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Wie het verleden niet eert, is de toekomst niet weerd

Boodschap opgedragen aan iedereen die bijgedragen heeft aan  
de ontwikkeling van de lokale Vlaamse film tot de internationale  
producties, gemaakt door Vlamingen.

— Freddy Michiels

Antwerpen, 2018
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Welkom in het nieuwe paradijs
(1896–1916)

F R A N K  H E I R M A N Weinig technische uitvindingen wisten zo snel alle lagen van 
de Antwerpse bevolking te bekoren als film. In amper twintig 
jaar tijd veroverde de cinema de Scheldestad. Toen op 25 april 
1896 een eerste demonstratie van de ‘Cinématographe Lumiè-
re’ plaatsvond, werd vooral gemikt op een publiek van nieuws-
gierige en verwende rijkelui, maar in 1916 opende Antwerpen 
al zijn vijftigste bioscoop. Dat oorlogsjaar kochten de Sinjoren 
voor het eerst meer dan 1 miljoen filmtickets. 

Over de allereerste filmvertoning zijn we goed ingelicht door enkele kran-
tenberichten. Nadat de gebroeders Lumière eind december in 1895 hun 
filmprojector met succes in Parijs hadden gedemonstreerd, trokken han-
delsreizigers met het apparaat op promotietoer langs de Europese steden. 
Twee maanden na Brussel, op 25 april 1896, was Antwerpen aan de beurt. 
Een oude paardenstal in de Gramayestraat, vlakbij de Meir, werd afge-
huurd om Aankomst van een trein en andere prille Lumière-filmpjes te 
vertonen. Wie het initiatief in Antwerpen nam, blijkt niet meer precies 
te achterhalen. Wie er zeker bij betrokken was, was fotograaf Jos Maes, 
die op het adres in de Gramayestraat woonde.

Met een dure toegangsprijs van veertig frank was de presentatie op 
de gegoede burger gericht, maar de positieve reacties van het eerste pu-
bliek en het enthousiasme van de pers wakkerden de nieuwsgierigheid 
vliegensvlug aan. Halverwege de voorstellingenreeks werd de toegangs-
prijs gehalveerd ‘om de gehele bevolking te laten profiteren van deze 
wonderbare uitvinding’, aldus een snel ingelaste reclamecampagne.

‘Wonderbaarlijk’ was de cinematograaf zeer zeker, want voor het eerst 
geraakte het publiek betoverd door bewegende beelden. Dat was andere 
koek dan seances met stilstaande plaatjes van een toverlantaarn of het be-
zoek aan diorama’s waarin schilderijen, mannequins en rekwisieten his-
torische gebeurtenissen zo waarheidsgetrouw mogelijk evoceerden. Dat 
film grenzen zou verleggen werd duidelijk toen het filmpje The Kiss in 1896 
uitkwam: een man en een vrouw die elkaar een zedige zoen geven.
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Beeld uit L’arrivée d’un train en gare de 
La Ciotat (Aankomst van een trein), 1896
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D E  U I T V I N D I N G  VA N  L U M I È R E  K WA M 
O P  H E T  J U I S T E  OG E N B L I K

De Antwerpse bevolking was in de negentiende eeuw vervijfvoudigd tot 
300.000 op elkaar gepakte inwoners. Met de heropening van de Schelde 
herwon de haven haar internationale status. De handel, aangewakkerd 
door de koloniale exploitatie, nam een hoge vlucht. Dat leverde veel geld 
op om te consumeren en zich te ontspannen. Niet alleen voor de bour-
geoisie, maar ook voor het werkvolk dat uit de Kempen, het Waasland en 
verderaf kwam toegestroomd. 

Vanaf eind negentiende eeuw verbeterden bovendien de levensom-
standigheden gevoelig. Niet dat arbeiders en bedienden veel geld te be-
steden hadden, maar ze waren wel in voor wat anders dan het bier of 
de jenever die lokale brouwerijen en stokerijen serveerden in een on-
waarschijnlijk uitgebreid cafénetwerk. Avontuur en exotiek, al werd die 
louter opgeroepen in bewegende lichtbeelden, deed het zware dagwerk 
misschien beter vergeten dan drank. En het was nog goedkoper ook. Bo-
vendien waren cafés een bijna exclusieve mannenwereld. In de cinema 
mochten vrouwen dromen. En koppels…

De eerste filmkus staat op naam van May Irwin en John C. Rice  
in de film The Kiss (1896). De kus duurde exact twintig seconden 
en het publiek was geschokt en beledigd door zo veel zede-
loosheid. Op sommige plaatsen waar de film vertoond werd, 
moest de politie ingrijpen.

Cinématographe Lumière poster, Marcellin Auzolle, E. Pichot (editor), Frankrijk, 1896
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Filmpaleizen en keizer Jan
(1914–18 tot 1939)

F R A N K  H E I R M A N De Eerste Wereldoorlog zette geen rem op de filmconsumptie. 
Integendeel, de vier jaren strijd aan het front beletten niet dat 
cinema floreerde in het binnenland. Wat was er beter om de 
oorlogsmiserie te vergeten, dan dromen van exotische diva’s of 
lachen met klunzige brokkenmakers? Hoewel de Duitsers alle 
films die aangeboden werden streng controleerden, hoedden 
ze zich ervoor de sector niet te verlammen. Werden er aanvan-
kelijk nog oude Franse en Italiaanse films uit de vooroorlogse 
stock gedraaid, gaandeweg domineerden Duitse films het aan-
bod. De Duitsers hadden nog een belang bij stevige filmcon-
sumptie. De bezetter had de filmtaks van zeven procent die 
in 1913 was ingevoerd, opgetrokken tot tien procent. Na de 
wapenstilstand zou de Belgische regering die taks handhaven 
om ze in de jaren twintig nog verder op te drijven.

Wat nieuwe bioscoopconcessies betrof deden de Duitsers allerminst 
moeilijk. In 1915 opende in de Appelmansstraat Anvers Palace, een oog-
verblindend paleis gebouwd door architect Louis Hamaide. ‘La plus belle 
salle de la ville avec consommations de tout premier ordre’, adverteerden 
de eigenaars zonder verpinken. Uiteraard in het Frans want ze mikten op 
de bourgeoisie. Toch spaarde veel werkvolk om ook eens een avondje in 
het paradijs te kunnen vertoeven. De zaal kende zoveel succes dat beheer-
der Pierre Tyck in 1916 nauwelijks tweehonderd meter verder, op de hoek 
van de De Keyserlei en de Quellinstraat zaal Eden opende. Zoals de mees-
te zalen toen boden Anvers Palace en Eden een mix van revue en cinema.

Na de Wapenstilstand kreeg de filmindustrie vleugels, niet enkel fi-
nancieel maar ook artistiek. De droomfabriek van Hollywood overspoel-
de de filmmarkt met steeds ambitieuzere producten met adembenemen-
de vedetten, die ook in kranten en tijdschriften een hoofdrol speelden. 
Een figuur als Chaplin oefende een diepgaande invloed uit op de kunst-
wereld. De Amerikaanse cinema veroverde spectaculair marktaandeel, 
maar ook de Franse, Duitse en Russische cinema leverden meesterwer-
ken en succesfilms af. Sommige landen met een kleine lokale afzetmarkt 
zoals Zweden en Denemarken slaagden erin wereldfilms te realiseren.
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De eerste Vlaamse filmsensatie: de verfil-
ming door Jan Vanderheyden van Ernest 
Claes’ populaire boek De Witte (1934) 
met Jefke Bruyninckx in de hoofdrol. Het 
was vele jaren de meestbezochte film in 
Vlaanderen. De kindacteur zou later carri-
ère maken als regisseur en producer voor 
film en televisie.
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U I T S C H I E T E R S :  M I R A  E N  L O U I S A

Fons Rademakers, meer Brabantse Bourgondiër dan Hollander, was met 
Mira niet aan zijn proefstuk toe. In 1958 al verfilmde hij Dorp aan de rivier 
van de Nederlandse auteur van streekromans Anton Coolen, waarvoor 
hij een Oscarnominatie binnenhaalde. Met Mira bewees Rademakers, 
ook actief als acteur en producent, onder andere van films van zijn vrouw 
Lili, dat Nederlandstalige prenten, het liefst met een vleugje seks als lok-
middel, een groot publiek konden bereiken. Met 642.000 bioscoopbe-
zoekers staat Mira als oudste in het rijtje nog altijd op de achtste plaats in 
de top 10 van de populairste Vlaamse films. 
In het kielzog van het succes van Mira brachten Paul 
Collet en Pierre Drouot in 1972 Louisa, een woord van 
liefde uit. De kostuumfilm, gesitueerd kort na WO I, 
speelde in op de geest van de flower power. Willeke 
Van Ammelrooy, zij weer, speelt een levenslustige aris-
tocrate die zich vol overgave stort in een driehoeks-
verhouding à la Jules et Jim met bohémiens Roger Van 
Hool en André van den Heuvel. Dat resulteert in toen 
beruchte erotische soft focus-opnamen door camera-
man Eddy van der Enden (Mira) en een speelse recon-
structie van Manets Déjeuner sur l’herbe. 

Van bloot gedartel in het gras tot De dood van een 
non, het contrast kon niet groter zijn. Maar het duo 
Collet/Drouot was tot veel toegevingen bereid om toch maar te kun-
nen filmen. Zeker toen ze hoorden dat de filmsubsidiëringscommissie 
in 1971 met een overschot van tien miljoen frank zat, het grootste be-
drag ooit aan een Vlaamse film toegekend. De verfilming van een be-
kend literair werk leek de zekerste weg om die som in de wacht te slepen. 
Waarom dat nu per se de roman van de progressief katholieke (volgens 
haarzelf een tautologie) romancière en filmcritica Maria Rosseels moest 
zijn, joost mag het weten. Want zelfs bij de publicatie in 1961 leek de hon-
derd procent religieuze thematiek achterhaald. Sabine Arnauld (Nellie 
Rosiers), een jonge vrouw uit een verarmd adellijk geslacht raakt als 
kind eind jaren 30 verlamd en belooft non te worden mocht ze genezen. 
Als die genezing een feit is, houdt ze zich niet aan haar belofte, maar 
trouwt en krijgt een kind. Nadat man en kind allebei sterven, aanziet ze 
dat als een straf en treedt alsnog in het klooster waar haar zus al verblijft. 
Als ook die sterft, gaat haar geloof aan het wankelen en vertrekt ze naar 
India. In de roman komt Sabine na haar omzwervingen uiteindelijk tot 
een menselijker godsbeeld, in de versie van de atheïstische regisseurs 
verliest ze haar geloof. Maria Rosseels kon daar niet mee lachen en het 
publiek lag niet wakker van getormenteerde nonnen. Critici verweten de 
regisseurs ‘sentimentalisme en effectjagerij’ en ‘loodzware dialogen die Pierre Drouot

Mira van Fons Rademakers reveleerde ons 
een wulpse Willeke Van Ammelrooy, die 
ons het eerste fatsoenlijke bloot aanbood.
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(2017) en in de Engelstalige Franse film A Blue Bird in my Heart van Jéré-
mie Guez (2018). 

De Belgische acteur die het aantrekkelijkst traject heeft afgelegd in 
Hollywood is natuurlijk ‘Muscles from Brussels’ Jean-Claude Van Dam-
me, een – ondanks zijn Vlaams klinkende naam – Franssprekende Brus-
selaar die een indrukwekkend aantal films gemaakt heeft in de Verenig-
de Staten, waaronder meerdere ook mee geproduceerd. Onze nationale 
spierbundel mag zich meten met de groten in zijn discipline (kick-boxing) 
en is nog altijd een garantie voor een mondiaal succes, volgens de Ameri-
kaanse maatstaven die hem ‘bankable’ noemen.

Iemand die ook geen introductie behoeft op de internationale markt 
is Johan Leysen, die al te zien was in tientallen buitenlandse films. Hij 
schitterde in Het meisje met het rode haar (1981), de Couperusverfilming 
Eline Vere en natuurlijk Daens  (1991), La Reine Margot (1994), als tedere 
minnaar van een minderjarig meisje in Jeune et Jolie (2013) en nu weer als 
kluizenaar in Resurrection van Kristof Hoornaert (2017).

Onlangs in het nieuws kwam het Vlaamse model Sand Van Roy, die 
de rol kreeg van Jessica Rabbit in Valerian and the City of a Thousand 
Planets van Luc Besson (2017), voor wie ze ook speelde in zijn produc-
tie Taxi 5 van Frank Gastambide. Het meisje diende klacht in omdat Luc 
Besson haar als ‘seksslavin’ behandelde. Zij verwacht dat haar toekomst-
kansen hierdoor beperkt zullen zijn in de sector.

Acteurs zoals Johan Heldenbergh, Filip Peeters en Koen De Bouw 
hebben ook al enkele interessante rollen weggekaapt in buitenlandse 
producties. Koen De Bouw moest al herhaaldelijk een aanbod uit Holly-
wood afwijzen wegens kalenderproblemen, onder andere voor rollen in 
24 en Homeland. In 2017 kreeg hij een veelbelovende bijrol in een echte 
Hollywood-productie The Last Tycoon, een prestigieuze serie gebaseerd 
op de laatste onafgewerkte roman van F. Scott Fitzgerald, de schrijver 
van The Great Gatsby. Oorspronkelijk was voorzien dat van deze serie 
ook een tweede seizoen zou komen, maar tegenvallende kritieken en 
dito belangstelling bij de streamingdienst Amazon, hebben ervoor ge-
zorgd dat er geen tweede seizoen zou komen.

Vlaamse films krijgen steeds meer podia op internationale festivals, 
zoals Berlijn, Toronto en Montréal. Eerder dit jaar kreeg Lukas Dhont 
nog vijf prijzen op het Festival van Cannes, waaronder de Caméra d’Or 
en de Fipresci Prijs) voor zijn debuutfilm Girl (2018). Ook vinden steeds 
meer buitenlandse producenten hun weg naar onze historische steden 
als Antwerpen, Brugge en Gent als decor voor hun films. Vlaanderen zit 
duidelijk niet langer in het keurslijf van vroeger, toen er zelden films ge-
draaid werden die een internationale uitstraling hadden.

Door al deze naamsbekendheid en het feit dat steeds meer Vlaamse 
films een (soms beperkte) wereldverdeling hebben, wordt er ook steeds 
meer een beroep gedaan op cineasten uit onze contreien. Michaël 

Koen De Bouw speelt een belangrijke 
rol in de Amerikaanse tv-serie The Last 
Tycoon

Jean-Claude Van Damme: Muscles from 
Brussels
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R. Roskam kreeg voor Rundskop (2011) een Oscarnominatie en werd 
prompt geëngageerd om The Drop (2014) te verwezenlijken, een mis-
daaddrama met Tom Hardy, Noomie Rapace, James Gandolfino en … 
Matthias Schoenaerts in de hoofdrollen. Nadien blikte hij nog twee af-
leveringen in van de tv-reeks Berlin Station (2014) en de Frans-Belgische 
film Le Fidèle (2017), nogmaals met Mathias Schoenaerts.

Het duo Adil el Arbi en Billal Fallah lieten met Image (2012), Black 
(2014) en Patser (2018) zo’n indruk na dat ze twee afleveringen moch-
ten verzorgen voor de reeks Snowfall (2017), waaronder de pilootafleve-
ring. Ondertussen hebben ze Scalped (2018) ingeblikt en hebben ze de 
opdracht gekregen om Bad Boys for Life en Beverly Hills 
Cop 4 te draaien. Jakob Verbruggen, die we kennen van 
onder andere 180 (2008) en Code 37 (2009–2013), werd 
aangetrokken om mee te werken aan de internationale 
serie The Fall (2013), draaide daarna twee afleveringen 
van de Amerikaanse reeks The Bridge (2014), de vijf- 
delige Britse miniserie London Spy (2015), afleveringen 
van House of Cards (2016), Black Mirror (2016) en The 
Alienist (2018). Felix Van Groeningen kreeg een Oscar-
nominatie voor The Broken Circle Breakdown (2012) en 
heeft ondertussen Beautiful Boy afgewerkt met Steve 
Carell en Maura Tierney, dat eind 2018 in de Belgische 
bioscopen verwacht wordt. 

Jan Mathys, die we kennen van reeksen als Katarakt (2007–2008), De 
smaak van de Keyser (2010), De zonen van Van As (2012), Quiz Me Quick 
(2012) en vooral het indrukwekkende In Vlaamse Velden (2014) werd 
door de BBC aangezocht om drie afleveringen te regisseren van Shetland 
(2016) en drie van Our Girl (2016). Tom Van Avermaet kreeg heel wat 
bekroningen voor zijn korte film De dood van een schaduw (2012), waar-
onder een Oscarnominatie voor Beste Korte Film. Momenteel werkt hij 
als Associate Producer aan Golden Boy van Stoney Westmoreland. 

Tim Mielants begon zijn carrière in de Vlaamse tv-wereld met reek-
sen als Code 37 (2011–2012) en Cordon (2014) en werd dan weggeplukt 
door eerst Britse zenders en maakte naam met twee afleveringen van 
The Tunnel (2016) en zes afleveringen van Peaky Blinders (2016). Daar-
na trok hij naar de Verenigde Staten voor vier afleveringen van The Ter-
ror (2016) en drie afleveringen van Legion (2017–2018). Hans Herbots, 
tenslotte, beschikte over de nodige referenties met speelfilms als Falling 
(2001), Verlengd Weekend (2005), Windkracht 10: Koksijde Rescue (2006), 
Bo (2010) en De behandeling (2014). Voor tv tekende hij voor onder ande-
re Het goddelijke monster (2011) en Als de dijken breken (2016). Zo kwam 
hij terecht in de internationale productie The Spiral (2012) Toen kaapte 
ook de Britse televisie hem hier weg en voor hen draaide hij twee afleve-
ringen van Riviera (2017) en twee van Rellik (2017).

Een man met mooie internationale vooruitzichten is ook cameraman 
Nicolas Karakatsanis. Hij mag dan nog van Griekse afkomst zijn, toch 
is hij een volbloed Vlaming. Hij was verantwoordelijk voor de fotogra-
fie van een hele resem korte films, voordat hij als DOP (director of pho-
tography) van Linkeroever van Pieter Van Hees (2008) tekende. Daarna 
volgde Lost Persons Area van Caroline Strubbe en vormde hij een part-
nership met Michaël R. Roskam, met wie hij werkte aan Rundskop (2011), 
The Drop (2014) en Le Fidèle (2017). Zo werd hij in Amerika opgemerkt 
en werkte hij samen met John Hillcoat aan Triple 9 (2016) en met Craig 
Gillespie aan I, Tonya (2017).

Zo is er een hele generatie jongeren opgestaan die internationaal 
aan de slag zijn. Of ze het ook zullen maken, dat is nog te vroeg om te 
voorspellen. Hopelijk eindigen hun aspiraties niet met dezelfde frus-
traties die een Jan Verheyen of een Erik Van Looy moesten oplopen. 
Deze jonge mensen zijn het resultaat van honderd jaar vechten tegen de 
spreekwoordelijke bierkaai. Mensen die geloofden in de toekomst van 
de Vlaamse film, maar die moesten strijden voor elke meter pellicule. 
Ook de toekomst van de subsidies vereenvoudigt hun werk niet. Het is 
aan al die pioniers dat dit boek opgedragen is. We zijn nu in een nieuw 
tijdperk beland, dat van de tax shelter. We kunnen enkel de hoop uitspre-
ken dat het in de toekomst eenvoudiger zal worden om nieuwe projecten 
op stapel te zetten. In binnen- of buitenland.

Billal Fallah (links) en Adil El Arbi hebben 
op korte tijd een indrukwekkende carrière 
opgebouwd, die hen vanaf 2018 tot in 
Hollywood bracht, waar ze twee films 
mogen regisseren: Bad Boys for Life (met 
Will Smith) en Beverly Hills Cop 4 (met 
Eddie Murphy).

Michaël R. Roskam Matthias Schoenaerts met Adèle Exarchopoulos in Le fidèle van Michaël R. Roskam.


