, dan heb je een 
moreel dilemma. Door onze extra subsidie zijn we gelukkig uiteindelijk in de positie 
gekomen dat we ze dan alletwee doen. Godzijdank! Anders zou ik dat heel moeilijk 
hebben gevonden. , , s 

Niet iedere film, niet ieder genre heeft even hoog gescoord in de esthetische waardering 
binnen en buiten het museum. Het repetitieve karakter en de overvloedige aanwezigheid 
van vroege Franse en Italiaanse kluchten binnen de collectie hebben de esthetische 
waardering van deze films geen goed gedaan. Vandaar dat soms een beeld van een 
hoofdzakelijk uit dramatische films en nonfictiefilms bestaande filmcollectie opduikt, 
terwijl qua titels komedie het overheersende genre is en qua totale lengte de genres drama 
en komedie elkaar niet veel ontlopen. Vittorio Martinelli ontdekte door de Desmet-collectie 
juist de diversiteit binnen het genre komedie: 

Voorheen had men het steeds over "de komieken", alsof ze allemaal hetzelfde waren. 
Maar toen ik de Desmet-films zag, ben ik me gaan realiseren dat iedere komiek zijn 
eigen h^e had, dat er grote verschillen waren tussen Cretinetti en Polidor, tussen Kri 
Kri en Robinet. Je stelt Chaplin toch ook niet gelijk aan Buster Keaton of Harold 
Lloyd?! En dan is er ook nog eens groot verschil met de komedies met Gigetla en 
Rodolfi, met Vaser en Pilotti, die eerder gaan over driehoeksverhoudingen, meer 
'boulevardier' van aard zijn, met hun verhalen over vreselijke vrouwen, lastige 
schoonmoeders en depressieve echtgenoten.'11" 

De Desmet-collectie bevat zeer veel materiaal uit een specifieke periode dat vaak niet meer 
in het land van herkomst aanwezig is en dat in het algemeen in goede staat is 
teruggevonden en adequaat is geconserveerd. Met de huidige 'inhaalmanoeuvres' van 
buitenlandse archieven zou een deel van het materiaal niet uniek kunnen blijken te zijn. 
Toch kan dit de historische impact die de collectie het afgelopen decennium gemaakt heeft, 
niet wegcijferen. Cherchi Usai: 

Film history, as every discipline, is like a herd of vandals somehow. Once a territon' as 
been dug up, the "barbarians " (in this case, ourselves) start looking for another area to 
ravage. The good thing is that the results of this sudden, violent and creative event 
were spectacular. Once left alone, the Desmet Collection will probably be able to 
deliver other ideas and unexpected directions of research we have never thought of. 

"" Interview met Hoos Blotkamp, 17 juli 1995. 

"' Interview met Vittorio Martinelli, 7 juli 1999. Vroege komedies mogen aan de ene kant dikwijls oubollig en belegen 
mogen overkomen, maar aan de andere kant bevatten ze veel voorbeelden van vernieuwing en 'marketing' voor de 
eigen productiemaatschappij. Het genre is ondanks zijn repetitieve karakter uiterst heterogeen, maar dit is nog te weinig 
voor het voetlicht gekomen. Zie hiervoor: Ivo Blom, 'Un'occhata da piü vicino. Riconsiderare il cinema italiano del Ie 
origini/ Take a closer look! Italian Early Cinema Reconsidered', in: Fotogenia 4/5,1999, p. 45-58, 287-293. Vroege komedie 
lijdt nog meer dan drama onder het gevaar van 'overkill', wat bijvoorbeeld het retrospectief van vroege Italiaanse 
komedie in Pordenone geen goed heeft gedaan. Zie hiervoor de bij dit retrospectief verschenen publicatie: Cherchi 
Usai/|acob(i985). 
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But it will take time, and maybe a little less obsession for discovering the "new" at anr 
cost."2" 

Conclusie 
De Desmet-collectie is van onschatbare waarde door de aanwezigheid van honderden 
unieke filmkopieën, die ook nog eens met de best beschikbare conserveermethoden en met 
behoud van originele kleuring overgezet zijn op onbrandbaar acetaatmateriaal. Het effect 
van vertoning in binnen- en buitenland is geweldig geweest. Uniek is ook het geheel van 
een filmcollectie, een reclamecollectie en een gedetailleerd bedrijfsarchief die samen een 
homogeen en rijk beeld opleveren van een onafhankelijke filmverhuurder en bioscoopeige
naar uit het begin van de jaren tien én via hem van de filmcultuur in die jaren. Zelden treft 
men tekst en context zo in één collectie verenigd aan. De Desmet-collectie onderstreept hoe 
belangrijk het is om naar de context van het medium te kijken, in dit geval naar de context 
van filmdistributie en filmvertoning. 

Een jaar na zijn overlijden in 1956 schonk Desmets dochter, Jeanne Hughan-Desmet, de 
filmcollectie en de reclamecollectie aan het Filmmuseum. Jan de Vaal wist ook Desmets 
bedrijfsarchief van de familie te verwerven. De ontsluiting en vooral de conservering van de 
collectie verliepen uiterst traag. Weliswaar werden in de jaren zeventig acties ondernomen 
om buitenlandse films in de landen van herkomst te laten conserveren, maar dit leidde 
slechts tot een handvol inadequate conserveringen en het 'verdwijnen' van filmkopieën. De 
buitenlandse archieven waren in de jaren tachtig productiever in het conserveren van de 
Desmet-films. Dit speelde een belangrijke rol in het verkrijgen van de eerste extra 
conserveringssubsidie in Nederland. 

In 1986 werd in Nederland begonnen met conservering. Frans Maks installeerde in 1986 
onderzoeker Frank van der Maden als conservator van de Desmet-collectie. Van der Maden 
legde tussen 1986 en 1988 een uitgebreide inventaris aan, die bovendien correspondeerde 
met de reclamecollectie. Het Filmmuseum kreeg subsidie voor de conservering van een 
beperkte selectie films uit de Desmet-collectie. In 1987 werden Maks en De Vaal als directie 
vervangen door Hoos Blotkamp. In plaats van verzamelen lag het accent voortaan op 
catalogisering, conservering en presentatie. Aanvankelijk bleef de focus op de Desmet-
collectie en het aantal geconserveerde Desmet-films steeg snel. Ook het beleid van 
conservering van de Desmet-films door buitenlandse archieven werd voortgezet. Door extra 
subsidies, personeel en een snellere ontsluiting van de algehele collectie van het museum, 
kwam echter veel ander interessant filmmateriaal naar boven en werden tevens de gaten in 
de collectie duidelijk, zodat de voorrang voor de Desmet-collectie ter discussie werd gesteld 
en films uit de collectie werden geruild met films uit andere archieven. De 
verontwaardiging bij filmhistorici daarover en de registratie daarvan in de pers vormde de 
zg. Desmet-affaire (1989). Doordat het museum vanaf 1990 miljoenen subsidie voor 
conservering ontving, kon de hele Desmet-collectie door het museum zelf geconserveerd 
worden. Men vroeg het nitraat uit het buitenland terug om dat beter te kunnen conserveren. 

De Desmet-collectie droeg in belangrijke mate bij aan de profilering van het Filmmuseum 
als expert in het conserveren van gekrompen nitraatfilms en het conserveren in kleur, in 
samenwerking met het laboratorium Haghefilm. Beide werden hiervoor in 1991 beloond 

E-mail van Paolo Cherchi Usai aan de auteur, 23 december 1995. 
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met de Jean Mitry Award van het festival van de zwijgende film te Pordenone. Eveneens in 
1991 werd het vertoningkader van Desmets films in het museum opgenomen door de instal
lering van het interieur van de Amsterdamse Cinema Parisien. In 1996 werd een begin ge
maakt met de ontsluiting van Desmets bedrijfsarchief. In 1997 ontving het museum 
subsidie voor haar affichecollectie, zodat de affiches uit de Desmet-collectie gerestaureerd 
konden worden. Films, affiches en andere objecten binnen de collectie zijn de afgelopen 
decennia herhaaldelijk te zien geweest bij internationale retrospectieven en tentoonstel
lingen. 

De films van de Desmet-collectie tonen de rijkdom van de doorsneefilm van de jaren tien. 
Vertoningen op festivals en in retrospectieven speelden een rol in de grondige herschrijving 
van de filmgeschiedenis. De Desmet-films waren ook van vitaal belang voor de scripties en 
publicaties over de vroege Duitse en Italiaanse film, vergeten of ondergewaardeerde film
maatschappijen als Vitagraph of Éclair, vroege nonfictie, genres als de vroege western en 
kleur in vroege film. Ook dienden zij als inspiratiebron voor filmmakers als Peter Delpeut, 
wiens LYRISCH NITRAAT geheel uit de films van de Desmet-collectie is opgebouwd. 

De problemen die er in het verleden zijn geweest met de conservering van distributie- en 
vertoningskopieën als basismateriaal voor conservering wegen niet op tegen de voordelen, 
mits men hoogwaardig conserveren kan. Distributiekopieën bezitten in tegenstelling tot 
originele negatieven de uiteindelijke montage van een kopie, tussentitels en inkleuring of 
tinting. Daarnaast zijn zij onderling verschillend door nationale of lokale censuur of om 
andere redenen. In de filmhistorische wereld dringt het besef door dat onderling 
verschillende versies van films bestaansrecht hebben, ook binnen het conserveringsbeleid 
van filmarchieven. Ook dit bijzondere karakter maakt de Desmet-collectie tot een ware 
schat. Door het opnieuw kijken naar Desmets verhuurkopieën krijgt men een idee wat men 
in de jaren rondom de Eerste Wereldoorlog in de Nederlandse bioscopen heeft gezien. Ook 
na het vinden van ander vroeg materiaal in de verzameling van het Filmmuseum, blijft 
Martinelli's uitspraak overeind. De Desmet-collectie is een spectaculair visitekaartje. Het 
heeft het Filmmuseum radicaal veranderd en heeft de ontwikkelingen binnen de 
filmwetenschap in een stroomversnelling gezet. 

341 



342 


