
Bijzondere filmregisseurs uit de voorbije 
vijftig jaar Vlaamse filmgeschiedenis 

 

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

Mechelen) een overzicht van de voorbije vijftig jaar Vlaamse film. De belangrijkste regisseurs uit deze halve 

eeuw (1970-2020) vormden een leidraad doorheen haar uiteenzetting. 

  

Harry Kümel  

In de jaren ’70 ging de productie, de kwaliteit en de diversiteit binnen het 

Vlaamse filmaanbod spectaculair de hoogte in. Dit onder meer door de 

professionalisering van de filmwereld. Eén van de toppers in die jaren was 

Harry Kümel.  

Ook nadien zal hij nog films blijven maken. Zijn laatste werk Eline Vere 

dateert niettemin van 30 jaar geleden.  

Uit de jaren ‘ 70 vermelden we ook nog de regisseurs Chantal Ackerman en 

André Delvaux. 

 

 

Robbe De Hert 

In de jaren ’80 staat een nieuwe generatie jonge cineasten klaar. Een van hen is Robbe De Hert. Hij kende 

zijn grote doorbraak met de film De Witte. Net als de originele film uit 1934 was ook deze remake een groot 

succes met ruim 540.000 bezoekers in de cinema. 

Deze verfilming van het boek van Ernest Claes is niet louter een plattelandsfilm. Er is ook aandacht voor de 

politieke en sociale strijd die er destijds in Vlaanderen woedde. 

In 1984 brengt Robbe De Hert een eerste keer een film met BV’s op de markt. 

Zware jongens met Gaston en Leo is meteen een kaskraker en met dit soort 

films zet De Hert de traditie van de Antwerpse kluchten verder. Zo volgt er 

nog  Gaston en Leo in Hongkong.  

De Hert maakt met Blueberry Hill een (deels) autobiografische film over een 

school in de jaren ’50. In 1995 maakt hij hierop een vervolg met Brillcream 

Boulevard. 

Als hoogtepunt mag Hollywood aan de Schelde niet ontbreken, een lange 

documentaire film die de geschiedenis van de (Vlaamse) film behandelt. 

 

 



Guido Hendrickx 

Van deze in 1966 afgestudeerde cineast van het RITCS vermelden we de films 

De proefkonijnen (een geëngageerde verfilming over de leefomstandigheden 

van de arbeiders) en de Verbrande brug. In deze laatste film wordt het 

wonen en leven in een gehucht van Grimbergen weergegeven. Bij de 

hoofrolspelers herkennen we Jan Decleir. 

 

 

 

 

 

Patrick Le Bon 

Als geëngageerde regisseur brengt Patrick Le Bon in Hellegat o.a. ecologische 

en economische problemen uit de Rupelstreek naar het witte doek. Deze film 

is absoluut geen typisch boerendrama. Onder meer Ann Nelissen en Frank 

Aendenboom schitteren in dit werk. 

Ook Salut en de kost en Paniekzaaiers met Gaston en Leo is van de hand van 

Le Bon. 

 

 

 

 

 

Roland Verhavert 

Roland Verhavert blijft langer trouw aan de verfilming van Vlaamse 

(boeren)romans. 

Met Boerenpsalm (gebaseerd op een roman van Felix Timmermans uit 1935) 

maakt hij zowat de laatste heimatfilm. 

 

 

 

 

 



Guy Lee Thys 

Als een van de eerste waagt Guy Lee Thys zich op het terrein van de 

politiethrillers, de krimifilms. Later zal ook Erik Van Looy schitteren in dit 

genre. 

Van Thys kennen we o.a. De potloodmoorden, maar ook recenter werk van 

na 2000: Kassablanca, Mixed Kebab en Zaman. 

 

 

 

 

 

Limburg aan de top 

Drie Limburgse regisseurs bepalen voor een 

groot deel de filmproductie gedurende een 

aantal jaren in Vlaanderen. 

Marc Didden scoort in 1983 met zijn Brussels 

by night, een film over het nachtleven in onze 

hoofdstad.  

Diezelfde Didden herkennen we als acteur in 

Het Sacrament in een regie van Hugo Claus. 

Dominique Deruddere kennen we van zijn 

debuutfilm Crazy Love uit 1987, maar ook van 

Iedereen beroemd uit 2000. Deze film werd genomineerd voor een Oscar. 

Tot slot ligt zijn recente TV-film Hoop doet leven over Will Tura nog vers in ons geheugen. 

Stijn Coninx sluit het rijtje Limburgers af. Hector en Koko Flanel zijn twee kaskrakers (resp. 1 miljoen en 

meer dan 1 miljoen bezoekers) en dit dankzij de typetjes van Urbanus. Coninx scoorde internationaal vooral 

met Daens. De verfilming van het boek van Louis Paul Boon over de sociale strijd van de textielarbeiders in 

Aalst zorgde meteen voor een nominatie bij de Oscars. Van meer recente datum zijn Niet schieten en 

Marina. 

Jan Verheyen 

Populariteit alom voor Jan Verheyen met films als Het vonnis, Vermist, Boys, 

Alles moet weg. Vooral met de komische films van FC De Kampioenen scoort 

hij op het vlak van bezoekersaantallen. 

Minder bekend zijn de boeken die hij heeft geschreven, zoals Alles wat je 

eigenlijk zou moeten weten over film volgens Jan Verheyen (2011). 

 

 

 

 



Eric Van Looy 

Niet alleen als presentator van De Slimste Mens is Eric Van Looy gekend, 

maar ook als regisseur van meer ernstige films. De zogenaamde genrefilms, 

met Loft als bekendste, zijn stilaan het handelsmerk van Van Looy geworden. 

Ook van hem zijn: Ad fundum (1993), De zaak Alzheimer (2003), Dossier K. 

(2009) en De premier (2016). 

 

 

 

 

De jaren 2000 

Met een aangepast filmbeleid, een veranderende tijdsgeest, een economisch 

aspect bij de aanmaak van films en een steeds groter wordende interactie 

tussen TV en film krijgen we een nieuwe boost in de Vlaamse filmindustrie. 

Uit deze actuele periode kennen we vooral Felix Van Groeningen met zijn 

Helaasheid der dingen en Black van Adil El Arbi en Billal Fallah. Beide films 

zijn trouwens gebaseerd op romans van resp. Dimitri Verhulst en Dirk Bracke. 

Tot slot is ook Michael Roskam het vermelden waard. Hij brengt in 2011 

Rundskop, een combinatie van spanning en het boerenleven. Typerend voor 

deze film is het Haspengouwse dialect dat de hoofdrolspelers gebruiken. 

 

En wat brengt de toekomst? 

Nog steeds blijven heel wat Vlaamse films vooral gericht op Vlaanderen. Maar door nieuwe 

distributievormen zou dat wel eens aangepast kunnen worden: denk maar aan Netflix en andere 

streamingsdiensten. 

Ook het belang van series en de technische innovaties zorgen voor een mooie toekomst van de Vlaamse 

filmindustrie. 

 

Aanbod in de Putse bib  

In de collectie films van de Putse bibliotheek vindt men van de vermelde regisseurs minstens één dvd terug. 


