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La vita cinematografica
Jean Desmet en de distributie en vertoning van de Italiaanse zwij-
gende film in Nederland

Tussen circa 1910 en 1920 ligt de bloeiperiode van de Italiaanse
zwijgende film, die toen net als elders in Europa ook in Nederland
uiterst populair was.! 'Italiaanse film' stond bij de Nederlandse
bioscoopbezoeker voor kwaliteit, fraai gecomponeerde en heldere
beelden, imposante (soms kolossale) decors, intrigerende locaties
(de Alpen, oude Italiaanse steden, antieke fUInes), spanning en
sensatie. En ook de professionele en ontroerende acteerprestaties
werden alom geroemd, met name in het melodrama.

Een van de belangrijkste filmdistributeurs van de Italiaanse zwij-
gende film in Nederland was Jean Desmet. Zijn geschiedenis als
distributeur, die in dit artikel wordt geschetst, maakt duidelijk hoe
in Nederland in de jaren tien Italiaanse films gedistribueerd, ver-
toond en bekeken werden, en welke veranderingen in de loop der
tijd daarin optraden. Aanvankelijk behelsden import en verhuur niet
meer dan het aankopen van een filmkopie op bijvoorbeeld film-
beurzen. Later, waarschijnlijk in 1912, ontstond een systeem waar-
bij men voor de film het alleenvertoningsrecht kocht. Desmets
geschiedenis maakt ook veel duidelijk over de positie van de inter-
nationale netwerken. Zo kwamen Italiaanse films bijna nooit recht-
streeks uit Italie, maar bereikten Nederland via dependances van
filmmaatschappijen of internationale distributeurs in met name
Frankrijk en Duitsland. Verder veranderde de Nederlandse filmcul-
tuur door externe factoren - de Eerste Wereldoorlog - alsmede
door interne - de opkomst van het sterrensysteem, van nieuwe
filmgenres, van nieuwe distributiemethoden en van andere verto-
ningswijzen.

Is het in het geval van andere Nederlandse distributeurs als
Noggerath Junior en Barnstijn moeilijk een helder overzicht te
reconstrueren van hun distributiepraktijken, bij Jean Desmet is dit
wel mogelijk, vooral dankzij de enorme hoeveelheid archiefmateri-
aal die is overgebleven. Sinds 1959 bezit het Nederlands Film



periode tussen circa 1908 en 1916, grotendeels stammend uit het
distributieaanbod van Desmet. Binnen deze filmcollectie bevinden
zich ongeveer honderd Italiaanse produkties, waaronder tientallen
unieke exemplaren die inmiddels, na geconserveerd te zijn, via
vertoning op internationale festivals grote bekendheid hebben ver-
worven.

Ondanks dit unieke bronnenmateriaal pretendeert dit artikel niet
een compleet overzicht te geven van Desmets gehele distributie
periode. Twee branden tussen de twee wereldoorlogen, in de pro-
jectiecabine en op de zolder van Desmets Cinema Parisien, hebben
veel materiaal vernietigd, al weet niemand precies hoeveel.2

Jean Desmet is in 1875 in Elsene (IxeIIes) bij Brussel geboren. Zijn
loopbaan is letterlijk die van kermisjongen tot miljonair. Na op de
kermis een aantal andere attracties gehad te hebben, startte hij in
1907 met zijn reisbioscoop The Imperial Bio. Hij moet er zijn
eerste, dus ook zijn eerste Italiaanse, films vertoond hebben. Helaas
is over die peri ode in het Desmet-archief weinig terug te vinden.
Vermoedelijk stammen verschillende films van v66r 1910 in de
Desmet-collectie uit de periode van Desmets reisbioscoop. Daar-
naast had hij waarschijnlijk reeds films aangekocht voor vertoning
in zijn eerste vaste bioscoop, de Cinema Parisien te Rotterdam, die
al sinds 1908 bestond, maar die Desmet in 1909 in bezit kreeg; in
navolging van andere exploitanten van reisbioscopen ging ook
Desmet zich aan het eind van het eerste decennium van deze eeuw
vestigen in 'vaste' bioscopen. Een jaar later, 25 maart 1910, wer-
den in de bocht van de Amsterdamse Nieuwendijk de deuren geo-
pend van wat zijn huisbioscoop zou worden en die net als in Rot-
terdam Cinema Parisien heette. Niet lang daarna zou Desmet een
van de grootste bioscoopexploitanten van Nederland zijn.

Desmet zag niet alleen het lucratieve in van het exploiteren van
bioscopen, maar ook van het verkopen van alles waarnaar in ver-
band daarmee vraag was. Toen hij merkte dat er zowel in zijn
eigen als in andere bioscopen grote behoefte bestond aan nieuwe
films, richtte hij een distributiekantoor op: het Internationaal Film
Verkoop- en Verhuurkantoor Jean Desmet, gevestigd boven de
Cinema Parisien in Amsterdam. Desmet volgde met deze uitbrei-
ding van activiteiten zijn concurrent Noggerath, die zich al eerder
op het distributiepad had begeven. Wanneer Desmet precies begon-

museum de inmiddel.s beroemde Desmet-collectie. am het geheu-
~en n?g .eens op te fnssen: deze collectie van bioscoopexploitant en
fIlm?lstnbuteur Jean Desmet bestaat uit diens complete bedrijfs-
:rrchlef, plus foto's, affiches, brochures, programma's en strooibil-
Jetten, en een collectie van meer dan negenhonderd films uit de



nen is met dit bedrijf, is niet helemaal duidelijk. De buitenlandse
distributie-correspondentie begint in april 1910, dus rond de ope-
ning van Cinema Parisien. Iedere week bestelde hij duizenden
meters film op filmbeurzen, bij wederverkopers of rechtstreeks bij
de filmfabrieken. Hij verhuurde zijn films aan bioscopen door heel
Nederland - niet alleen aan zijn eigen bioscopen - en in mindere
mate ook aan theaters in Belgie, Duitsland en Nederlands-Indie. Na
in eerste instantie aIIes zelf geregeld te hebben, liet hij gaandeweg
de praktische uitvoering over aan zijn zwager Piet KIabou.

Destijds verhuurde men over het algemeen niet zozeer losse films,
als wel complete bioscoopprogramma's: een scala van korte en
langere films, bestaande uit documentaires, drama's en komische
films en vanaf 1913 ook afleveringen van serials. De samensteIIing
van het programma werd door de distributeur bepaald. Dat gold
niet alleen voor Desmet, maar ook voor zijn concurrenten. Later,
eind jaren tien, zouden steeds vaker de filmmaatschappijen het
programma gaan bepalen, wat een oorzaak had in de dominantie
van de Amerikaanse en Duitse filmindustrie en de introductie van
het 'blockbooking' -systeem.

In de periode 1912-1915 distribueerde Desmet tientaIIen, zoniet
honderden Italiaanse films. AIleen al in de periode 2 februari - 23
december 1914 vertoonden Desmets eigen Amsterdamse bioscopen
Cinema Palace en De Munt vierentwintig door hem geleverde Itali-
aanse films. Daaronder waren veel kluchten met Kri Kri, Robinet
en Fricot, maar ook diverse documentaires, sensatiefilms, drama's
en de spektakelfilm SATANASSO.3

Met korte films wist Desmet snel het Nederlandse publiek te
bereiken. In januari 1914 was bijvoorbeeld KRI KRI S'IMPROVVISA
CAMERIERE in Italie gekeurd en een maand later werd hij al via
Desmets distributie vertoond in de Cinema Palace in Amsterdam.
Komische films met bekende komieken als Kri Kri en Polidor
konden met gesloten deksel verkocht worden. De naam van de
komiek was vaak genoeg garantie voor succes in de bioscoop en
bovendien hoefden ze niet lang te rouleren om uit de kosten te
komen. Lange speelfilms kwamen vaak pas veel later na hun Itali-
aanse uitbreng in Nederland uit en werden vanwege het grote finan-
ciele risico pas na een zorgvuldige reclamecampagne 'gelanceerd'.
Films werden opzetteIijk vastgehouden als men vermoedde dat het
tijdstip ongunstig was omdat bijvoorbeeld de concurrentie met een
nog grotere produktie kwam. Zo verschenen FIOR DI MALE en SAN-

GUE BLEU pas maanden na hun premiere in Italie, en zelfs maanden
na de aankoop door Desmet, in de Nederlandse bioscopen.

Het valt op dat Desmet blijkbaar nogal wat documentaires distri-
bueren kon. Uit verschiIIende brieven blijkt dat het Nederlandse
publiek - althans volgens de bioscoopeigenaren - graag naar do~u-
mentaires keek, vooral als de films beelden bevatten van Zmd-
Europa of het verre Oosten. AIs bioscoophouders ontevreden waren
over het door Desmet geleverde aanbod, was een steeds terugkeren-
de opmerking: 'Geef ons lange speelfilms en documentaires'. De
Italiaanse documentaires uit de Desmet-coIIectie, met name de
Ambrosio-documentaires met hun curieuze split-screen effecten,
intrigeren overigens ook nu nog.

Zoals gezegd kreeg Desmet zijn films nooit rechtstreeks uit Itali~:
In de eerste jaren van zijn distributiekantoor (1910-1912) betrok hI]
zijn Italiaanse films hoofdzakelijk uit Duitsland en wel met name
van twee instanties: de Westdeutsche Filmborse te Krefeld (Gustav
Hattingen) en de Deutsche Film-GeseIlschaft (Jakob Schnick) te
Keulen.

Met de zogenaamde Westdeutsche Filmborse had Desmet waar-
schijnlijk zijn vroegste distributie-contacten. Rekeninge~ met ver-
melding van Italiaanse films zijn er in het Desmet-archlef van ~5
november 1910 tot 26 juli 1911. OpvaIIend is de grote hoeveelheld
vermeldingen van komische films, met name met Robinet en
Tontolini. Ook nu nog wordt het voornaamste deel van de Desmet-
coIlectie gevormd door Franse en Italiaanse komische films. Daar-
naast kocht Desmet bij de Westdeutsche Filmborse historische en
moderne drama's als AGRIPPINA en L' AVE MARIA DI GOUNOD,
sprookjes als TOPOUNI RICONOSCENTI en documentaires als BAT-
TAGUONI DI SKIATORI MILITARI.

Correspondentie met de Deutsche Film-GeseIIschaft bestond er
vanaf 22 februari 1911, maar contacten - gezien de inhoud van de
correspondentie - blijkbaar al langer. Vanaf 22 juli 191~. was ~r
sprake van een regelmatige afname: Desmet bestelde wekeh]ks zo n
vijftien films. Rekeningen lopen tot 21 augustus 1912. Van de
Italiaanse films die Desmet bij de Deutsche Film-GeseIlschaft kocht
(en waarvan nog kopieen in de coIlectie van het Nederlands Fil~-
museum zijn) bestond het merendeel uit kluchten, vooral met Robl-



net, Cocciutelli en Toto, en verder kocht Desmet drama's als
L'URAGANO, LA SPOSA DEL NILO en DRAMMA IN MAROCCO.

Op de rekeningen staan de volgende maatschappijen: op de eerste
plaats Ambrosio, Itala en Cines, en sporadisch Pasquali en Milano.
Desmet betrok v66r 1912 zijn Itala-films niet alleen bij bovenge-
noemde twee bedrijven, maar in het geval van bijvoorbeeld LA

CADUTA DI TROIA ook rechtstreeks bij de vertegenwoordiger van
Itala in Duitsland, Otto Schmidt. Deze vermeldde op zijn rekenin-
gen dat hij 'Generalvertreter' was voor de firma's Itala, Vitagraph
en Eclair. Op een rekening van 8 april 1911 voor vijf affiches van
LA CADUTA DI TROIA (in Italie vrijgegeven in maart of april 1911)
verbood hij vertoning van de film in Nederland v66r 8 april, en
bepaalde hij dat de film in de eerste vier weken daarna alleen in
Duitsland en Scandinavie doorverkocht of verhuurd mocht worden.
De door Schmidt geleverde kopieen mochten in geen geval voor 1
juli in Italie terechtkomen. Blijkbaar zou de film anders kunnen
gaan concurreren met de al in Italie circulerende kopieen.

In 1912 moest Duitsland plaats maken voor Frankrijk voor wat
betreft de distributie aan Nederland van Italiaanse films. In plaats
van films van aIle bestaande filmmaatschappijen te kopen, zoals dat
bij de Duitse inkoopadressen het geval was, kocht Desmet nu films
bij grote distributiemaatschappijen of agenturen die de rechten op
films van specifieke filmmaatschappijen voor bepaalde landen
hadden weten te verkrijgen. Dat betekende dat men zich voor Ci-
nes-films tot een andere firma moest wenden dan voor Itala-films.
Het betekende ook dat Nederlandse distributeurs van met name
Franse maatschappijen niet alleen filmkopieen, maar ook de rechten
voor distributie kochten. Franse firma's hadden namelijk vaak niet
alleen de rechten voor Frankrijk van bepaalde films, maar ook van
omringende land en als Belgie en Nederland.

Een van de belangrijkste firma's was die van Louis Aubert te
Parijs, Compagnie Generale du Cinematographe L. Aubert. Dit
bedrijf had zijn vertegenwoordiger voor Belgie en Nederland in
Brussel zitten: Maurice Gigan. In het Desmet-archief is correspon-
dentie tussen Gigan en Desmet en het moederhuis in Parijs en
Desmet aanwezig vanaf 22 maart 1912. Aubert was destijds 'con-
cessionnaire' voor Frankrijk en andere Europese landen van onder
meer Cines, Celio, Selig, Solax, Hepworth, Melies, Rex, en Nor-

disk. Hij had een grote distributiemaatschappij in Parijs en gaf ook
een eigen bulletin uit, Bulletin Aubert, waarvan zich in het Desmet-
archief tientallen nummers bevinden. Aubert en Gigan leverden
Desmet aan Italiaanse films bijna uitsluitend Cines-films en films
van de met Cines verbonden firma Celio. Een enkele keer leverde
men een Pasquali-film, zoals IL SUPPLIZIO DEI LEONI (1913), een
sensatiefilm met Alberto Capozzi.

Op deze wijze kwamen tientallen one-reelers van de Cines-film-
maatschappij in Desmets bezit: moderne melodrama's als ANNA
MARIA en IL VELENO DELLE PAROLE maar ook sensatiefilms als
FAZZOLETTO RIVELATORE, diverse Kri Kri- en Lea-films als KRI
KRI FUMA L' OPPIO en LEA BAMBOLA, en zelfs westerns als SULLA
VIA DELL' ORO. Ook de Celio-produktie L' AMAZZONE MASCHERATA,
met vedette Francesca Bertini als gemaskerde spionne, werd door
Aubert geleverd.

Op een rekening van 21 februari 1913 berichtte Maurice Gigan:
'Quo VADIS doit paraitre Ie 4 avril', naar aanleiding van vragen
van Desmet over deze spektakelfilm. Desmet wilde deze megapro-
duktie, waarvoor internationaal de verwachtingen hooggespannen
waren, graag distribueren en via Gigan en Aubert leek dat een reele
mogelijkheid, maar Desmet viste achter het net. Franz Anton
Noggerath Junior, een van Neerlands oudste distributeurs en
Desmets grootste concurrent, bracht met zestienduizend francs het
hoogste bod uit voor de film. QUo VADIS? beleefde op 4 april 1913
zijn pers-premiere in Noggeraths Bioscope- Theater aan de Regu-
liersbreestraat in Amsterdam. De volgende dag mocht ook het
publiek komen kijken, een maand nadat de film in Italie was vrij-
gegeven. Net als in de rest van de wereld was QUO VADIS? een
overdonderend succes en hielp in aanzienlijke mate mee om de film
en de bioscoop status te verlenen.4

Een slepend geval, waar heel wat briefpapier aan gespendeerd
werd, was de rekening voor de affiches van de film IL SUPPLIZIO
DEI LEONI. Film en affiches waren al in mei 1914 verstuurd. In
augustus echter vielen de Duitsers Belgie binnen en Gigan werd
een tijdlang onder de wapenen geroepen, zodat het contact met
Brussel stokte. Op 20 december 1918, een maand na de wapenstil-
stand, had Gigan opnieuw contact met Desmet. Hij vroeg hem
meteen de achterstallige rekeningen te betalen, maar Desmet raakte
daar niet ondersteboven van. Op 11 januari 1919 verscheen Desmet
bij Gigan in Brussel met de oude rekening voor IL SUPPLIZIO DEI
LEONI: Gigan zou te weinig of helemaal geen affiches geleverd



hebben en de film zou te kort geweest zijn. Wie van de twee uit-
eindelijk eieren voor zijn geld gekozen heeft, is onduidelijk.

Rechtstreeks contact had Desmet ook met het Franse filiaal van
de Cines te Parijs, de Societa Italiana Cines, gevestigd in de Rue
~t. Augu.stin en geleid door Mario Serra. Desmet kreeg van Serra
III de pen ode november 1913 - juli 1914 diverse Cines-films, waar-
onder een aantal Kri Kri komedies, de documentaires CASCADES DE

TERNI en AMALFI en het drama PER MIA FIGLIA. Op 28 augustus
1914 schreef Cines Parijs dat men blij was dat, zoals in het vakblad
De Kinematograaf vermeld was, Desmet doorzette. Waarschijnlijk
b~doelde men: ondanks het uitbreken van de oorlog. Cines Parijs
wIlde ondanks de roerige tijden de samenwerking met Desmet
continueren, maar Desmet deed na het uitbreken van de oorlog juist
zaken met Cines Berlijn en kocht daar zijn prestigieuze films CAJUS
JULIUS CAESAR, FIOR DI MALE en SANGUE BLEU.

van Bison, Reliance, Ambrosio en Milano. In augustus 1911 schijnt
Desmet Robinet bij concurrent Noggerath ontmoet te hebben en is
het contact gelegd tussen de twee. Hodel en Robinet hadden ook
contact met Noggerath over de Itala-films, maar op 24 juni 1912
sloot Desmet een overeenkomst met Robinet, ingaand op 12 juli,
over het alleenvertoningsrecht vom Nederland van films van de
firma's Itala, Ambrosio, Milano en Bison. Desmet zou wekelijks
duizend meter film afnemen van Robinet met vijf procent provisie
over alles wat geleverd zou worden. De films moesten met Neder-
landse tussentitels geleverd worden. Affiches moesten acht dagen
vroeger dan de films geleverd worden en de films zelf vier of vijf
dagen voor de vertoningsdatum. Het was een contract voor drie
maanden met stilzwijgende verlenging, maar lang zal het niet heb-
ben geduurd, want de grote films van de Itala na 1913, zoals CABI-

RIA, MACISTE ALPINO en dergelijke werden niet door Desmet gedis-
tribueerd.

Hodel en Robinet stuurden in augustus 1912 rekeningen voor
films en affiches van onder andere LA NAVE DEI LEONI. Over deze
laatstgenoemde film ontstond ruzie, omdat Desmet beweerde dat
Itala-Duitsland een kopie aan Noggerath verkocht zou hebben, en
dat twee maanden na het ingaan van zijn overeenkomst met
Robinet over het alleenrecht van Ambrosio-films! In een brief van
3 augustus 1912 aan Claude Robinet berichtte Charles Helfer, on-
dermeer importeur van de Ambrosio-films voor Frankrijk, dat de
heer Reinhardt te Berlijn bevestigde dat er geen kopie van de Am-
brosio-produktie LA NAVE DEI LEONI aan Noggerath of aan wie dan
ook in Nederland verkocht was. Waarschijnlijk doelde Desmet niet
op Noggerath, maar op een andere firma, namelijk de Internationale
Verhuur Maatschappij 'Wilhelmina' van ene Frits Burckhardt.
Wilhelmina adverteerde in de Bioscoopcourant van 4 en 11 juli
1913 met een lijst van honderden filmtitels, waaronder LA NAVE

DEI LEONI. Blijkbaar was het systeem dat men voor films het al-
leenrecht kocht - wat weliswaar de prijs opdreef, maar tevens een
garantie was voor het uitschakelen van concurrentie - toen nog niet
geheel ingevoerd.6

Desmet ging speciaal naar Parijs om CABIRIA bij Paul Hodel te
bekijken. Hij voelde wel aan dat deze spektakelfilm een groot
succes zou worden en wilde hem graag hebben. AIleen vroeg
Hodel waarschijnlijk te veel: op 25 juli 1914 bood hij de film aan
namens Itala, Turijn voor vijftigduizend Franse frank exclusief de
kopie van 3521 meter voor Nederland en de Kolonien. Kopieen

Een derde contact was dat tussen Desmet en Claude Robinet, de in
Brussel gezeten 'concessionnaire' voor Belgie en Nederland van de
filmmaatschappij Itala, die optrad namens het moederhuis van Paul
Hodel in Parijs, algemeen agent voor Frankrijk en Belgie sinds
1907 voor ltala.5 Hodel leverde behalve films van Itala ook films



kwamen op zeventig centimes per meter, al wilde Hodel daarin
Desmet tegemoetkomen met een aanbod van vijftigduizend frank
inclusief een kopie. Hij waarschuwde Desmet dat er in Nederland
al een andere distributeur was die CABIRIA wilde. Op 31 juli 1914
reageerde Desmet positief: hij wilde vijfentwintigduizend frank
betalen, inclusief twee kopieen. Hodel ging er niet op in. Desmet
stelde verschillende modelcontracten op voor een gemeenschappe-
lijke aanschaf van de film, samen met de concurrerende distributie-
maatschappij Union van Johan Gildemeyer.7 Ieder zou CABIRIA

voor vijfendertigduizend frank aankopen en daarbij drie kopieen
ontvangen. Samen zouden ze de kosten en winst en verlies delen.
Hoe dit afliep is onduidelijk: een definitief contract ontbreekt in de
correspondentie. Maar hoe dan ook: noch Desmet noch Union
kocht uiteindelijk de film, maar de jonge distributiemaatschappij
Cinema Palace, die maar liefst drie kopieen van CABIRIA aanschafte
en met succes liet rouleren in Nederland.8

Behalve met Aubert en Hodel en hun 'adjudanten' Gigan en
Robinet, deed Desmet regelmatig zaken met de in Luik woonachti-
ge importeur-exporteur en distributeur A.E. (Emilio) Ghezzi en
diens firma The Universal Novelty, Comptoir General des Inventi-
ons Nouvelles. Ais een rechtgeaarde pionier verkocht Ghezzi naast
cinematografen aanvankelijk ook nog 'phonographen', Amerikaanse
typemachines en zogenaamde 'symphoniographs' van de firma
Klingsor. Hij leverde waarschijnlijk vanaf april 1912 films aan
Desmet, deels als wederverkoper en afnemer van agenturen als
Hodel en Aubert en deels rechtstreeks afnemend van de Italiaanse
filmmaatschappijen. Hij noemde zich dan ook 'Concessionnaire
exclusif des plus importantes fabriques des Films D'Art Italiens'.
Ghezzi kwam aanvankelijk zelf bij Desmet langs om zijn nieuwste
voorraad te vertonen. Tussen juni en juli 1912 vestigde hij zich in
Amsterdam en noemde zijn bedrijf Kinematographische Films A.E.
Ghezzi. Het ging hem voor de wind. Hij werd 'Generaal-Vertegen-
woordiger van de filmfabriek FA.N.' (Noggerath) en noemde zich
agent voor Nederland van de merken Clarendon, Centauro, Danske
Films, Deutsche Bioscop, Komet Film, Kineto, Pasquali, Solax,
Savoia Film en Vitascope.

Vanaf 1914 was Ghezzi ook 'concessionnaire' voor Belgie, Ne-
derland en de Kolonien van de Italiaanse firma Gloria. Inmiddels
noemde hij zich ook vertegenwoordiger van Ambrosio, Itala, Selig,
Cosmograph, Autorfilm, Broncho en Keystone. In de jaren 1912-
1920 was Ghezzi de belangrijkste leverancier van Italiaanse films

in Nederland, hetzij als distributeur hetzij als agent voor Neder-
landse en buitenlandse bedrijven. In 1912 leverde hij Desmet di-
verse komische films met Butalin, Robinet, Groslard, Fricot en
Polidor en documentaires, waaronder het propagandistische filmpje
TRA LE PINETE DI RODI. In 1913 kreeg Desmet van hem het subtie-
Ie melodrama VERSO L' AMORE (van de minder bekende firma
Latium), prO FORTE DI SHERLOCK HOLMES met de doldwaze acro-
baat-komiek Saetta, VITTORIA a MaRTE met Berta Nelson als een
kordate detective die zich door scheepsrampen en aanslagen heen-
slaat, en in 1914 het melodrama LA MASCHERA PIETOSA en de
pikante komedie ACQUA MIRACOLOSA. Desmet kocht bij Ghezzi
overigens lang niet alles wat hem aangeboden werd. Bovendien
koos hij weinig lange speelfilms uit, ondanks dat daar bij het pu-
bliek steeds meer vraag naar kwam.

M.B. Guillaume-Decotte in Brussel was 'concessionnaire' voor Bel-
gie en Nederland van Vitagraph en Eclair, maar ook van de film-
maatschappij Savoia in Turijn, die buiten Italie door Eclair werd
gedistribueerd. Desmet kreeg films van al deze drie maatschappijen,
maar niet als enige. Ook Noggerath en A. Povel werden door Guil-
laume-Decotte bevoorraad.9 In het Desmet-archief is met name veel
correspondentie teruggevonden over de onderhandelingen omtrent
de aanschaf van de epische film IN HOC SIGNa VINCES, geregisseerd
door de recentelijk hergewaardeerde Nino Oxilia. Na veel touwtrek-
ken over de betaling en de leveringsvoorwaarden werd de rekening
voor de film door Desmet op 15 november 1913 betaald. Vanwege
de voorliefde voor Italiaanse historische films, maar waarschijnlijk
nog meer vanwege de christelijke boodschap, werd de film tot
midden jaren twintig bij Desmet besteld, met name door de zoge-
naamde Witte Bioscopen en Familie Bioscopen: bioscopen waar
men met goed fatsoen met de hele familie naar toe kon gaan, zon-
der het risico te lopen op onzedige, onchristelijke of immorele
scenes vergast te worden. Dezelfde christelijke boodschap zorgde er
overigens voor dat ook films als CHRISTUS (1915, Cines) en QUo

VADIS? (1913, Cines) in Nederland nog tot in de jaren twintig
populair waren, met name in het zuiden des lands.

Het eerste document over aanschaf van een film van Guillaume-
Decotte is een rekening van 18 juli 1913 voor de komische film LA

MOGLIE DEL CAPITANO. Daarna volgden IN HOC SIGNa VINCES en



LA MORTE CIVILE. Op 24 oktober berichtte Guillaume-Decotte dat
een tweede kopie van IN HOC SIGNO VINCES klaar was, waarnaar
Desmet gevraagd zou hebben. Het ging hier om een kopie voor
Nederlands-Indie. Desmet wilde de bestelling ongedaan maken,
maar was te laat. In december werd de tweede kopie waarschijnlijk
verstuurd. Guillaume-Decotte beklaagde zich in januari 1914 erover
dat Desmet de cliches van de film maar niet terugstuurde en boven-
dien de rekening voor de film nog steeds niet betaald had. 'Het
spijt mij wel dat gij er niet toe besluit uw zaken als handelsman af
te handelen', schreef Guillaume en dreigde met extra kosten. Toen
de oorlog uitbrak, werd het contact met Guillaume verbroken, maar
Desmet was blijkbaar over de films van Savoia niet ontevreden,
want op 15 januari 1915 zocht hij rechtstreeks contact met de firma
Savoia; een reactie daarop bevindt zich niet in het Desmet-archief.

lands-Indie. Wederverkopers verkochten Desmet graag het mono-
polie voor Nederland en de Kolonien, om zo twee filmkopieen in
plaats van een te kunnen verkopen - al gebeurde dat in werkelijk-
heid zelden. Met het uitbreken van de oorlog stagneerde Desmets
Indische distributie en omdat hij ook geen vat meer had op de
films die daar nog wel circuleerden, kon hij geen actie ondernemen
tegen een illegale kopie van CAJUS JULIUS CAESAR, die daar tijdens
de oorlog vertoond werd.

Voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het een gang-
bare procedure dat de landen van vertoning vertalingen van tussen-
titels naar produktiemaatschappijen of leveranciers als Aubert op-
stuurden, die vervolgens de vertaalde tussentitels in de diverse
kopieen monteerden en daarna pas de films naar de locale distribu-
teurs verstuurden. Desmet liet de tussentitels voor zijn films maken
bij de bedrijven waar hij de films kocht. Soms stuurde Gigan (en
ook Robinet) de Franse titellijsten op, soms werden ze rechtstreeks
vanuit Parijs aan hem gestuurd. Desmet stuurde dan de Nederlandse
vertalingen terug. Gigan en Desmet maakten nogal eens ruzie naar
aanleiding van het feit dat Desmet te laat was met zijn vertalingen
van de tussentitels en niet reageerde op Gigans herhaaldelijke en
uiteindelijk dreigende waarschuwingen dat dit de verzending van de
filmkopieen ophield. Met name voor films van Cines, die helemaal
uit Rome moesten komen en dus meer reistijd vergden dan de
'Noorditaliaanse' films, moest Desmet op tijd zijn met zijn verta-
lingen, wat dus niet altijd lukte. De kritiek op Desmet was niet
altijd terecht. Op 24 mei 1913 vroeg Aubert om de vertaling van de
tussentitels van TERRA PROMESSA en een week later kon hij al de
rekening voor de film sturen. En op 12 juli vroeg hij om een verta-
ling van LA TUTELA en slechts zes dagen later kon hij al de reke-
ning voor de filmkopie sturen! Aanvankelijk vertaalde Desmet de
tussentitels zelf. Later liet hij dat doen door onder anderen een
farnilielid uit Duitsland, ene Heinrich Voltmann, wat bijvoorbeeld
spelfouten alleen maar deed toenemen.

Vanaf eind 1913 zocht Desmet zijn heil steeds vaker bij Neder-
landse bedrijven, zelfs bij zijn concurrenten zoals Noggerath, Al-
berts Freres (de gebroeders Albert en Willy Mullens) en Hollandia.
En op 1 maart 1915 deelde Desmet officieel aan Aubert mee dat hij
voortaan zijn titels 'zelf' maakte.

Desmet, zelf Belg van geboorte, onderhield nauw contact met zijn
moederland. Voor de levering van films van onder andere Cines,
Ambrosio en !tala waren de Belgen Claude Robinet en Maurice
Gigan tussenpersoon. En verder leverde Belgie hem ook direct
films, onder andere via zijn leverancier van Savoia-films,
Guillaume-Decotte. Omgekeerd beschouwde Desmet Belgie als een
belangrijk afzetgebied. Ais hij bepaalde films wilde hebben, en de
rechten waren voor Nederland al vergeven, dan probeerde hij de
desbetreffende film alsnog voor Belgische distributie te krijgen. In
de eerste helft van 1913 werkte hij daartoe samen met het Bureau
International Cinematographique van W. Frank, die voor Desmet
films leverde aan diverse Belgische bioscopen.

Vanaf 1914 nam de Antwerpse bioscoopeigenaar en distributeur
Henry Dirks gedurende twaalf jaar films af van Desmet, tot hij in
1926 overleed. Zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog lukte het Dirks
om de films van Desmet te distribueren en te vertonen. Problemen
kwamen er toen Dirks de films niet langer zelf kwam ophalen in
Roosendaal, maar ze liet versturen: de douane hield de films regel-
matig vast. Overigens werkte in deze periode, om precies te zijn
van 15 oktober 1914 tot 6 mei 1915, op Desmets Film Verkoop- en
Verhuurkantoor in Amsterdam ene Edmond Dirks, een farnilielid
maar onbekend is welk, die bij Desmet het yak leerde.1O

Behalve naar Belgie en incidenteel naar Duitslandll, distribueerde
Desmet v66r 1914 regelmatig bioscoopprogramma's naar Neder-



Albert Mullens had een facilitair filmbedrijf en leverde aan
Desmet vanaf januari 1914 tot in 1915 begin- en tussentitels voor
onder andere SATANASSO, EQUILIBRISTI MERAVIGLIOSI en LA REGI-

NA DI NINIVE. Mullens maakte hoofdzakelijk titels voor kluchten
(met name die met Robinet en Tontolini). Meestal ging het dan
alleen om een begintitel; veel kluchten hadden nauwelijks tussen-
titels. Desmet bestelde ook wel simpelweg meters eindleader van
diverse filmmaatschappijen: honderd meter Cines, honderd meter
!tala, honderd meter Ambrosio. In 1915 kreeg Desmet herhaaldelijk
kritiek op de tussentitels van Mullens. Ze zouden bibberen en er
zouden verschillen zitten in de oude en de nieuwe titels. Zowel op
11 augustus als op 17 september van dat jaar schreef hij dat hij
titels elders had moeten laten maken vanwege de slechte kwaliteit
van die van Mullens.

In de periode 1915-1916 liet Desmet regelmatig titels bij
Noggerath maken, bij wie hij ooit, in 1913, ook al eens titels had
laten maken voor de film VITTORIA a MaRTE. Noggerath maakte nu
onder andere de titels voor CAJUS JULIUS CAESAR. En van juni
1916 tot en met juli 1919 liet Desmet tussentitels maken bij Hol-
landia, dat behalve de grootste Nederlandse filmproduktiemaat-
schappij ook een facilitair bedrijf was. Opvallend is dat hij bij
Hollandia bijna zander uitzondering titels liet maken van films van
v66r 1915 (onder andere van L' AMAZZONE MASCHERA TA, waarvoor
hij in 1914 ook al van Mullens titels had gekregen). Blijkbaar kon
Desmet ook niet recent filmaanbod blijven distribueren.

Ook Duitsland werd ingeschake1d door Desmet. De tussentitels
voor FIOR DI MALE ('kinderen der zonde') werden per 'Eilboten' op
17 december 1915 verstuurd door de Internationale Kinematograp-
hen- und Filmtitel-Fabrik te Berlijn. Desmet had al sinds juni 1915
contact met deze firma, waarschijnlijk mede door de problemen
met Mullens. Het Duitse bedrijf merkte overigens wel op dat het
alleen tussentitels in de kleuren rood, violet en blauw kon leveren,
omdat het filmmateriaal geen gele of groene kleur opnam, 'und
wurde am meisten violett emphfehlen, welchen auf der Projektions-
leinwand am besten wirkt'.

Gesellschaft) volgens Desmet maar 735 in plaats van de beweerde
950 meter. Hij stuurde constant briefjes naar de leveranciers met
daarop exact de te veel berekende meters film, waarop dan vaak
een eindeloze correspondentie volgde. De leveranciers legden dan
uit dat er een zeker percentage verschnitt ingecalculeerd moest
worden bij de op de rekening vermelde metrage, maar daar trok
Desmet zich niets van aan en hij weigerde om te veel berekende
meters film te betalen. Vandaar dat het bedrijfsarchief van Desmet
boordevol zit met extra rekeningen van de kant van Jean Desmet en
van de kant van de leveranciers. Op 16 juni 1914 schreef Louis
Aubert, aangaande IL SUPPLIZIO DEI LEONI, dat hij de kritiek van
Desmet over een te kort metrage spuugzat was: het metrage was
datgene wat het moederhuis in Rome doorgegeven had en werd in
Auberts magazijnen altijd geverifieerd voor verzending. 'Vous ne
pourriez croire combien sont vexatoires pour nous les reclamations
continuelles au sujet de metrage.' Al zou het bij een van onze
werknemers een keer voorgekomen zijn, het zou toch hoogst on-
waarschijnlijk zijn dat dezelfde fout keer op keer gemaakt wordt,
aldus Aubert. Of zau Aubert bedoelen dat Desmet lang niet de
enige was die reclameerde?

Het antwoord op de vraag waarom Desmet er op een gegeven
moment mee ophield ligt voor een deel besloten in de correspon-
dentie met bioscoopexploitanten. Zoals altijd is een positieve
reactie minder reden om 'in de pen te klimmen'. Vandaar dat er
weinig correspondentie in het Desmet-archief te vinden is, waarin
zijn aanbod geprezen wordt. Verontwaardiging en kritiek hebben
daarentegen vaak tot reacties geleid.

Was tot aan 1914 Desmet zeer in trek bij de Nederlandse biosco-
pen - vanwege de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van zijn
aanbod - vanaf 1914 kwam er steeds meer kritiek op zijn distribu-
tiepakketten, met name vanuit de provincie. Men wond zich erover
op dat Desmet zijn oude aanbod daar nag eens probeerde te slijten.
Niet alleen had Desmet blijkbaar onvoldoende aanbod om iedereen
tevreden te stellen, hij kocht vanaf 1915 ook steeds minder films.
Tegelijkertijd schoten nieuwe distributiemaatschappijen als padde-
stoelen uit de grond, die voor Desmet geduchte concurrentie bete-
kenden en interessante films voor zijn neus wegkaapten.
Uit de correspondentie blijkt dat de Nederlandse bioscopen nogal

Regelmatig schreef Desmet in de kantlijn hoeveel korter een film-
kopie was vergeleken met de door de leverancier vermelde lengte.
Zo was de kopie van L'URAGANO (van de Deutsche Film-



eens commentaar hadden op zijn slechte kopieen, hoge prijzen
(lees: hoger dan de concurrenten), slechte levering (laat of zelfs te
laat) en het niet reageren op brieven. De Chicago Bioscoop te Den
Bosch meldde op 16 maart 1914 dat SATANASSO bij Desmet duur-
der was dan films van Noggerath en Pathe en weigerde voor speci-
ale films meer te betalen. Het Flora Theater in Enschede-Zutphen
gaf op 8 januari 1915 ongezouten kritiek op de slechte kwaliteit
van de films: 'Die oude rommeI. En dan nog een hoofdnummer
van 2 deeItjes, waar 0 zo veel is uitgeknipt. Dat gaat zo niet.' De
exploitant had aIle films al jaren daarvoor in Den Bosch van Des-
met gehad. 'Dus voortaan beter werk en zoals vanouds hoofdnum-
mer van minstens 3 tot 4 delen en nummers die ook nog elders in
Nederland worden gedraaid.'

De tijden veranderden. De bioscoophouder en ook het publiek
werden steeds kritischer: men eiste nieuwe films, onbekabelde
kopieen, range speelfilms van een a anderhalf uur. De toeschouwers
wilden niet ranger een programma van eenakters waarbij je naar
believen kon in- en uitwandelen tussen het taartjes eten door, zoals
gebruikelijk was bij bioscopen als De Munt, of waarnaar je opeen-
gepakt stond te kijken terwijl je steeds een stukje verder naar voren
opschoof, tot je onder het scherm doorlopend weer buiten stond,
zoals bij de Parisien: het 'vleesmolen-systeem'. Desmet ging met
zijn tijd mee. Na al eerder range films als SATANASSO en IN HOC

SIGNO VINCES aangeschaft te hebben, kocht hij in 1915 drie presti-
gieuze range ItaIiaanse films: SANGUE BLEU, CAJUS JULIUS CAESAR
en FIOR DI MALE.

Na 1914 haalde Desmet de Cines-films niet ranger bij Aubert en
Gigan vandaan, maar betrok ze via de heer Deutschmann bij de
Cines in Berlijn, voluit de Deutsche Cines-GeseIlschaft. Met
Deutschmann sloot Desmet contracten af voor het aIleenrecht in
Nederland en de Kolonien voor SANGUE BLEU (op 15 januari
1915), CAJUS IULIUS CAESAR (op I7 februari 1915) en FIOR DI

MALE (op 15 april 1915). Op 2 september 1915 meldde Cines Ro-
me echter dat Desmet voortaan aIle Cines-zaken moest afhandelen
met de heer Jean-Loup Rosenberg te Parijs, omdat Nederland onder
diens 'territorium' was komen te vaIlen. Maar Desmet kon slecht
overweg met Rosenberg. Hij werkte Iiever samen met de heer
Deutschmann.

Desmet had op 23 juli 1915 in een onderhoud met Rosenberg ge-
tracht te bewerksteIligen dat deze Nederland aan hem afstond, maar
Rosenberg weigerde categorisch. Desmet weigerde vervolgens films
te besteIlen zonder ze gezien te hebben. Hij had altijd (lange) films
op zicht besteld en wilde daar niet van afwijken. Kwaad verliet
Rosenberg Desmet en dreigde aIle zaken met Desmet stop te zetten,
als Desmet bleef volharden in zijn weigering de drie procent 'ver-
schnitt vanwege virage' te betalen. Desmet kocht sindsdien nauwe-
lijks nog Cines-films, noch in Berlijn noch in Parijs.

Een van de grotere films waarmee Desmet mee wilde gaan met zijn
tijd en die hij in 1915 aankocht, was SANGUE BLEU.12• Hij bracht
hem niet onmiddeIlijk uit. AI in januari 1915 had hij het contract
met Deutschmann getekend, maar pas in juli van dat jaar verscheen
er in de Bioscoopcourant een dubbele pagina reclame voor de film.
En in november 1915 stond de film in dezelfde krant nog geadver-
teerd:



'Dit dramatische levensbeeld in 4 afdeelingen, dat ons voert in
vorstelijke paleizen in volle grootheid, en door de meest pracht-
volle landstreken met grootsche natuurtafereelen, in theater en
tooneel, is in zijn genre onovertrefbaar, zowel wat de handeling,
aankleeding als regie betreft. Het spel van deze eminente actrice
[Francesca Bertini] boeit van begin tot einde, en vooral als zij in
de laatste afdeeling den 'doodendans' uitvoert, is haar spel
kunstvol en aangrijpend. De begeleidende muziek, "Ie dernier
Tango", was zeer toepasselijk. Het moet gezegd, het is een der
beste nummers welke wij ooit van Francesca Bertini zagen, met
schitterende toonelen en spannende handeling.'

Die maand, november 1915, draaide de film in de Union-bioscoop
in Amsterdam en een maand later werd SANGUE BLEU vertoond in
Thalia en Royal in Rotterdam. Daarna maakt de Bioscoopcourant
geen melding meer van vertoning van de film, met uitzondering
van 14 april 1916, toen gemeld werd dat de film te zien was in
Desmets huisbioscoop Parisien.13

Hoofdrolspeelster Francesca Bertini was toen in Nederland al
beroemd, dankzij haar films voor Film d' Arte Italiana, Cines en
Celio, waarvan Desmet er zes hier gedistribueerd had. Bertini's
naam was een dusdanige garantie voor kwaliteit dat haar films in
de vakbladen soms simpelweg aangeduid werden als 'Nummer ...
met de beroemde ItaIiaansche actrice Francesca Bertini' .

Op 27 juli 1916 stuurde Desmet een telegram naar Cines Rome
om te waarschuwen dat Jean-Loup Rosenberg in Parijs een kopie
van SANGUE BLEU verkocht had aan zijn 'sub-agent' in Nederland,
Ghezzi, ondanks dat Deutschmann van Cines Berlijn in januari
1915 Desmet de exclusieve rechten voor Nederland en de Kolonien
verkocht had.

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

Aldus Desmet. Ais SANGUE BLEU slecht gel open heeft in Neder-
land, wat te betwijfelen valt, dan was dat niet typerend voor het
bioscoopbezoek in het algemeen in de oorlogsjaren. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog zaten de Nederlandse bioscopen stamp vol.
Desmet bood aan Ghezzi's kopie over te kopen, 'as it will be im-

possible for Mr. Ghezzi to sell his copy in this country' en vroeg
om vanaf dat moment zijn exclusieve rechten voor de film te ver-
lengen. Cines Rome schreef terug dat sinds het uitbreken van de
oorlog aIle contact met Cines Berlijn verloren was gegaan en dat de
laatste zo'n beetje op eigen houtje opereerde. En verder moest
Desmet maar met Rosenberg onderhandelen.

Desmet telegrafeerde Rosenberg op 25 augustus 1916 en maakte
duidelijk dat de rechten voor Nederland en de Kolonien door de
Duitse Cines aan hem verkocht waren. Minzaam antwoordde
Rosenberg dat hij Ghezzi opgedragen had de kwestie te regelen met
Desmet, ook al had Desmet geen recht van spreken. Voortaan zou
Desmet aile kwesties rondom de films van Cines rechtstreeks met
Ghezzi of Rosenberg moeten regelen, omdat de laatste het alleen-
recht voor Nederland had.14

Van CAJUS JULIUS CAESAR bestelde Desmet massa's affiches en
foto's en liet hij talloze programma's en brochures drukken, waar-
onder luxueuze boekwerken met omslagen in rood karton met gou-
den opdruk. Op 2 september 1915 beleefde de film zijn pers-
premiere in het Olympia Theater in Den Haag, daags daarna ging
de film in roulatie voor het grote publiek en draaide minstens drie
weken achtereen in het Haagse theater. Lovende recensies in de
Haagse kranten Het Vaderland, De Nieuwe Courant, De Avondpost
en Het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage zorgden voor
extra aanwas van het publiek.

In de Nederlandse brochure werden de historische reconstructies
en de massaregie geroemd. Daarnaast was er veel aandacht voor de
hoofdrolspeler Amleto Novelli, inmiddels bekend uit de historische
films QUO VADIS? en MARCANTONIO E CLEOPATRA. Zijn kundigheid
om aIle stadia in het lev en van Julius Caesar uit te beelden werd
geprezen:

'Naast de grote verdienste, welke de film "Cajus Julius Caesar"
ook op gebied van aanschouwelijk onderwijs heeft, is zij een
waardevol document, waarop onovertreffelijk regie- en film-
speel-kunst vereeuwigd is. Ook door deze film zullen de be-
schamende woorden van Schiller "Dem Mimen flicht die Nach-
welt keine Kranze" ("Voor den tooneelspeler vlecht het
nageschlacht geen kransen") geheel worden teniet gedaan.'

Na Den Haag volgde een lang roulement door heel Nederland en
zelfs een jaar later, in september 1916, werd de film nog vertoond
in Desmets Bellamy-bioscoop in Vlissingen.



Desmet moet het succes voorvoeld hebben, want op de dag van
de Haagse premiere (waarvan overigens niet met zekerheid gezegd
k~n worden dat het ook de Nederlandse premiere was) bevestigde
Cmes Rome Desmets bestelling van een tweede kopie van CAJUS
JULIUS CAESAR. Helaas ging het daarna toch niet helemaal naar
wens. Jaren later, in een brief van 17 juli 1923, legde Desmet aan
de Cines uit dat hij met CAJUSJULIUSCAESARslecht uit de kosten
was gekomen. Bovendien had er tijdens de oorlog in Nederlands-
Indie illegaal een kopie gerauleerd, waartegen hij niet gerechtelijk
had kunnen ingrijpen.

Toch maakte Desmet tot en met 26 mei 1916 reclame voor de
film in de Bioscoopcourant, vaak met foto's en meestal op twee
hele pagina's. Hij kondigde de film aan met slogans als 'In elk
Theater een enorm succes!', 'Reeds meermalen geprolongeerd!' en
'De meest gunstige persrecenties!'. CAJUS JULIUS CAESAR had
echter te lijden van het gelijktijdige succes van de al evenzeer
breed aangekondigde en in de pers geprezen superproduktie CABI-
RIA, uitgebracht door concurrent Cinema Palace.

FIOR DI MALE, 'Kinderen der zonde', werd door Desmet op 15
april 1915 gekocht. In december werden de speciaal in Duitsland
vervaardigde tussentitels verstuurd. De film ging waarschijnlijk in
het voorjaar van 1916 draaien. In de Bioscoopcourant van 7 januari
1916 maakte Desmet voor het eerst reclame voor de film.
Hoofdrolspeelster Lyda Borelli heette in die advertentie regelmatig
'Lijda'; namen van films en acteurs werden nogal eens verbasterd,
een euvel dat nooit helemaal is verdwenen. Daarna adverteerde
Desmet lange tijd in ieder nummer van de Bioscoopcourant voor
FIOR DI MALE,meestal met foto's erbij. Vanaf 25 februari vulde hij
zelfs twee pagina's met eerst vier, later drie foto's uit de film.
Tussen 17 en 23 maart 1916 werd de film vertoond in de Flora
Bioscoop te Den Haag en omstreeks dezelfde tijd in het Thalia
Theater, eveneens in Den Haag. Na april stopte de reclame. Pas in
de eerste week van 1917 werd FIOR DI MALE vertoond in de Am-
sterdamse Cinema De Munt, een van de belangrijkste premiere-
theaters van het land!

FIOR DI MALE,de enige film met Lyda Borelli die Desmet distri-
bueerde, is een van de films die de Desmet-collectie internationale
faam heeft bezorgd. Net als in SANGUEBLEUis het verhaal geheel
gemodelleerd rond het thema van het Grote Lijden en het Offer.
Perfect weet Lyda Borelli de tragiek te verbeelden van de vrouw
die weliswaar de maatschappelijke ladder bestijgt, maar in de liefde

constant offers moet brengen, hetgeen ze uiteindelijk met de dood
bekoopt.

Na de drie schlagers SANGUEBLEU,CAJUSJULIUSCAESARen FIOR
DI MALE ging het bergafwaarts met de distributie van Italiaanse
films. Desmet ging nog wel een tijd door met distribueren, maar
kocht nauwelijks nog aan, ook geen produkties uit andere landen.
De pionier op het gebied van distributie en vertoning maakte stil-
aan plaats voor de tycoons van de jaren twintig.

Toen Desmet rand 1916 nauwelijks nog Italiaanse films kocht,
verschenen er nieuwe distributiemaatschappijen aan het firmament,
die met name inhaakten op de behoefte aan 'di va- films', zoals Loet
Barnstijn met zijn firma's H.A.p.-Film en BenS-Film, Johan Gilde-
meyers Union Film (vanaf 1917 Nordische Film en daarna Nordisk
Film) en Filma, die vooral Gaumont naar Nederland haalde, maar
ook wel Italiaanse films distribueerde. Nordisk bracht met name
produkties van de huizen Ambrosio, Caserini-Film, Corona, Gloria
en Yay Film. H.A.p.-Film annexeerde eind jaren tien zo'n beetje de
helft van de Bioscoopcourant om pagina na pagina op luxueuze



wijze reclame te maken voor haar films. Het bedrijf had met name
succes met de diva-film IL FUOCO, in Nederland gedistribueerd
onder de titel 'De Demon in de vrouw'. Noggerath en Cinema
Palace gingen nog fanatieker dan voorheen te werk en zij waren het
met name die, samen met HAP. de populaire diva-films met Fran-
cesca Bertini, Pina Menichelli, Lyda Borelli, Diana Karenne, Leda
Gys en Maria Jacobini aanboden.

Barnstijn kende behalve met IL FUOCOook met de film MACISTE
ALPINO een stormachtig succes. Nadien bracht hij nog diverse
'krachtpatser-films' uit. Dit genre zou tot midden jaren twintig in
de Nederlandse bioscopen veel publiek trekken, maar zo'n beetje
nog het enige genre zijn waarmee Italie in Nederland de toeschou-
wer naar de bioscoop kon lokken. Begin jaren twintig was het bij
het Nederlandse publiek met de voorliefde voor de Italiaanse film
gedaan. Men wilde veel liever Amerikaanse, Duitse en in mindere
mate Franse films zien. Ook de Italiaanse filmindustrie zelf zakte in
en veel regisseurs en acteurs vertrokken naar het buitenland, op de
eerste plaats naar de produktieve studio's van Berlijn. Ghezzi pro-
beerde het nog een tijdlang met een eigen distributiemaatschappij,
p.I.G.-Film, maar in 1919 overleed hij. Zijn weduwe zette de zaak
voort en bracht zelfs nog met veel reclame de spektakelfilm THEO-
DORA uit, maar in 1924 verkocht ze het bedrijf aan de heer H.J.
van Grinsven, die onmiddellijk zei zich vooral op de Verenigde
Staten en Frankrijk te gaan richten.15

Ook al voelde Desmet aan dat het publiek steeds meer trek kreeg
in Amerikaanse films, toch heeft hij de hele Amerikaanse markt na
de periode van de one-reelers - kortom de sprong naar Hollywood
(Mutual, Metro, Paramount, Famous Players) - niet consequent in
zijn distributiepakket gekregen. Waarom niet? Uit de correspon-
dentie gedurende de Eerste Wereldoorlog met Amerikaanse maat-
schappijen als Famous Players, Lasky, Mutual en Essanay wordt
duidelijk dat Desmet weigerde mee te doen aan het ongezien boe-
ken voor een heel jaar. Hij wilde kopieen eerst op zicht zien en dan
pas bestellen, zeker in oorlogstijd. Tegen het eind van de oorlog
deed hij veel moeite om de uiterst populaire Chaplin-komedies te
krijgen, maar bij de diverse maatschappijen of hun wederverkopers
kreeg hij te horen dat hij of te laat was, of te weinig geld bood, of
zich moest schikken naar het 'blockbooking' -systeem. Loet Barn-
stijn deed daaraan wel mee en werd eind jaren tien de grootste en
rijkste distributeur in Nederland.

Desmet faalde ook met de films die na de Amerikaanse het meest
in trek waren: de Duitse. Driekwart, waaronder de films met Asta
Nielsen, werd vanaf midden jaren tien gedistribueerd door Nordisk.
Desmet was rond 1916 nog een tijdlang populair met zijn Henny
Porten-serie (ALEXANDRA),maar eind jaren tien was het H.A.p.-Film
die Henny Porten naar de toeschouwers bracht. En het tijdperk van
de one-reelers was afgelopen; die kwamen hooguit nog in een
voorprogramma. Desmet verkocht aan het eind van de oorlog lang-
zamerhand al zijn bios copen. Met de distributie stopte hij midden
jaren twintig. Hij legde zich steeds meer toe op de handel in onroe-
rend goed via zijn firma Madrid, met zelfs meer succes dan hij
daarvoor had gekend. Bij het bioscoopwezen bleef hij zijdelings
nog betrokken. Zo liet hij in 1924, aangegrepen door het succes
van het in 1921 geopende filmpaleis Tuschinski, zijn Parisien een
vergelijkbaar interieur aanmeten in een stijl die een mengeling was
van art deco en Amsterdamse School. Dit interieur werd vlak voor
de sloop van Parisien in 1987, gered door Desmets kleindochter en
heeft in 1991 een plaats gevonden in een van de twee filmzalen
van het Nederlands Filmmuseum.

1. Dit artikel is een vertaling en bewerking van 'Jean Desmet, distribu-
tore dei primi film italiani', verschenen in: R. Renzi (ed.), Sperduti nel
buio. Il cinema muto italiano e il suo tempo (1905-1930), Bologna
1991, p.140-158.Het is met name gebaseerd op onderzoek in de bui-
ten1andse corresponder.tie van Desmets bedrijfsarchief. Daamaast is
aanvullend onderzoek verricht in de vakbladen Bioscoopcourant en De
Kinemato g raaf
Voor de bewerking heb ik gebruikgemaakt van informatie die ik ver-
werkt heb in mijn artikel over distributie en receptie van de Italiaanse
zwijgende film in Nederland, 'La lunga vicenda del cinema italiano in
Olanda', dat dit jaar verschenen is in: Cinema italiano in Europa
1907-1929, p.47-74, een uitgave van de Associazione italiana per gli
storici del cinema. In dit laatste artikel kan men Iezen hoe naast
Desmet ook andere distributeurs in Nederland actief waren, zoals
Franz Anton Noggerath Junior, Cinema Palace, de Witte Bioscoop,
Loet Bamstijn (HAP-Film) en Emilio Ghezzi (PIG-Film).
Voor algemene literatuur over Jean Desmet en diens bios copen zie: F.
van der Maden, 'De komst van de film' in: K. Dibbets & F. van der
Maden (ed.), Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot



1940, Houten 1986, p. 11-52; P. van Yperen, 'Volle tenten! Volle
zalen! Het opwindende begin van de filmvertoning' in: Ons Amster-
dam, oktober 1991, p.226-231.
Voor dit artikel wil ik de volgende mensen bedanken, zonder wiens
waardevolle informatie mijn onderzoek niet gerealiseerd had kunnen
worden: Aldo Bernardini, Geoffrey Donaldson, Frank van der Maden,
Vittorio Martinelli en Paul van Yperen.

2. De brand verklaart in ieder geval de brandschade aan de ordners met
de correspondentie en mogelijk ook het ontbreken van correspondentie
uit bepaalde jaren. Misschien verklaart de brand ook het ontbreken van
films waarvan bronnen tonen dat ze destijds door Desmet zijn aange-
kocht; al kunnen de films natuurlijk ook gewoon zijn 'opgedraaid'.

3. Men moet niet vergeten dat Desmets concurrent Noggerath in dezelfde
tijd ook zeer actief was in het distribueren van Italiaanse films, dus het
aantal Italiaanse films dat vertoond werd in de Nederlandse bioscopen
was waarschijnlijk veel hoger dan de vierentwintig van Desmet alleen.
Italie produceerde films aan de lopende band en deze vonden gretig
aftrek in Nederland.

4. R. Bishoff, 'De zwijgende speelfilm' in: K. Dibbets & F. van der
Maden (red.), Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot
1940, p.64.
In mei 1913, zo is te lezen in het Rotterdamsch Nieuwsblad van 14
mei 1913, vertoonde men in de Parisien in Rotterdam alleen de span-
nendste fragmenten van QUOVADIS?, namelijk de brand van Rome en
de wreedheden en de dood van keizer Nero.

5. A. Bernardini, 'L'avventura internazionale del primo cinema italiano'
in: Catalogus Cinema Muto Italiano 1905-1916, Pesaro 1991, p.33-46.

6. Vol gens Bernardini (zie noot 5) was Helfer degene die vanaf 1908 de
maatschappijen SAFFI-Comerio en Aquila en vanaf 1910 de firrna
Ambrosio distribueerde in Frankrijk.
Opvallend is, dat er op de lijst van Wilhelmina meer filmtitels voor-
komen die ook in Desmets distributie zaten. Wilhelmina distribueerde
aan Italiaanse films voornamelijk kluchten van Ambrosio, Pasquali en
Centauro (Robinet, Frieot, Polidor, Tartarin) en daarnaast enkele films
van Itala en Milano. Maar het bedrijf adverteerde ook speciaal voor
bijvoorbeeld de Ambrosio-film uit 1913, LA LAMPADADELLANaNNA.

7. Gildemeyer was tevens eigenaar van de Union-bioscoop te Amster-
dam, maar wij kennen hem tegenwoordig vooral als regisseur van
GLORIATRANSITA.

8. Op donderdag 23 september 1915 yond de premiere van CABIRIA
plaats in de Cinema Palace; meer dan een jaar nadat hij in Italie was
vrijgegeven. De film werd met veel publiciteit uitgebracht; Cinema
Palace kondigde hem in de Bioscoopcourant van 9 juli 1915 aan als:
'De grootste film aller tijden' en: 'CABIRIA, waarvoor alles in het niet
verzinkt!!'. CABIRIA draaide in totaal liefst negen weken in Amster-

dam: drie weken in De Munt, drie weken in de Cinema Palace en drie
weken in de Witte Bioscoop, een ongehoord record voor die tijd!
Vanaf 24 september werd Cabiria ook vertoond in Den Haag en vanaf
1 oktober ook in Rotterdam. Daarna volgde een langlopend roulement.
In maart 1916 werd de film bijvoorbeeld nog vertoond in het Rem-
brandt Theater in Utrecht en zelfs rond 27 september van dat jaar nog
in Gouda.

9. Volgens een brief aan Desmet van 24 oktober 1913. A. Povel was
eigenaar van de Witte Bioscoop en tevens distributeur van een firma
met dezelfde naam.

10. Voor de geschiedenis van de Italiaanse zwijgende film in Belgie zie:
G. Convents, 'Images Cinematographiques d'Italie en Belgique (1896-
1909)' in: Immagine 10 (lente 1989) p.I-13. Een bewerking ervan
verscheen in: Cinema italiano in Europa 1907-1929, p.91-110.

11. Voor de distributie naar Duitsland en de zogenaamde Films-Erneue-
rungs-Gesellschaft-affaire zie: 1. BJorn, 'Jean Desmet en de Films-
Erneuerungs-Gesellschaft' in: GBG-Nieuws 21 (zomer 1992) p.34-36.

12. De film was in 1914 al in een viewing voor intimi gedraaid. In een
brief uit dat jaar van Heinrich Voltmann namens Abraham Tuschinski,
eigenaar van de Rotterdamse bioscopen Cinema Royal (overgenomen
van Desmet) en Thalia, maakte de eerstgenoemde melding van een
vertoning van 'De vorstin van Monte Cabello' (SANGUE BLEU) in
Thalia en Cinema Royal.

13. Bioscoopcourant, 26 november 1915, 17 december 1915 en 14 april
1916.

14. Het is trouwens de vraag of Ghezzi die kopie wel verkocht heeft, want
in de Bioscoopcourant van 28 september 1917 maakte distributeur
H.A.p.-Film bekend dat vanaf 27 september de film 'Prinses Helene'
zou gaan draaien. Deze film was niets anders dan SANGUEBLEU, ook
al werd er in de beschrijving van de film in de Bioscoopcourant een
'happy end' aan gedraaid, wat het tegenovergestelde was van het
trieste einde van de film zelf.

15. Voor MACISTEALPINOzie: de Bioscoopcourant van 2 en 7 september
en 9 november 1917. Over Loet Barnstijn en H.A.p.-Film zie: M. Lin-
neman, 'Loet C. Barnstijn. Van bioscoopexploitant tot studiodirecteur',
(doctoraalscriptie Rotterdam 1988).


