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Slotbeschouwing 

Binnen de mondiale geschiedenis van de film is het verhaal van Jean Desmet een korte 
paragraaf. Zijn plaats in de hiërarchie is lager dan die van beroemde tijdgenoten als Charles 
Pathé of Léon Gaumont. Maar juist door de rijkdom aan gedetailleerde informatie in zijn 
bedrijfsarchief geeft Desmets microgeschiedenis een goed inzicht in filmverhuur en 
bioscoopexploitatie in Nederland rond de Eerste Wereldoorlog. In een land waarin 
filmproductie in kwantitatieve zin altijd zeer beperkt is geweest en de noodzaak van 
buitenlandse import al vanaf het begin een feit was, is aandacht voor filmimport en 
filmvertoning des te belangrijker. 

Desmet was actief in de jaren van de overgang van reisbioscopen naar vaste bioscopen. 
Hij droeg bij aan de opkomst van de lange film, de introductie van filmverhuur en het 
monopoolfilmsysteem. Hij was typerend voor de terugdringing van multinational en 
monopolist Pathé ten gunste van andere maatschappijen en voor de opkomst van nationale 
cinema's - in Desmets geval met name de Deense en Duitse. De ingrijpende gevolgen van de 
Eerste Wereldoorlog ziet men direct bij hem terug. Kortom, de geschiedenis van Desmets 
filmbedrijf geeft inzicht hoe filmhandel en bioscoopexploitatie plaatsvonden in een 
sleutelperiode van de filmgeschiedenis. 

Het perspectief van Desmet. 
Vanuit het perspectief van de filmwereld bekeken mislukte Desmet als filmverhuurder en 
bioscoopexploitant. Vanuit zijn eigen perspectief gezien was hij echter door uit de 
filmverhuur te stappen een trendsetter en deed dat met meer succes dan zijn 
generatiegenoten. Gildemeijer en Nöggerath junior, die tijdens de Eerste Wereldoorlog nog 
wel succesvol waren als distributeurs, begonnen later nieuwe loopbanen, maar mislukten 
daar waar Desmet wel slaagde. Blijkbaar vormde voor deze generatie filmpioniers het vak 
van filmdistributeur geen levensvervulling en was inwisselbaar voor andere beroepen. 
Desmet was er op de eerste plaats op uit om met film winst te maken en kon deze 'attractie' 
inwisselen zoals hij zijn glijbaan voor een reisbioscoop inruilde.1 Behalve een hang naar 
geld toonde Desmet echter ook een gedrevenheid en durfde enorme risico's te lopen als 
pionier in bioscoopexploitatie en filmhandel. 

Desmet was niet alleen getuige van de omwentelingen in de filmwereld, hij maakte daar 
ook deel van uit. Daarom is hij zo interessant als onderzoeksobject. 

Allereerst is er de opkomst van de vaste bioscopen. Daarbij hebben een aantal 
vooraanstaande reisbioscoopexploitanten als Desmet en Mullens het voortouw genomen. 
Hiermee hangt de doorvoering van het filmverhuursysteem samen, waardoor het opzetten 
van vaste bioscopen gemakkelijk werd gemaakt. Het primaat van Pathé Frères, dat zelf het 

Van der Madens beeld van Desmet ais een man die alleen in geld is geïnteresseerd, ziet men ook terug bij Ester Rutten: 
Rutten (1995I 
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systeem van filmverhuur aanzwengelde, werkte daardoor de concurrentie in de hand. Pathé 
werd al snel beconcurreerd door de opkomende internationale distributie van Italiaanse en 
Amerikaanse filmmaatschappijen en van andere Franse filmmaatschappijen als Gaumont. 

Een volgende verandering is de doorbraak van de lange speelfilm. Het programma van 
enkel korte films groeide naar een programma met één dominante hoofdfilm, met 
daaromheen een aantal korte films gegroepeerd. De reclame werd op de lange films afge
stemd en ook de pers richtte zich op de hoofdfilms. De naties die deze films produceerden: 
Duitsland en Denemarken, en de genres waarbinnen deze lange films gerealiseerd werden: 
melodrama's en sensatiefilms, braken hierdoor internationaal door, ook in Nederland. Asta 
Nielsen werd één van de eerste filmsterren. Pathé was wereldwijd de voornaamste 
filmproducent, maar moest door haar specialisatie in korte films meer en meer terrein 
prijsgeven aan de concurrentie. 

Op de komst van de lange film volgde de introductie van de monopoolfilm, waardoor film 
een exclusief goed werd, zowel bij de verhuurder als bij de exploitant. De hoge bedragen die 
voor de exclusiviteit van de monopoolfilms werden betaald door bioscoopeigenaars en 
verhuurders maakten het producenten mogelijk duurdere films te maken, grotere sets te 
bouwen en het sterrensysteem te promoten. Ook dit systeem is gekoppeld aan bepaalde 
nationale cinema's en genres, bijvoorbeeld de Italiaanse spektakel- en divafilms en de 
Duitse Autorenfilms. 

Jarenlang bestond een 'schemergebied' waarin nieuwe systemen naast de oude 
voorkwamen. Korte films bleven de jaren tien door een kwart tot de helft van de duur van 
de voorstellingen uitmaken en waren vaak niet via het monopoolsysteem 'beschermd' tegen 
vertoning door concurrenten.2 Het verhaal van Desmet en het bronnenmateriaal in de 
Desmet-collectie geven echter aan dat in meer opzichten deze periode pluriform was. Zo 
betekende de opkomst van bioscooporkestjes niet onmiddellijk het verdwijnen van 
explicateurs. En het duurde even goed een tijd voordat iedereen ertoe was overgegaan om 
films van Nederlandstalige tussentitels te voorzien. Desmet verzette zich tegen de lange 
speelfilm, zoals blijkt uit het vertonen van ingekorte versies van Quo VADIS? en GLI ULTIMI 
GIORNI Di POMPEI. Dit alles maakt Desmets tijd zo interessant als periode van veranderingen. 
De films in de Desmet-collectie laten die diversiteit zien in films met Duitstalige en 
Nederlandstalige tussentitels en in korte en lange films, ook al ontbreken de filmkopieën 
van sommige van Desmets lange succesfilms tegenwoordig in de collectie. 

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor belangrijke veranderingen, zoals het onbereikbaar 
worden van filmmateriaal en van leveranciers, groeiende concurrentie, groeiende 
afhankelijkheid van productiemaatschappijen en verschuiving in het aanbod. Brussel 
verdween als Europees handelsnetwerk, Berlijn werd tot een nationaal netwerk gereduceerd 
en Londen draaide moeizaam vanwege de zeeblokkades, de argwaan ten opzichte van het 
neutrale Nederland, de Europese bureaucratie en de oprukkende filmhandel in New York. 
Nederland raakte ingeklemd tussen een land in oorlog (Duitsland), een bezet land (België) 
en de zee. Het moest zich inspannen om nog aan films en apparatuur te komen, want de 
productie in eigen land was bij lange na niet toereikend, al groeide die door de oorlog wel in 
vergelijking met de jaren daarvoor. Parijs, waarnaar de treinreis tot dan toe niet veel langer 
duurde dan nu - afgezien van de TGV - lag ineens onbereikbaar ver weg. Distributeurs 
haalden rare toeren uit om via Londen toch nog Europese en Amerikaanse films te 

' Muller geeft voor Duitsland aan dat binnen de filmhandel ook daar een tijdlang een dergelijk schemergebied heerste. 
Muller (1994), p. 140-143. 
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verwerven, maar Desmets contacten zaten in Brussel en Berlijn, en niet zozeer in Londen. 
Die blik op het Europese continent brak Desmet op. De Franse, de Deense en de Italiaanse 

filmindustrie zakten vanwege de Eerste Wereldoorlog ineen, zodat Desmet nagenoeg geen 
beroep meer op hen kon doen. De Amerikanen profiteerden van de oorlog in Europa en de 
verzwakte positie van hun concurrenten. De Verenigde Staten nam tijdens de oorlog de 
internationale filmhandel over en werd de grootste filmproducent. In Nederland kregen de 
Amerikanen pas laat voet aan de grond, mogelijk uit desinteresse in een land met kleine 
afzetmogelijkheden, maar mogelijk ook vanwege het geringe enthousiasme in de 
Nederlandse pers voor de Amerikaanse films, met uitzondering van de Chaplin-films. 

Wat de Amerikaanse film betreft, was Desmet een typische afnemer van de films van de 
Motion Picture Patents Company, het oude kartel van Edison en Vitagraph, en van de veel
heid aan kleine filmmaatschappijen die de Amerikaanse filmindustrie tekende vóór de 
opkomst van Hollywood.3 Dit maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog plaats voor de nieuwe 
Amerikaanse filmmaatschappijen, de toekomstige grote studio's van Hollywood, maar 
Desmet haakte af vanwege hun eisen, die hem in feite zouden hebben geknecht. Als 
distributeur van Duitse films was Gildemeijer zijn meerdere. Die verkocht in 1917 zijn zaak 
aan Ufa, het nieuwe grote Duitse conglomeraat waarin veel van de kleine firma's opgingen 
waarmee Desmet voordien zaken had gedaan. Voor Desmet was de filmaanvoer vanuit 
Duitsland afgelopen. 

Door het oprukken van nieuwe concurrenten als Cinema Palace en Loet Barnstijn, die aan 
voldoende nieuw aanbod konden komen, raakte Desmets rol in de Nederlandse filmwereld 
meer en meer uitgespeeld. Desmet deed nog een laatste poging in 1915. Toen die niet het 
gewenste resultaat opleverde en bovendien de leveranciers van die films daarna wegvielen, 
wachtte hij niet af. Hij schakelde over op een ander bestaan, waarbij hij niet langer afhanke
lijk was van het buitenland, een verschuivende filmmarkt of een oorlog. Op een doorbraak 
van de Nederlandse filmproductie speculeerde hij niet. 

Desmet, een carrière. 
In grote lijnen is de geschiedenis van de carrière van Jean Desmet een succesverhaal, zeker 
wanneer men verder kijkt dan zijn filmloopbaan. Hij werd geen bioscoopkoning als 
Tuschinski of filmbons als Barnstijn. Hij wedde soms op het verkeerde paard. Maar zijn 
gang van de kermis via vaste bioscopen en filmverhuur naar handel in onroerend goed 
verliep in één stijgende lijn. Uit het verhaal van Desmets carrière komt een beeld naar voren 
van een behoedzaam en introvert man, die zijn bedrijf en niet zichzelf op de voorgrond 
stelt. Toch is hij snel en voorzien van een fijne neus als het gaat om het signaleren van 
trends, het aanvangen van nieuwe carrières, het terugdringen van bedrijfsrisico's en het 
investeren in lucratieve ondernemingen. Enerzijds miste hij soms de boot omdat hij te 
zuinig was of te weinig risico wilde lopen, of het nu ging om standplaatsen op de kermis of 
om de aankoop van populaire films. Anderzijds bewijzen zijn Cinema Palace in Amsterdam 
en zijn Flora-project dat hij bereid was forse sommen te investeren. Wat zijn films betreft, 
was hij waarschijnlijk geen filmliefhebber in de cinefiele zin des woords, wel een liefhebber 
van bioscoopvermaak. 

De levensstijl en waarden van Desmet werden bepaald door zijn handel en andersom 
beïnvloedde zijn gedrag zijn handel. De sociale mobiliteit van Desmet is onmiskenbaar. 
Natuurlijk moeten we blij zijn met Desmets succesvolle loopbaan na de filmhandel. Was hij 

' Zie Inleiding, p. 6-8. 

345 



net als zijn concurrent Nöggerath failliet gegaan, dan had hij zijn films waarschijnlijk van 
de hand gedaan. Hij bood zijn oude voorraad weliswaar te koop aan, met name net na de 
Eerste Wereldoorlog, maar koos daarvoor een verkeerd moment: er was geen interesse in 
vooroorlogse korte films. De reden dat we vandaag nog kunnen spreken van een Desmet-
collectie is misschien meer een aaneenschakeling van toevalligheden dan een 
weloverwogen beleid. 

Desmet was een zuinig, hardwerkend man. Zijn zuinigheid bij het bieden op 
staanplaatsen op de kermis en zijn spaarzame advertenties in kranten in die periode is 
opvallend. Ook bood hij wel eens te weinig voor kostbare publieksfilms. Zonder die 
houding was Desmet echter nooit zo rijk geworden. Bovendien heeft het de 
filmgeschiedenis een schat bezorgd. 

Desmet voelde zich als oudste zoon van een verweesde familie verantwoordelijk voor 
zijn broers en zussen en stond ze regelmatig financieel bij. Al op de kermis gaf Desmet 
grof geld uit voor een luxueuze salonwagen en spaarde hij kosten noch moeite om zijn 
kermistent te verfraaien toen hij met een reisbioscoop begon. Wat betreft reclame bij de 
door hem verhuurde films was hij ook niet bepaald zuinig. Hij was ervan doordrongen 
geraakt dat reclame essentieel was voor een goed roulement, zodat hij klaagde wanneer 
leveranciers maar matige hoeveelheden reclamemateriaal bij hun films aanboden. 
Naarmate zijn carrière vorderde, investeerde hij steeds grotere bedragen. Het summum 
daarvan was wel zijn Flora-project. Het geeft aan, dat Desmet niet alleen bezig was met 
teveel betaalde meters film.4 Hij kon ook in het groot denken, dromen. In die zin heeft 
Charles Boost gelijk gehad, dat Desmet zowel een zuinige als een royale man is geweest.5 

Desmets sociale stijging ging gepaard met een toenemende verburgerlijking. Hij paste 
daarmee binnen het proces van verburgerlijking van de Nederlandse samenleving dat 
historicus J.C.H. Blom constateert: 'Het uitte zich onder meer in de dominantie van een 
stelsel van waarden en normen, neergelegd in een reeks gedrags- en fatsoensregels. 
Vaderlandsliefde en het deugdzame, spaarzame, arbeidzame en beheerste gezin met de 
man als kostwinner, de vrouw als huismoeder en de kinderen in een vanzelfsprekend 
ondergeschikte rol, stonden daarin centraal. Gezag en maatschappelijke orde dienden 
gerespecteerd te worden, maar door ijver, intelligentie en doorzettingsvermogen was 
sociale stijging niet uitgesloten. Ontplooiing van het individu als liberale waarde bij 
uitstek was zeker van even grote betekenis als zich voegen in de maatschappelijke 
orde.'6 Met Desmets vaderlandsliefde viel het wel mee, maar aspecten als spaar- en 
deugdzaamheid, doorzettingsvermogen en een drang naar zelfontplooiing waren sterk 
op hem van toepassing. 

Desmet is vergelijkbaar met de hoofdpersoon in het Franse drama LUTTE POUR LA VIE, 
een populaire film van Desmets reisbioscoopprogramma's, maar ook met Charles Foster 
Kane, de hoofdpersoon uit Orson Welles' CITIZEN KANE (RKO 1941). In LUTTE POUR LA VIE 
gaat een zwerver naar de grote stad en klimt daar door hardwerken en edelmoedigheid 
op tot voorman en schoonzoon van een fabrieksdirecteur. In CITIZEN KANE weet een 
jongeman met veel aplomb en trucs een ingeslapen krant tot een populair sensatieblad 

' Zie hfd. Ill, p. 140-141. 

s Zie Inleiding, p. 2. 

' J.C.H. Blom in: J.C.H. Blom/ E. Lamberts (red.), Geschiedenis van de Nederlanden (Amsterdam: Agon, 1993), p. 439. 
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om te toveren. Hij wordt steeds rijker en slaat aan het verzamelen. Zijn vrouw, ook van 
bescheiden komaf, verveelt zich echter in hun grote villa. De groeiende weelde en de 
verzakelijking van zijn bestaan maken het leven saaier en de man blijft net als Desmet 
een hang naar het verleden houden. 

Pionier. 
Jean Desmet was een pionier in verschillende opzichten. Hij was laat met zijn reisbioscoop, 
maar met zijn vaste bioscopen was hij zowel in Rotterdam als in Amsterdam één van de 
pioniers. Tuschinski begon daarentegen pas zijn eerste bioscoop toen hij zag dat het een 
goudmijn was voor anderen. Desmet was een van de eersten met een Elite-bioscoop en was 
daarmee ook een exponent van de differentiatie in bioscopen. Evenzeer pionierde Desmet 
in filmverhuur, in de introductie van lange speelfilms en in het uitbrengen van Deense en 
Duitse sensatiefilms en melodrama's. Na de generatie van Nöggerath senior zijn Nöggerath 
junior, Gildemeijer en Desmet de nieuwe lichting distributeurs die inhaken op de hausse in 
vaste bioscopen en de onverzadigbare behoefte aan film van bioscoopexploitanten en 
bioscoopbezoekers. Hun voorbeeld leidde vanaf 1913 tot navolging door nieuwe 
verhuurmaatschappijen als Wilhelmina, Cinema Palace en HAP-Film. Desmet ging mee met 
de ontwikkeling van de monopoolfilm, maar niet zonder slag of stoot. Hij stopte bij de 
verhuur- en verkooppraktijken van de Amerikanen, bemoeide zich niet met de verhuur van 
Nederlandse speelfilms of serials en hij weigerde al te veel te betalen voor populaire films. 
Hij prefereerde een nieuw bestaan als vastgoedeigenaar en financier. In feite beëindigde hij 
zijn filmcarrière in 1916, toen hij met onroerend goed aanving. 

Desmet was zich bewust van zijn rol als pionier. Boost, die alleen Desmets 
kermisperiode beschreef, zat er naast toen hij hem betitelde als 'biopionier', omdat 
Desmet op de kermis nog niet op die pioniersrol kon bogen. Misschien adverteerde hij 
daardoor meer voor zijn attractie dan voor zichzelf. Later in zijn filmhandel deed hij dat 
wel. Toen Desmet onderhandelde met zijn Amerikaanse leveranciers, beweerde hij de 
oudste en de grootste distributeur van Nederland te zijn. Die rol van 'nestor' van de 
Nederlandse filmwereld vervulde hij ook in zijn gedeeld directeurschap van de 
Amsterdamse bioscoop Cinema Palace en zou hij zich ook nadien nog aanmeten bij NV 
Cinema Roval. Toch betekende dit niet dat Desmet zich als een publieke figuur 
profileerde.7 Hij wilde wel show - het Flora-complex kan in dit kader worden opgevat 
als een permanente 'kermesse d'été -, maar hij hoefde daarbij niet zelf in het middelpunt 
te staan. 

Verschillen met nu. 
Door de ogen van Desmet kijkt men anders naar zijn films dan door die van de laat-
twintigste eeuwse toeschouwer. Een voorbeeld is het kleurgebruik. Het merendeel van 
Desmets films is getint. De conservering van de Desmet-nitraatfilms geschiedt al meer 
dan tien jaar in kleur en heeft voor een revolutie in kleurconservering gezorgd. Getinte 
films waren voor Desmet en zijn wereld een vast gegeven. Desmet moest er apart voor 
betalen, maar er was nauwelijks ophef over. Als er bij zijn afnemers vraag naar kleur 
was, dan was dat naar ingekleurde film. Begin jaren tien gold datzelfde voor de 

' Desmets reputatie is na de Tweede Wereldoorlog meer verspreid door anderen dan door hemzelf. Een voorbeeld hiervan 
is de tekst naar aanleiding van zijn tachtigste ver|aardag, 'Pionier van het Nederlandse bioscoopbedrijf, |ean Desmet, 
gaat zijn 8oste verjaardag vieren', in: Nieuw Weekblad voorde Cinematografie46, 12 augustus 1955, p. 1-2. 
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aanwezigheid van tussentitels: die waren gewoon. Het enige waar over te marchanderen 
viel, was de kwaliteit van titels en de prijs. Vanaf 1913 liet Desmet zijn titels in 
Nederland maken en wisselde nogal eens van leverancier als hij ontevreden was over 
het gebodene. Daarvóór speelde het probleem van buitenlandse tussentitels in verband 
met Desmets overname van Duitse bioscoopprogramma's. Maar ook in het verhuren van 
films met buitenlandse tekst was hij niet de enige in Nederland. Bovendien beschikten 
de meeste Nederlandse bioscooptheaters over explicateurs, die dat probleem opvingen. 

Desmet had ook andere prioriteiten dan de hedendaagse filmliefhebber wat betreft 
filmkeuzes. Zijn meest prestigieuze films, zoals RICHARD WAGNER, worden nu niet langer 
vanzelfsprekend als de meest aantrekkelijke films beschouwd. Andersom hebben de 
schitterende korte reisfilms in de Desmet-collectie, met hun fraaie ingekleurde beelden en 
shots vanaf rijdende treinen, auto's en trams, voor Desmet waarschijnlijk niet meer 
betekend dan regulier aanbod. Al had men in Nederland destijds wel een voorliefde voor de 
documentaire, zelden prijkte een hele serie van dergelijke films in een bioscoopprogramma. 
Zeker in de avondvoorstellingen in vaste bioscopen werd maar één documentaire vertoond. 
Dat heeft niet zozeer met Desmets smaak te maken als met de standaardisering van het 
bioscoopprogramma en met Desmets conformering daaraan. Hij was typisch een 'kind van 
zijn tijd'. 

Zijn eigenzinnigheid blijkt alleen incidenteel als hij voor kleine bioscopen in de steden of 
bioscooptheaters in de provincie lange Italiaanse spektakelfilms reduceert tot eenakters 
vanwege zijn voorkeur voor voorstellingen met korte films, met name komische films. In 
zijn luxetheaters vertoonde Desmet zonder schroom de extreem lange Wagner-film zonder 
'voorfilms'. Toch zou die film door zijn scenische en tableau vivant-achtige stijl als een serie 
korte films opgevat kunnen worden.8 In het begin van de jaren tien vertoonde Desmet vaker 
lange films, die per akte van genre - en vaak ook van locatie - wisselen en zo doen denken 
aan een serie korte films, zoals TERRA PROMESSA en GEBROCHENE SCHWINGEN (Messter 1913). 
De oude programmacultuur van afwisseling in vorm en inhoud door een bonte 
opeenvolging van korte films werd op deze manier nog enigszins gehandhaafd. Dit was 
echter een verschijnsel waarvoor Desmet zelf niet verantwoordelijk was, maar dat al in de 
productiefase bepaald werd. Daarbij werd ongetwijfeld ingespeeld op verwachtingen bij het 
bioscooppubliek. Mogelijk speelde Desmets selectie wel een rol in de aanschaf van 
dergelijke hybride films. 

Ten slotte moet geconstateerd worden dat vanuit Desmets perspectief en dat van zijn 
afnemers technische kwaliteit een belangrijker criterium was dan inhoudelijke kwaliteit. 
Anonieme reisfilms maar ook populaire lange speelfilms - vroege 'klassiekers' als L'ENFANT 
DE PARIS, RICHARD WAGNER en CAJUS JULIUS CAESAR - konden tien jaar na hun eerste 
vertoning nog verhuurd worden. Bekabelde filmkopieën, gescheurde perforaties en 
missende scènes werden als grotere problemen ervaren dan de ouderdom van een film, als 
die in de desbetreffende locatie nog niet was gedraaid. Zorgvuldig gerepareerde en met 
'wetgate' gedupliceerde filmkopieën van nu zien er gaver uit dan die in de jaren tien 
verschenen op het doek van een provinciebioscoop, na een weken- of zelfs jarenlange 
roulatie. 

* Thomas Elsaesser, 'Early German Cinema: A Second Li/e?', in: Elsaesser/Wedel (1996), p. 32-34. Ook films als CAIUS JULIUS 
CAESAR en LES ENFANTS DU CAPrrAiNE GRANT kennen een dergelijke tableau vivant-achtige stijl. Zie voor de stijl van de vroege 
lange films: Ben Brewster/Lea Jacobs, Theatre to Cinema. Stage Pictorialism and the Early Feature Film (Oxford etc.: Oxford 
University Press, 1997). 
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Er bestaat tegenwoordig weer wel een opvallende overeenkomst tussen Desmets blik en 
de huidige opvattingen over film. De filmgeschiedenis is net als Desmet niet langer 
uitsluitend geïnteresseerd in meesterwerken. Het reguliere aanbod trekt net zoveel 
interesse. Film wordt minder onderzocht als kunstvorm en meer als massamedium, 
consumptieartikel en vorm van vermaak. In die zin zijn we dichter bij Desmets blik komen 
te staan. 

Infrastructuur van het culturele leven. 
In Desmets tijd kreeg de filmcultuur vorm en werd een culturele infrastructuur opgebouwd, 
die tot ver na de Tweede Wereldoorlog stand zou houden. Nieuwe categorieën ontstonden 
als filmverhuur en bioscoopexploitatie. Deze sectoren ontwikkelden zich, 
professionaliseerden zich. Zij onderhandelden of voerden een machtsstrijd met elkaar en 
met andere groeperingen als overheid, publiek en productiemaatschappijen. De Desmet-
collectie en het verhaal van Desmets filmcarrière leveren een bijdrage aan het onderzoek 
naar de infrastructuur van het culturele leven en de rol van de Eerste Wereldoorlog daarin. 

Voorwaarde voor een nieuwe filmcultuur is een goede algemene infrastructuur, zodat 
communicatie en transport snel en efficiënt kunnen plaatsvinden. Door de snelle 
postvoorziening via het spoorwegnet kon Desmets filmimport en het rondsturen van zijn 
films door Nederland correct, doeltreffend en vlot geschieden. Spoedgevallen werden 
via de telegraaf afgehandeld. Het hele Desmet-archief met al zijn binnen- en 
buitenlandse brieven, telegrammen, kattebelletjes aan personeelsleden, rekeningen en 
doorslagen is eigenlijk één grote documentatie van communicatie en transport in de 
eerste helft van de jaren tien. De waarde van dat infrastructurele netwerk wordt des te 
duidelijker naarmate men constateert wat door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
korte tijd of zelfs vier jaar lang werd vertraagd, verminderd of stilgelegd: filmtransport 
en postvoorziening, maar ook de filmproductie in landen als Frankrijk en Italië. 

Via de geschiedenis van Desmets carrière wordt duidelijk dat institutionalisering rond de 
Eerste Wereldoorlog belangrijk werd, toen filmverhuurders en bioscoophouders zich 
begonnen te organiseren en vaste locaties en tijdstippen bepaalden om elkaar te ontmoeten 
en te onderhandelen. Tegelijkertijd begon ook het bioscooppersoneel zich te organiseren, 
bonden werden opgericht en stakingen braken uit. Sociale bewegingen neigen ertoe na een 
poos uit te kristalliseren en routine te worden. Dat is precies wat ook met filmdistributie als 
bedrijfstak gebeurde na de Eerste Wereldoorlog. Toen Desmet het toneel verliet, waren de 
wilde vrije jaren van de filmdistributie voorbij. 

Desmets verhaal maakt duidelijk welk internationaal karakter de filmwereld van begin 
jaren tien had en hoe de snelheid en omvang van internationale manieren van 
communicatie voorwaardescheppend waren voor wat als een vroege vorm van 'global 
culture' gezien kan worden. Films van allerlei nationaliteiten werden probleemloos de hele 
wereld rondgestuurd. Men hoefde alleen maar de tussentitels aan te passen. Die 
ontwikkeling past binnen Roland Robertsons schema van de ontwikkeling van 
globalisering.9 Daarin onderscheidt hij vijf fases van groeiende globale verdichting en 
complexiteit. De derde fase is wat hij de 'take-off phase' noemt, de periode tussen de jaren 
zeventig van de negentiende eeuw en het midden van de jaren twintig van de twintigste 
eeuw, waarin globalisering in een versnelling terechtkwam. Opvallend daarbij zijn de groei 

9 Roland Robertson, 'Mapping the Giobal Condition: Giobaiization as the Central Concept', in: Mike Featherstone, Ciobai 
Culture: nationalism, globalization and modernity (London: SAGE, 1990), p. 26. 
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van het aantal internationale bedrijven en instituten, de groei van mondiale vormen van 
communicatie, de acceptatie van uniforme wereldtijd, de ontwikkeling van mondiale 
competitie en prijzen en de ontwikkeling van standaardnoties van burgerschap, rechten en 
beeld van de mensheid.10 

Hoewel Desmet een rol speelde in de internationalisering van de filmcultuur, had zijn 
bedrijf tegelijkertijd minder moderne trekken. Weliswaar was hij via vennootschappen bij 
bioscoopbouw en projectontwikkeling betrokken, toch bezat hij met zijn 
onroerendgoedmaatschappijen en vennootschappen firma's die voornamelijk een 
familiebedrijf-karakter hadden.11 Hij continueerde daarmee een opzet die hij eerder 
hanteerde in zijn bioscoopketen. Desmets onroerend goed betrof deels theaters, die vaak 
geleid werden door families. Ook in zijn eigen vennootschappen, zoals NV Madrid, 
opgericht voor zijn amusementspaleis Flora, of de vennootschap waarin hij financier en 
aandeelhouder was, NV Cinema Royal, zaten behalve hijzelf ook familieleden. Zodoende 
behield hij controle en bleef in alle opzichten een 'pater familias'. Desmet was zeker niet de 
enige met een familiebedrijf. Ook zijn concurrenten Mullens, Nöggerath en Tuschinski 
hanteerden dergelijke constructies.12 

Binnen Desmets filmverhuur maar nog meer binnen zijn bioscoopexploitatie wordt 
duidelijk hoe belangrijk begin deze eeuw familiebanden waren in de Nederlandse 
filmwereld en daarmee een wederzijdse afhankelijkheid en een soort 'morele 
gemeenschap'. Verschillende familieleden van Desmet waren werkzaam in zijn 
bioscopen en waren van hem afhankelijk. Andersom voelde hij zich als familieoudste 
verantwoordelijk voor zijn broers, zusters en aangetrouwde familie, zeker als die in 
moeilijkheden verkeerden. Daarnaast kan de Nederlandse filmverhuur als een soort 
familie of op zijn minst een gemeenschap worden opgevat. Vóór de Eerste Wereldoorlog 
was het een kleine groep die met elkaar zaken deed en soms eikaars films overnam, 
ondanks harde concurrentie en listen om op eikaars succes te teren. Er werden ook al de 
eerste initiatieven ontplooid om zich te verenigen. Maar in wezen ging het om een groep 
onafhankelijke pioniers, 'vrije jongens'. Vanaf de Eerste Wereldoorlog werd de 
filmverhuur- en bioscoopwereld meer georganiseerd, een ontwikkeling die uitmondde in 
de oprichting van de Nederlandsche Bioscoopbond in 1921. Met die nieuwe 
georganiseerde wereld had Desmet alleen nog zijdelings te maken. De identiteit van de 
generatie filmverhuurders van begin jaren tien, met Desmet als een van de exponenten 
van die generatie, is een andere dan die van de generatie die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog opkomt, met Loet Barnstijn als belangrijkste vertegenwoordiger. 

Lokale verschillen. 
Bij Desmets leveranciers maakte het verschil of het om tweedehands handelaars, 
internationale distributeurs of productiemaatschappijen ging. Iedereen had zijn eigen 

'° Mike Featherstone, 'Global Culture: An Introduction', in: Featherstone (1990), p. 6. 

" Desmet had na zijn avontuur met NV Middenstad niet zijn bekomst van dergelijke constructies. Voor NV Middenstad, zie 
hfd. II, p. 103-104, en hfd. VII, p. 276-279. 

" Misschien geldt dit ook voor Bamstijn, maar daar is weinig over bekend. In internationaal perspectief is het idee 
familiebedrijf natuurlijk geen vreemde in de filmwereld. Voorbeelden zijn de gebroeders Lumière, de gebroeders Pathé, 
Wamer Brothers en de gebroeders Cohn van Columbia. 
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agenda. Bij zijn afnemers hadden verschillen te maken met de plaats van de bioscoop in de 
stad, de omvang van de stad zelf, het aantal bioscooptheaters in de stad en de positie van de 
stad binnen de hiërarchie der steden. Ook het strenge keuringsbeleid van een gemeente of 
de sterke 'lobby' van een dominante religieuze beweging kon bepalend zijn in wat men 
wilde huren. Natuurlijk hadden bioscoopondernemers daarnaast hun eigen smaak en hun 
visie op wat ze belangrijk vonden: korte of lange films, een voorkeur voor bepaalde genres, 
nationale cinema's of sterren, een voorkeur voor goedkoop of duur, voor veel of weinig 
reclame, voor explicatie of orkestjes en voor doorlopende of vaste voorstellingen. 

Hetzelfde geldt voor de Nederlandse filmverhuurders. Afnemers in de provincie of 
reisbioscoopexploitanten werden door hen anders behandeld dan luxetheaters in de 
grote steden. Wat hun filmaanbod betreft, waren er films die alle verhuurders wel in 
hun aanbod wilden hebben, zeker wat betreft de korte films. Naarmate de lange films 
echter opkwamen, gingen verhuurders als Gildemeijer en Nöggerath zich meer en meer 
specialiseren, ook al bleven ze daarnaast rijp en groen aanbieden. Desmet specialiseerde 
zich niet zo sterk. Daarmee week hij mogelijk van de algemene tendens af. Aan de 
andere kant beperkten Desmets opvolgers Barnstijn en Cinema Palace zich evenmin in 
een land, genre of productiemaatschappij, al zijn er wel bepaalde tendensen aan te 
wijzen als de serials bij Barnstijn. Diversificatie en specialisatie gingen gelijk op. Nader 
onderzoek naar Desmets concurrenten en opvolgers zou dit verschijnsel kunnen 
preciseren. 

Internationale verschillen: reactie op Staigeren Muller. 
Veranderingen buiten Nederland kunnen niet klakkeloos op de Nederlandse situatie 
geprojecteerd worden. Nationale ontwikkelingen zijn slechts ten dele te zien als onderdeel 
van internationale ontwikkelingen. Dat geldt met name voor de Amerikaanse situatie. Daar 
vormden bijvoorbeeld de producenten al in een vroeg stadium, veel eerder dan in Europa, 
een machtig bolwerk, dat zowel filmhandel als filmvertoning ingrijpend bepaalde. Voor de 
Europese situatie ligt met name een vergelijking tussen Nederland en Duitsland voor de 
hand. 

In grote lijnen komen de ontwikkelingen die Corinna Muller schetst voor Duitsland 
overeen met die in Nederland. Toch zijn er ook verschillen aan te wijzen tussen de Duitse 
en de Nederlandse situatie. Alle belangrijke structurele veranderingen die Muller voor 
Duitsland schetst, vonden ook in Nederland plaats, maar over het algemeen later. Dat gold 
onder meer voor de opkomst van vaste bioscopen, de doorbraak van de lange film en de 
introductie van de monopoolfilm. De crisis in de Duitse filmwereld, die daar bedwongen 
werd door de introductie van eerst de lange film en vervolgens de monopoolfilm, bleef 
Nederland bespaard. 

Duitsland en Nederland waren aan het begin van de jaren tien vooral filmvertonende in 
plaats van filmproducerende landen, in tegenstelling tot landen als Frankrijk en Italië. In 
Duitsland was echter sprake van een snelgroeiende filmproductie in de jaren vlak voor de 
Eerste Wereldoorlog. In Nederland was het aandeel Nederlandse films ten opzichte van het 
totale filmaanbod in de Nederlandse bioscopen marginaal en zou dat, ondanks nieuwe 
filmmaatschappijen als Hollandia, blijven. Vanaf 1913 werden veel Duitse films in 
Nederland afgezet en veroverden daarbij een groeiende status als kwaliteitsfilm. Dit betreft 
met name de monopoolfilms. vaak prestigieuze literaire drama's met bekende acteurs als 
Albert Bassermann of melodrama's met de eerste Europese sterren Asta Nielsen en Henny 
Porten. Müllers boek geeft aan dat die omslag al in 1911-1912 in Duitsland plaatsvond, 
maar behalve de Asta Nielsen-rage is in Nederland die ontwikkeling in het algemeen iets 
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later te situeren, vanaf begin 1913. Tot die tijd zijn het met name de Deense sensatiefilms 
die de aandacht trekken. Tijdens de oorlog verdwenen de buitenlandse films 
langzamerhand uit de Duitse 'Kino's', terwijl dat internationale aanbod in Nederland bleef 
doorgaan. Een ander groot verschil is, dat Berlijn vóór de oorlog een belangrijk knooppunt 
van internationale filmhandel was. Amsterdam is dat nooit geworden. Het werd alleen het 
centrum voor de nationale filmhandel, zeker na de oprichting van de filmbeurs in 1916. De 
oorlog heeft in beide landen de filmproductie omhooggestuwd, al is dat in Nederland op 
veel bescheidener schaal gebeurd. Daarbij heeft de permanente aanwezigheid van het 
buitenlandse aanbod ongetwijfeld een rol gespeeld. In die zin spreekt dit onderzoek Muller 
niet zozeer tegen, maar geeft wel aan dat ook na het jaar waar haar studie ophoudt (1912) 
belangrijke veranderingen in de filmwereld plaatsvonden. 

Een vergelijking met België biedt meer overeenkomsten. België kende een nog marginalere 
filmproductie in de jaren tien en was bovendien een vooral filmvertonend land met een 
sterk internationaal gerichte blik. Toch zijn ook hier verschillen aan te wijzen. Om te 
beginnen kende België een omvangrijkere bioscoopcultuur. Mogelijk speelde de Belgische 
hoogconjunctuur daar een rol in. Blom schrijft hierover: 'De economische groei [van 
Nederland] legde tevens de basis voor een welvaartsverhoging van ongekende omvang, al 
bleef de welvaart in die periode [eind vorige en begin deze eeuw] wat achter bij die van het 
sterk expanderende België.'13 De behoefte aan filmimport was door het fikse aantal 
bioscopen waarschijnlijk groter dan die in Nederland. Brussel ligt dichter bij Parijs en kon 
zodoende sneller films via de Franse filmhandel binnenhalen. Maar de Belgen hadden 
zonder twijfel ook betere contacten met de Londense en mogelijk ook met de Berlijnse 
filmhandel, want rond 1912 konden de films van alle belangrijke internationale 
filmmaatschappijen in Brussel gekocht of gehuurd worden. Men had daar dikwijls 
vertegenwoordigingen voor België én Nederland. In 1914 werd dat netwerk abrupt 
afgebroken en vier jaar lang moesten de Nederlanders hun films elders vandaan halen. 
Mogelijk heeft dat gezorgd voor een permanente verschuiving van de focus van de 
Nederlandse verhuurders van Brussel naar Londen en Berlijn. 

Het belang dat Staiger en Muller aan filmlengte en de overgang van korte naar lange film 
hechten wordt vanuit Desmets perspectief geheel bevestigd, althans voor de Nederlandse 
situatie. Het begrip filmlengte heeft behalve zijn historische waarde nog steeds een actuele 
waarde. Muller heeft deels gelijk, wanneer ze stelt, dat tegenwoordig films langer worden 
om met televisie te concurreren.: 'Zur Zeit werden die Kinofilme immer langer. Man hat die 
Fernsehenkonkurrenz, die starker geworden ist, da mehrere Programmen angeboten 
werden. Filme waren früher eher anderthalb Stunden. Jetzt sind das im Schnitt zwei 
Stunden.' Om zich te onderscheiden van televisieprogramma's wordt de lengte van een 
bioscoopfilm een strategie om zich te onderscheiden, haast ook als een soort 
kwaliteitsmerk. Die grotere lengte moet wel steeds gelegitimeerd worden via sterren, 
spektakel of films naar literatuur of theater.14 Televisie draagt vreemd genoeg aan die 
legitimatie van film bij door trailers voor en praatprogramma's en documentaires over films 
uit te zenden. Daarnaast verschijnen veel films na een jaar of twee bioscooproulement zelf 
op televisie en op video. De strategie van de lange film heeft daardoor iets dubbelzinnigs 
gekregen. 

" Blom (1993), p. A38. 

" Interview met Corinna Muller, 21 november 1997. 
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Problematische bronnen: pers of bedrijfsarchief. 
De meningen uit de pers verschillen nogal eens met die van het publiek. Hoewel ze lovend 
werden besproken in vakpers en dagbladpers waren Desmets films RICHARD WAGNER, FIORDI 
MALE en DIE LANDSTRASSE geen kassuccessen. Dat gold ook voor films van zijn concurrenten 
als THE MIRACLE.15 Ondanks overdadige reclame en gunstige recensies betaalden Desmets 
melodrama's met Henny Porten en zijn divafilms zich niet terug aan de kassa, noch via 
verkoop van alleenrechten noch via een langlopend roulement. Een reden daarvoor was de 
gelijktijdige concurrentie van films in hetzelfde genre of in andere genres die nog 
populairder waren, zoals de sensatiefilms. 

Uit Desmets verhuurboeken en correspondentie blijkt dat positieve besprekingen of 
intensieve reclamecampagnes niet altijd commerciële successen opleverden. De 
dagbladpers verzweeg fiasco's. De vakpers kwam er hooguit jaren later in de zijlijn op terug 
in een vergelijking met recente films, maar verbloemde of verzweeg vaker. De ideologie van 
de vakpers was er niet naar om falen in de eigen bedrijfstak breed uit te meten. Daardoor 
kan filmhistorisch onderzoek op basis van vakbladen wel goed de ideologie van de 
beroepsgroep beschrijven (de manier waarop men 'in beeld' wilde komen), maar niet wat er 
aan de kassa met de film gebeurde. 

Een bedrijfsarchief is als bron betrouwbaarder, omdat het nooit de bedoeling is 
geweest als publieke bron te gebruiken. Wel moet een voorbehoud worden gemaakt 
voor Desmets brieven aan leveranciers en filmhuurders en vice versa. Niet iedereen was 
eerlijk in wat hij schreef. Ook daar konden, net als in de vakpers, bijbedoelingen achter 
zitten. Soms geven Desmets in de kantlijn gekrabbelde opmerkingen meer inzicht in zijn 
beweegredenen dan de officiële brieven en rekeningen. Desmets manier om kortingen te 
bedingen bij te late leveringen en te korte metrages was aan de ene kant een manier om 
efficiëntie en correctheid af te dwingen en niet bedrogen te worden, zoals hij zelf 
schreef. Aan de andere kant was het even goed een manier om het geld te verdienen, wat 
hij anders zou mislopen. 

Een dilemma is dat er ook andere vormen van communicatie waren, namelijk de orale 
communicatie: Desmets gesprekken met zijn kantoorpersoneel, telefoontjes, 
ontmoetingen van vertegenwoordigers of bioscoophouders op Desmets kantoor, 
gesprekken tijdens voorbezichtingen in zijn bioscooptheater of die van anderen, visites 
van hem aan Brussel en Berlijn, ontmoetingen in grenssteden en werkbezoeken aan zijn 
bioscopen buiten Amsterdam. Alleen uit de geschreven en getypte communicatie kan 
indirect worden afgeleid wat er aan andersoortige communicatie is geweest. Meestal zijn 
dat niet meer dan vage verwijzingen. Ondanks de uitgebreide documentatie van 
Desmets bedrijfsarchief wordt er steeds weer op gewezen dat een deel van de 
communicatie mist. 

Vakpers of bedrijfsarchief, Michèle Lagny benadrukt in haar De I'histoire du cinéma hoe 
belangrijk 'Ie gout de 1'archive' in het algemeen is als basis voor historisch onderzoek. Niet 
alleen vanwege de emotionele kwaliteit van het directe en aanraakbare contact met het 
materiaal, de sensatie van sporen van het verleden. 'Mais surtout parce que c'est en 
manipulant Ie document que se fabrique un objet nouveau, se constitue un nouveau savoir, 
s'écrit une nouvelle archive, c'est-a-dire I'histoire, justement.'16 

5 Zie hfd. IV, p. 173-174, en hfd. V, p. 205. 

16 Michèle Lagny, De I'histoire du cinéma. Methode historique et histoire du cinéma (Paris: Armand Coiin, 1992), p. 57. 
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Suggesties voor verder onderzoek. 
Door de nadruk op de context van de Desmet-collectie is er minder ruimte geweest voor de 
films zelf. Gelukkig zijn er de afgelopen jaren flink wat publicaties over de Desmet-films 
geweest. Toch ligt op dat gebied nog veel open: onderzoek naar genre, mise-en-scène, 
vertelstructuren en relaties met andere cultuuruitingen. 

Representatie in de zin van het beeld dat al die buitenlandse films opriepen en de 
vertaalslag die daaromheen gemaakt werd in de Nederlandse bioscopen via explicatie en 
tussentitels, is grotendeels buiten beschouwing gebleven. Ongetwijfeld bestaat er een 
sterke band tussen de dominantie van buitenlands filmmateriaal, de 'exotische' vorm en 
inhoud van die films en het effect daarvan op de Nederlandse filmwereld. De overgang 
van films met tussentitels in buitenlandse talen naar films met Nederlandstalige 
tussentitels, een overgang die juist in Desmets tijd plaatsvindt, speelt daarbij een 
belangrijke rol. De Desmet-collectie biedt ruime gelegenheid tot dergelijk onderzoek 
naar representatie, maar dit is elders beter op zijn plaats. 

Tijdens dit onderzoek werd regelmatig gestoten op het inzetten van film als propaganda
middel in de Eerste Wereldoorlog, natuurlijk om binnen de eigen natie het moreel hoog te 
houden, maar ook om de opinie in neutrale landen als Nederland ten gunste van het eigen 
land te draaien.17 Vandaar dat filmpropaganda in Nederland door beide kampen uiterst 
interessant is voor wie meer wil weten over filmdistributie tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Jeanpaul Goergen schreef in de CineGraph-bundel Schwarzer Traum und weisse Sklavin 
(1994] over Duitse filmpropaganda in het neutrale Scandinavië. Goergens onderzoek naar 
de activiteiten van de Duitsers in het neutrale Denemarken kan men ook projecteren op de 
Nederlandse situatie. Het materiaal in het Bundesarchiv in Potsdam dat hij voor zijn artikel 
gebruikt heeft, bevat ook informatie over de Nederlandse situatie en de bemoeienis van 
Duitsers in Nederland tijdens de oorlog.18 Interessant daarbij is dat Duitse militairen naar 
Nederland werden gestuurd om te peilen welk soort films het beste zouden aanslaan bij de 
Nederlanders. Tijdens onderzoek in Londen bij de Public Record Office kwam materiaal 
naar boven dat de andere kant van de zaak belicht, namelijk filmpropaganda in Nederland 
door de Britten. Behalve de affaire van THE BATTLE OF THE SOMME was het niet mogelijk dat 
in dit onderzoek te verwerken. Ongetwijfeld ligt er in Frankrijk ook materiaal omtrent 
filmpropaganda in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Franse propagandafilm 
MÊRES FRANCAISES met Sarah Bernhardt deed het in Nederland bijvoorbeeld erg goed. 

Daarnaast is er een verlanglijst voor nader onderzoek, om te beginnen in Nederland. Enkele 
filmcollecties uit de periode van de vroege film dienen zich daarvoor aan. Wat betreft 
collecties bij het Filmmuseum is het na het onderzoek van Drukker en Donaldson over 
reisbioscoopexploitant Riozzi nu tijd om de overgebleven films van Riozzi te verbinden met 
reclame en papiermateriaal.19 Maar bovenal wordt het tijd voor een alomvattende studie 

" Cöktiirk (1995), p. 188-200; Convents (1995), p. 171-178. 

" Jeanpaul Goergen, 'Neue Filme haben wir nicht erhalten. Die deutsche Filmpropaganda 1917/1918 in Danemark', in: Behn 
(1994), p. 30-40. Zie ook: Jeanpaul Goergen, "Soldaten-Lieder" und "Zeichnende Hand". Propagandafilme von John 
Heartfield und George Crosz im Auftrag des Auswartigen Amtes 1917/1918, in: KINtop 3, 1994, p. 129-142; Wolfgang Mühl-
Benninghaus, 'Oskar Messters Beitrag zum Ersten Weltkrieg', in: KINtop 3, 1994, p. 103-115; Stephen Bottomore, The 
Biograph in Battle', in: Dibbets/Hogenkamp (1995), p. 28-35; Hiley (1995), p. 160-170. 

" Drukker (1979), Drukker/Donaldson (1980). 
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naar de gebroeders Mullens, hun reisbioscoop, hun vaste bioscopen en hun filmproductie.20 

Alex Benner, jarenlang nummer twee en soms zelfs nummer één op de Nederlandse 
kermissen, verdient meer dan de minimale vermelding in Geschiedenis van de Nederlandse 
film en bioscoop tot 1940.21 Ook de Nederlandse filmdistributie is voor een groot deel nog 
onbekend terrein. De filmhandel van vader en zoon Nöggerath, Johan Gildemeijer en 
'Wilhelmina' vormen grote blinde vlekken. Over de filmhandel van Barnstijn en het 
Nederlandse Pathé-kantoor is nog weinig geschreven. Dergelijk onderzoek wordt 
bemoeilijkt doordat er geen bedrijfsarchief rest van Mullens of Benner noch van Nöggerath, 
Gildemeijer, Pathé Nederland of Barnstijn. De meeste 'primaire' informatie over hen die nu 
nog voorhanden is, bevindt zich in de vak- en dagbladpers, het schamele restant van hun 
films en niet te vergeten het Desmet-archief. De meeste 'inside'-informatie over Desmets 
rivalen zit in het bedrijfsarchief van hun concurrent. Het bepalen van Desmets 
representativiteit voor de Nederlandse filmwereld, blijft hierdoor een netelige kwestie. 

Na alle lokale historische onderzoeken in Nederland is het nu tijd om deze naast elkaar te 
leggen en op basis daarvan conclusies te trekken over de variété- en reisbioscoopcultuur en 
de opkomst van vaste bioscopen in Nederland. Waar Frank van der Maden in de jaren 
tachtig voor zijn artikel in de Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940 nog 
slechts kon beschikken over een handvol publicaties van lokaal onderzoek, is het scala 
inmiddels aanmerkelijk uitgebreid met talrijke scripties, artikelen en boeken." De 
microgeschiedenis dient naar een macroniveau getrokken te worden. 

Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland dient nog veel werk verzet te worden. Over 
de Europese filmdistributie van Gaumont, Pathé en Vitagraph is nagenoeg niets bekend, 
hoewel er archieven van Gaumont en Pathé bestaan. Corinna Midlers studie van de Duitse 
filmcultuur is een grote hulp en inspiratie geweest, maar houdt in 1912 op: juist op het 
moment dat het spannend wordt. Toch lijkt het erop dat in geen enkel West-Europees land 
een studie bestaat die zo gedegen, gedetailleerd en scherp de ontwikkelingen van de 
nationale filmcultuur, en dan met name de filmdistributie, in de periode van de vroege film, 
onder de loep neemt. In Frankrijk, België en Groot-Brittannië valt dus nog veel te 
onderzoeken.23 

Ten slotte is internationaal onderzoek noodzakelijk. Vergelijking van de opkomst van 
vaste bioscooptheaters, van filmverhuur en van de effecten van de Eerste Wereldoorlog in 
verschillende Europese landen is nodig om aan te geven in hoeverre we kunnen spreken 
van een Europese filmcultuur en hoe deze vorm aannam in de jaren tien. 

" Hogenkamp (1988), p. 9-24. Bert Hogenkamp behandelde Mullens' films wel, maar pas vanaf 1915. Dat had ongetwijfeld 
te maken met de periodisering van zijn boek (1920-1940). Inmiddels zijn er zoveel films meer van Mullens teruggevonden, 
dat ook zelfs die periode herzien dient te worden. 

: Dibbets/Van der Maden (1986), p. 29, 31, 49. 

" Dibbets/Van der Maden (1986), p. 11-52. 

"Thompson, zelf een Amerikaanse, zegt in Exporting Entertainment eigenlijk nog het meeste over de Britse filmhandel in 
de jaren tien. Een uitzondering op de in de tekst genoemde lacune zijn de boeken van Aldo Bemardini over vroege film in 
Italië, met name deel III van zijn serie Cinema muto itaiiano: Bemardini (1982). 
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