
Tien mijlpalen uit de pioniersjaren van de 
Vlaamse film 

 

Filmhistorica Geertje Cools gaf tijdens een digitale lezing voor de Putse bibliotheek (i.s.m. Vormingplus regio 

Mechelen) een overzicht van de pioniersjaren van de Vlaamse film. De tien belangrijkste films uit deze halve 

eeuw (1920-1970) vormden een leidraad doorheen haar uiteenzetting. 

  

De storm des levens (1920) 

De eerste filmopname in Vlaanderen is eigenlijk de verfilming van een 

theatervoorstelling. Het blijft beperkt tot een stomme film met tussenteksten. Dit 

liefdesverhaal speelt zich af in de Antwerpse havenbuurt. Jan De Schuyter richtte 

destijds samen met Alfred van Deuren de maatschappij Scaldisfilm op waar hij het 

scenario voor deze eerste Vlaamse langspeelfilm schreef. 

 

 

 

 

De Witte (1934) 

De eerste Vlaamse geluidsfilm in een regie van Jan Vanderheyden werd 

grotendeels opgenomen in Berlijnse filmstudio’s. Op dat moment beschikte men in 

Vlaanderen nog niet over de nodige accommodatie om een film op te nemen. De 

buitenopnamen van dit werk van Ernest Claes vonden plaats in Scherpenheuvel-

Zichem. Duffelaar Jef Bruyninckx speelde de hoofdrol. 

De film was een enorm succes en bleef maar liefst twee jaar lang lopen in de zalen. 

Net zoals de andere films uit de beginjaren is ook De Witte een volkse komedie 

met muziek, humor, romantiek. De dialogen zijn vaak in het (Antwerpse) dialect. 

Jan Vanderheyden richtte later samen zijn partner Edith Kiel een eigen filmstudio 

op in Antwerpen. Hier werden heel wat kaskrakers opgenomen; denk maar aan de film Janssens tegen 

Peeters. 

 

De Vlaschaard (1943) 

In de beginjaren van de Vlaamse film werden vooral literatuurverfilmingen van 

Vlaamse boeken gemaakt. Stijn Streuvels' roman De Vlaschaard uit 1907 werd in 

1942-1943 voor de eerste keer verfilmd. De opnamen begonnen in de zomer van 

1942 in België en werden in het begin van 1943 in Duitsland afgerond. De film is 

bekend onder de Duitse naam ‘Wenn die Sonne wieder scheint’. In tegenstelling 

tot het boek heeft deze heimatfilm wel een happy end. 

 

 



 

Baas Gansendonck (1945) 

Boerenfilms of anders gezegd films over het boerenleven blijven tot de jaren ’80 

een populair thema binnen de Vlaamse filmgeschiedenis. Dit werk van Conscience 

werd door regisseur Gaston Ariën verfilmd. Ariën was een Vlaamse impresario, 

organisator van theater- en muziekevenementen en filmregisseur. Hij speelde in 

de 20e eeuw een belangrijke rol in het Antwerpse theater- en muziekleven en 

stichtte in 1955 de Philharmonie van Antwerpen, thans Antwerp Symphony 

Orchestra. 

 

 

Meeuwen sterven in de haven (1955)  

De eerste ernstige film na Wereldoorlog II werd in 1955 gemaakt door regisseurs 

Roland Verhavert en Rik Kuypers. Dit expressief noodlotsdrama speelt zich 

opnieuw af in de Antwerpse haven. De film wordt gezien als een keerpunt in de 

geschiedenis van de Vlaamse film. 

Wist je trouwens dat de bekende Rik Kuypers ooit een film over de Putse scouts 

heeft gedraaid?  

 

 

 

De man die zijn haar kort liet knippen (1965)  

In de jaren ’60 zorgen subsidiëring en professionalisering er mee voor dat de 

kwaliteit van de Vlaamse films toeneemt. Vanaf 1964 zorgt het Ministerie van 

Nederlandse Cultuur ervoor dat er subsidies komen voor de verfilming van 

voornamelijk Vlaamse literatuur.  

Het werk van Johan Daisnes ‘De man die zijn haar kort liet knippen’ is één van de 

eerste films waarin Senne Rouffaer opduikt. 

 

 

Het afscheid (1966) 

Roland Verhavert richtte in de jaren ’60 zijn eigen productiehuis op. Net zoals 

heel wat andere films uit die periode is ook deze film gebaseerd op een Vlaams 

boek: ‘Afscheid’ van Ivo Michiels 

Met 3 miljoen frank aan subsidies beschiktte Verhavert voor die tijd over een 

ruim budget. 

Dit psychologisch drama past in de toenmalige tijdsgeest en leverde Verhavert 

heel wat internationale prijzen op. 

 

 



 

De vijanden (1968) 

Op basis van zijn eigen werk zorgde Hugo Claus voor de regie van deze film over 

het Ardennenoffensief. Hoewel er enkele professionele acteurs meewerkten aan 

de film, draven er vooral niet-beroepsacteurs op in deze film. Daardoor en ook 

omdat er geen coherente verhaallijn in de film zit, verschenen er wel wat 

negatieve recensies van deze film. 

We herkennen de jonge Robbe De Herdt in deze film. 

 

 

Malpertuis (1971) 

Filmmaker Harry Kümel brengt vanaf de tweede helft van de jaren ’60 

verschillende films op de markt. O.a. Malpertuis, een werk van John Flanders 

(Jean Ray), zorgde voor een internationale doorbraak voor Kümel. Niet in het 

minst door de acteerprestatie van Orson Welles. 

 

 

 

 

Mira (1971) 

Op basis van het boek De teleurgang van de waterhoek van Stijn Streuvels lokte 

de verfilming onder de naam Mira heel wat bezoekers naar de bioscopen. Mira 

was één van de eerste Vlaamse films waarin blootscènes voorkomen en daarover 

ontstond er toen veel ophef. Volgens regisseur Fons Rademakers droeg dit bij 

aan de publiciteit die de film vergaarde. Met ruim 642.000 bezoekers staat deze 

film dan ook op de tiende plaats wat het aantal bezoekers aan Vlaamse films 

betreft. 

Vooral Willeke Van Ammelrooy en Jan Decleir schitteren in deze film. 

 

Behalve ‘De Storm des levens’ zijn alle vermelde films beschikbaar in de Putse bib. De filmrollen van ‘De 

Storm des levens’  (uit 1920) zijn verloren gegaan en de film is dus niet bewaard gebleven. 

 

 

  

 


