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Als gedeputeerde voor cultuur van de provincie Oost-Vlaanderen en als voorzitter van de werkgroep 

Museum van de Vlaamse Sociale Strijd ben ik blij u het 23ste nummer te kunnen voorstellen in de reeks

Bijdragen van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd. 

Deze publicatie sluit aan bij Een idee verkopen en een mythe creëren... Clemens De Landtsheer, pionier van de

Vlaams-nationale propagandafilm, een tentoonstelling die het advn, het Archief en Documentatiecentrum

voor het Vlaams-nationalisme, in het kader van het project Museum van de Vlaamse Sociale Strijd tijdens

de zomermaanden van 2008 organiseerde in het Dacca-complex in Temse. De reeksnaam ‘Museum van

de Vlaamse Sociale Strijd’ verwijst niet naar een echt museum. Het is de gemeenschappelijke noemer

waaronder het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen, samen met de Vlaamse archief-, documentatie- en

onderzoekscentra advn, Amsab-isg, kadoc-K.U.Leuven en Liberaal Archief sinds 1980 historische

projecten uitwerkt rond de sociale emancipatiebewegingen in Vlaanderen vanaf 1830.

Het is de plicht van een maatschappij zorg te dragen voor het culturele erfgoed dat we kunnen

beschouwen als ‘ons collectief geheugen’. Het bepaalt mede het karakter, het uitzicht en de eigenheid

van onze samenleving. Het heeft echter geen zin om erfgoed te bewaren en er verder niets mee aan te van-

gen. Door het erfgoed een betekenisvolle en actuele plaats in de samenleving te geven, zorgen we voor

de mooiste toekomstkansen. Dat is mogelijk door relaties en verbanden te leggen tussen de verschillen-

de soorten erfgoed: tussen objecten en verhalen, mensen en objecten, verhalen en mensen… 

WOORD VOORAF
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Het voorliggende boek met dvd Filmen voor Vlaanderen. Vlaamse beweging, propaganda en film is hiervan

een illustratie. In het filmproject van het advn worden vragen gesteld en beantwoord over de rol van het

medium film tijdens het interbellum in de propaganda van de Vlaamse beweging in het algemeen en van

het Vlaams-nationalisme in het bijzonder. De aandacht gaat naar de unieke productie van Clemens De

Landtsheer en zijn filmbedrijf Flandria Film. Als secretaris van het IJzerbedevaartcomité was De Landts-

heer van bij het begin betrokken bij de organisatie van, de propaganda over en fondsenwerving voor de

bedevaarten. De talrijke vertoningen van zijn films over heel Vlaanderen droegen bij tot de verspreiding

van de beeldvorming over deze massamanifestatie en de symboliek die daarmee gepaard ging. Met zijn

eigen nieuwsfilms en reportages voor en over Vlaanderen construeerde en verspreidde De Landtsheer mee

de idee van een Vlaamse natie en haar verleden.

Ik wens de publicatie, de neerslag van het onderzoekswerk van Roel Vande Winkel en Daniel Biltereyst

(Universiteit Gent), een grote publieke belangstelling toe en dank iedereen die heeft meegewerkt aan het

welslagen van dit interessante project. Ik ben ervan overtuigd dat deze studie veel lezers zal boeien.

JOZEF DAUWE

Gedeputeerde voor cultuur

Provincie Oost-Vlaanderen



Dit boek kwam tot stand als onderdeel van Een idee verkopen en een mythe creëren… Clemens De Landtsheer, 

pionier van de Vlaams-nationale propagandafilm (2008). Wij danken de provincie Oost-Vlaanderen die dit pro-

ject mogelijk maakte in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd. Dank ook aan het Archief

en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (advn) dat verantwoordelijk was voor de uit-

voering ervan. De dvd bij dit boek werd gerealiseerd door het Koninklijk Filmarchief, in samenwerking

met het advn en de Vlaamse Radio- en Televisieomroep (vrt). Ook hen zijn we dank verschuldigd.

De wortels van het onderzoek waarop dit project steunt, zijn echter al wat ouder. Ze liggen in het

onderzoeksproject Licht op een collectief verleden (2000–2003), dat de Universiteit Gent en het Koninklijk

Filmarchief uitvoerden dankzij het Max-Wildiersfonds van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-

Vlaanderen. Door Licht op een collectief verleden werd materiaal over het filmwerk van De Landtsheer en Flan-

dria Film geïdentificeerd, ontsloten en van brandbare nitraatpellicule overgezet op veiligheidsfilm. Naast

het fwo-Vlaanderen wensen we uitdrukkelijk Gabrielle Claes te danken, conservator van het Koninklijk

Filmarchief en copromotor van Licht op een collectief verleden. In het Filmarchief konden we rekenen op de

deskundige en bereidwillige medewerking van heel wat mensen. Dank aan de te vroeg overleden Michel

Apers, aan Jean-Paul Dorchain, Stefan Franck, Arnaud van Cutsem, en natuurlijk aan Erik Martens en

Bruno Mestdagh. Bruno is sinds 2000 onze compagnon de route en was achter de schermen betrokken

bij zowat elke fase van dit onderzoek, van het bekijken van de eerste films tot de samenstelling van de

filmografie, het zoeken van de juiste stills voor het boek en het maken van de dvd. Erik kreeg voor deze

dvd het onmogelijke voor elkaar. Zonder hun hulp en feedback zouden het boek en de dvd nooit in deze

vorm klaar geraakt zijn. Voor de dvd-commentaar bij Met Onze Jongens aan den IJzer kregen we ook de gewaar-

deerde medewerking van Leen Engelen.

DANKWOORD
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In de afgelopen jaren hebben nog vele andere personen en instellingen grote of kleine fasen van dit

onderzoek gesteund. In de eerste plaats zijn wij bijzonder veel dank verschuldigd aan Frans-Jos Verdoodt,

Koen De Scheemaeker en Petra Gunst (advn). We danken hen voor de open en constructieve geest bij

de realisatie van dit project. Petra begeleidde de uitgave op een schitterende wijze en hielp ons dikwijls

door de bomen het bos nog te zien. We danken ook burgemeester Luc De Ryck en Digna Coppieters voor

de vlotte toegang tot het Gemeentearchief Temse. Eveneens dank aan het vrt-Beeldarchief, in het 

bijzonder aan Erik De Groef, Lieve Van der Straeten en Philippe Van Meerbeeck.

Daarnaast mogen, met onze verontschuldigingen aan diegenen die we in de loop der jaren misschien

onterecht uit het oog verloren, ook onderstaande personen en instellingen niet ontbreken: Ronny Baert,

Yasmina Boudia, het IJzerbedevaartcomité, het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen in Gent, 

Marnix Maekelberg, Carlos Van Louwe, Walter Wendelen, de redactie van Wetenschappelijke tijdingen en onze

collega’s van de Werkgroep Film- en Televisiestudies (UGent).

Ten slotte wensen we onze uitdrukkelijke dank uit te spreken aan de auteurs en redactieleden van de

Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (nevb). Zonder dit naslagwerk zou dit boek en het voorberei-

dende onderzoek veel moeizamer tot stand gekomen zijn. We hebben er zo geregeld gebruik van gemaakt,

dat we het notenapparaat onmogelijk konden belasten met alle referenties. Daarom hebben we ervoor

gekozen om in de bibliografie alle door ons gebruikte lemma’s op te lijsten.

DANIEL BILTEREYST en ROEL VANDE WINKEL

September 2008
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Sinds het begin van de jaren 1990 wordt de geschiedschrijving over de Vlaamse bewe-

ging gedomineerd door constructivistische theorieën over nationalisme. Daarin

wordt betoogd dat de Vlaamse natievorming geen ‘natuurlijk’ proces is, maar een

bewuste creatie van een Vlaamse elite die daarvoor gebruikmaakte van symbolen,

mythen en verhalen.

In aansluiting op deze theoretische invalshoeken komt in dit boek de concrete prak-

tijk van de Vlaams-nationalistische mythe- en identiteitsvorming aan bod. Onder-

zocht wordt hoe tijdens het interbellum Clemens De Landtsheer, verantwoordelijk

voor de propaganda van het IJzerbedevaartcomité, films en andere media aanwendde

om de idee van een Vlaamse identiteit en natie uit te dragen en te verkopen aan een

brede massa.

De Landtsheer monteerde deze wapperende leeuwenvlag in tal van films. Still (detail), Guido Gezelle, 1930 [KBF, bp1522]
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DE NATIONALE STAAT: VAN ORGANISCH NAAR GECONSTRUEERD

‘Heel het internationaal wetenschappelijk onderzoek beklemtoont dat de natievorming een bewust

scheppingswerk is door elites, die daartoe tradities en zelfs mythen in het leven roepen […] Inderdaad

heeft elke ideologie vorm gekregen door haar eigen propagandistische voorstellingen, die ten minste

eenzijdig zijn en dikwijls ronduit vals. Elke religieuze, politieke of sociale stroming is mythe-scheppend.

Ze creëert haar eigen geïdealiseerde beeld en maakt een karikatuur van de tegenstanders. Ons geschie-

denisbeeld zit dus vol mythische idealiseringen en karikaturen. Hoe recenter het verleden, hoe heiliger

de mythen en dus hoe heiligschennender degene die ze onderzoekt. Dat verklaart waarom er van bepaalde

Vlaams-nationalistische kant zoveel verzet bestaat tegen de wetenschappelijke geschiedschrijving van de

Vlaamse beweging aan de universiteiten.’1

Het internationale onderzoek waarnaar Lode Wils in bovenvermeld citaat verwijst, bestrijdt roman-

tische opvattingen over de historische vanzelfsprekendheid van volksgemeenschappen, naties en staten.

Traditionele geschiedenissen veronderstellen dat elk volk ontstaat door een eigen, uniek en organisch

historisch proces. Een proces dat zo natuurlijk lijkt dat het wel naar de onafhankelijkheid van het volk in

kwestie moet leiden. Toegepast op de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme betekent dit bij-

voorbeeld dat voetstoots wordt aangenomen dat ‘Vlaanderen’ en het Vlaamse volk sinds vele eeuwen

bestaan. Hun gemeenschappelijke taal, cultuur en geschiedenis maken de Vlamingen en een Vlaamse

natie tot een ‘natuurlijke’ entiteit. Daartegenover staat de Belgische staat die wordt opgevoerd als een

‘onnatuurlijke’, in 1830 gefabriceerde constructie. 

Auteurs als Benedict Anderson, Ernst Gellner, Eric J. Hobsbawm en Anthony Smith tonen aan dat

natieconcepten nooit zomaar ‘natuurlijk’ zijn.2 Ze wijzen erop dat de geschiedenis en de identiteit die

nationale bewegingen zichzelf toekennen, altijd constructies zijn. Naties ontstaan niet zomaar, ze wor-

den gemaakt, doorgaans met gebruik van historische ‘protonationale’ elementen. Met dit laatste begrip



verwijst de Britse marxistische historicus Hobsbawm naar subjectieve, populaire ‘feelings of collective belong-

ing which already existed’ en die op een ruimere, macropolitieke schaal gemobiliseerd of geëxploiteerd kun-

nen worden in dienst van een moderne natievorming.3 In dit exploitatieproces, dat de constructie van een

natie tot doel heeft, ligt het initiatief vaak in handen van intellectuelen en andere culturele bemiddelaars,

die propagandamiddelen inschakelen om bewust gecreëerde mythes te verspreiden. Hobsbawm spreekt

in die zin over het fenomeen van ‘invented traditions’, waarbij elites bewust rituelen en tradities over het

verleden creëren met het oog op en als historische legitimatie van een (toekomstige) natie. Deze analyse

geldt voor de meeste nationalistische bewegingen, waaronder het Vlaams-nationalisme. 

De geschiedenis van de Vlaamse beweging is meer dan een historische opsomming van prominente

personen en strijdbare organisaties, meer dan een chronologische opvolging van harde politieke feiten

en tendensen die hebben bijgedragen tot de bewustwording en emancipatie van een volk. Het is ook 

een aaneenschakeling van ficties, verhalen, woorden en andere discursieve constructies, met daarbij vele

tussenschakeringen van geromantiseerde en gemythologiseerde overleveringen. Net als elke andere natio-

nalistische stroming cultiveerde het Vlaams-nationalisme, als radicaal onderdeel van de Vlaamse bewe-

ging, in hoge mate romantische verhalen over de oorsprong, natuurlijkheid, eenheid en uniciteit van het

Vlaamse volk. 

Naar dat proces werd in de laatste decennia veel onderzoek verricht. De verwetenschappelijking die

op dit terrein plaatsvond, blijkt zeer duidelijk uit de talrijke aanvullingen, inhoudelijke correcties en nuan-

ceringen aan de uit 1973–1975 daterende Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.4 In 1998 verscheen een gron-

dig herwerkte Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging met heel wat nieuwe inzichten afkomstig van

jongere generaties onderzoekers.5 Ook werken die net als het voorliggende boek in de reeks Bijdragen van

het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd verschenen, passen in deze trend van wetenschappelijke interesse

voor de Vlaamse beweging. De Beweging in Huis (1992) reconstrueert hoe tijdens het interbellum een 
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netwerk van ruim 500 Vlaamse huizen ontstond: verenigingshuizen waar Vlaamsgezinden elkaar ont-

moetten en waar ze de basis legden voor of werden versterkt in hun Vlaams ‘cultureel bewustzijn en dito

identiteit’.6 Vlamingen, komt in massa (1999) beschrijft hoe IJzerbedevaarten, Guldensporenvieringen en

andere huldigingen en herdenkingen het verleden romantiseerden en de Vlaamse beweging legitimeer-

den.7 Duurzamer dan graniet (2003) analyseert hoe de oprichting van monumenten en de ritualisering van

bij die monumenten gehouden herdenkingen – zoals de bedevaarten aan de IJzertoren – een soortgelijke

rol vertolkten.8

VLAAMSE BEWEGING, PROPAGANDA EN FILM

Over de betekenis van de audiovisuele media en vooral film in de ontwikkeling van de Vlaamse beweging

en in het bijzonder van de Vlaamse identiteitsconstructie(s) is weinig bekend. Dit is niet alleen jammer

omdat media in de recente politieke geschiedschrijving steeds nadrukkelijker in verband worden gebracht

met de representatie en de constructie van culturele en nationale identiteiten. Maar, zoals we met dit boek

proberen aan te tonen, ook media en film zijn belangrijk om de groei en ontwikkeling van de Vlaamse

beweging na de Eerste Wereldoorlog te begrijpen. Veel meer dan andere politieke groeperingen in ons

land heeft de Vlaamse beweging en dan vooral het Vlaams-nationalisme gebruikgemaakt van de kracht

van het filmmedium. Via films werd in de Vlaamse huizen verslag uitgebracht over de voorbije IJzer-

bedevaarten en andere Vlaamsgezinde of Vlaams-nationale manifestaties, werd opgeroepen om de 

volgende edities bij te wonen en werd een nationalistisch beeld van Vlaanderen en van Vlaamse helden

gepropageerd. Tijdens het interbellum hanteerde de Vlaamse beweging het medium niet alleen in het

kader van een harde politieke propaganda- of verkiezingsstrijd, maar ook op een meer latente of luchtige

wijze onder de vorm van populaire Vlaamse mythes, gebruiken en (sport)helden. Op die manier maakte

film deel uit van een ruimer programma van popularisering van de Vlaamse emancipatiegedachte.
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In 1989 verscheen, eveneens in de reeks Bijdragen van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, het boek

Rode Glamour: bioscoop, film en socialistische beweging. Deze studie maakte duidelijk dat de socialistische

beweging in België een eigen netwerk van cinemazalen opbouwde, maar nauwelijks aan een eigen film-

productie toekwam: ‘Zo kende België géén arbeidersfilmliga’s, die in andere landen zo’n stimulerende

rol speelden. Er waren ook géén arbeidersfilmcollectieven die met hun films een visueel tegenwicht kon-

den bieden tegen bijvoorbeeld de commerciële bioscoopjournaals. Bovendien was er géén distributie-

organisatie…’9 Ook de katholieke zuil, die in België toch zeer actief was op filmgebied en ‘goede’ van

‘slechte’ cinema wilde scheiden, bracht geen noemenswaardige filmproductie tot stand. 

Dat de Vlaamse beweging sneller, meer doordacht en intensiever dan andere groeperingen gebruik-

maakte van film, is het werk van één man: Clemens De Landtsheer (1894–1984). Voor historiografen van

de Vlaamse beweging is De Landtsheer geen onbekende. De Eerste Wereldoorlog speelde een beslissende

rol in zijn culturele en politieke engagement. Daarna drukte De Landtsheer zijn stempel op de evolutie

van de Vlaamse beweging, in het bijzonder het Vlaams-nationalisme. Als secretaris speelde hij een dra-

gende rol in de totstandkoming en ontplooiing van het IJzerbedevaartcomité. De Landtsheer, die weinig

op de voorgrond trad, was verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse bedevaarten en  voor de

publieke werking en propaganda van het comité. Hij schreef persberichten, verrichtte lobbywerk, wierf

fondsen, liet affiches en ander promotiemateriaal ontwerpen, organiseerde promotietournees, onderhield

contacten met andere Vlaamsgezinde organisaties enzovoort. Tijdens het interbellum was hij een van de

weinigen die zich voltijds met dergelijke activiteiten bezighield. Hij was een ‘marketeer’ avant la lettre die

moderne technieken van fundraising gebruikte, waaronder sponsoring, advertenties en merchandising,

zonder daarbij de in zijn ogen bijna religieuze zuiverheid van de IJzerbedevaarten zelf te willen bezoede-

len. In zijn poging om de kas van het comité te spijzen, aarzelde De Landtsheer niet om de bedevaarders

ertoe aan te zetten allerlei producten met het embleem van de IJzertoren aan te schaffen.
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Film vormde echter de speerpunt van De Landtsheers propaganda- en fundraisingcampagnes. Met

de films die hij ofwel zelf had gedraaid, ofwel op basis van aangekocht materiaal zelf had gemonteerd,

trok De Landtsheer heel Vlaanderen door. Producties als de Bedevaartfilm (1928) en Met Onze Jongens aan

den IJzer (1928) waren van levensbelang voor het IJzerbedevaartcomité dat er niet alleen deels financieel

van afhankelijk was, maar er ook inhoudelijk zijn voordeel mee deed. De Landtsheer was echter op een

ruimer terrein actief. Met zijn eigen Flandria Film bedrijf verdeelde hij een portefeuille van ruim honderd

films over het Vlaamse politieke, sociale en culturele leven. Met die producties wilde hij als moderne

mythemaker en propagandist actief bijdragen tot de constructie van een Vlaams natiebesef.

In de historiografie van de Vlaamse beweging werden De Landtsheers filmactiviteiten, indien ze al

aan bod kwamen, vooral als een randactiviteit in de context van het IJzerbedevaartcomité beschouwd.

Daardoor ontstond een onvolledig beeld van de rol die De Landtsheer in de propaganda van en voor de

Vlaamse beweging en in het bijzonder het Vlaams-nationalisme speelde. Tegelijkertijd raakte de beteke-

nis en ernst van zijn pogingen om via eigen filmjournaals aan Vlaamse nieuwsgaring en -spreiding te

doen, onderbelicht. Dit boek wil dat beeld corrigeren, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat vragen

kunnen worden gesteld bij de technische en esthetische waarde van het filmpropagandistische werk dat

De Landtsheer leverde. Bovendien ging zijn engagement verder dan de organisatie van manifestaties en

de verspreiding van ideeën. In 1937 werd hij lid van het Vlaams Nationaal Verbond (vnv) en tijdens de

bezetting stapte hij mee in de politieke collaboratie.

IN DIT BOEK

Op basis van tot op heden weinig ontgonnen archivalia en filmdocumenten reconstrueert dit boek 

De Landtsheers filmactiviteiten en plaatst deze in een ruimere context. Op die manier wordt een bijdra-

ge geleverd aan de analyse van De Landtsheer als mythemaker en propagandist. Dat zijn films voortspro-

ten uit propaganda-activiteiten belet niet dat zijn filmarchief ondertussen een cultuurhistorische waarde
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1 Wils, ‘De V.B. vanuit internationaal-comparatief perspectief’, 
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Origin. Voor België: Deprez en Vos, Nationalisme in België; 
Detrez en Blommaert, Nationalisme; Morelli, De grote mythen;
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3 Hobsbawm, Nations, p. 46.

4 Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1973–1975, 2 dln.
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zie ook De Wever, ‘De geschiedschrijving’; Van Velthoven, 
‘De historiografie’.

5 Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, 
3 dln.

6 Himpe, De Beweging in Huis, p. 13.
7 Leemans et al. (reds.), Vlamingen, komt in massa.
8 Seberechts (red.), Duurzamer dan graniet.
9 Stallaerts, Rode Glamour. Citaat p.33 (bijdrage Bert Hogenkamp).

heeft gekregen. Als geen ander heeft De Landtsheer het Vlaanderen van tijdens het interbellum in film-

beelden vastgelegd.

Om het geheel toegankelijk te houden voor lezers die minder vertrouwd zijn met de geschiedenis van

de Belgische filmwereld en/of van de Vlaamse beweging, begint dit boek met twee inleidende hoofdstuk-

ken. Het eerste belicht de Belgische en Vlaamse filmsector tijdens het interbellum, met aandacht voor de

cinematografische nieuwsmarkt waar De Landtsheer zich in bewoog. Het tweede hoofdstuk schetst een

biografie van De Landtsheer en plaatst hem in de geschiedenis van de Vlaamse beweging, in het bijzon-

der van de Frontbeweging, het IJzerbedevaartcomité en het Vlaams-nationalisme. Hoofdstuk drie gaat in

op de betekenis van twee langspeelfilms die De Landtsheer eind jaren 1920 voor het IJzerbedevaartcomité

realiseerde: de Bedevaartfilm en Met Onze Jongens aan den IJzer. Ook de kortere producties die hij nadien nog

voor het comité draaide en verdeelde, komen aan bod. Het vierde hoofdstuk beschrijft hoe het succes van

beide langspeelfilms De Landtsheer inspireerde tot de oprichting van een eigen filmbedrijf, Flandria Film.

Het daaropvolgende hoofdstuk analyseert het aanbod van zijn bedrijf, met bijzondere aandacht voor de

Vlaamsche Gebeurtenissen en sportfilms. Het laatste hoofdstuk bespreekt het einde en de filmische erfenis

van Flandria Film. Achteraan vindt de lezer een filmografie van alle door De Landtsheer gemaakte of 

verdeelde films. Enkele ervan staan op de dvd Met Onze Jongens aan den IJzer die bij dit boek hoort.
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Tijdens het interbellum ontwikkelde zich in België een bijzonder levendige filmcul-

tuur. Het jonge medium, dat het licht zag aan het eind van de 19de eeuw, raakte sterk

ingeburgerd en groeide uit tot de belangrijkste vorm van entertainment.Toch leidde

dit niet tot een sterke reguliere eigen productie. Het filmaanbod kwam bijna volledig

uit het buitenland. Filmactualiteiten of -journaals toonden weinig lokale onderwer-

pen. Cinema was echter meer dan big business en vertier. Het populaire medium

werd ook intensief gebruikt voor propaganda. Politieke partijen en andere ideologi-

sche groeperingen probeerden cinema voor hun kar te spannen. De overheid wilde

film aan banden leggen.

Cinema Métropole in de Brusselse Nieuwstraat. Première van de Franse film Fanny (Marc Allégret, 1932). Foto, 27 oktober 1932 [KBF]



F
IL

M
 T

U
S

S
E

N
 V

E
R

M
A

A
K

, E
C

O
N

O
M

IE
 E

N
 ID

E
O

L
O

G
IE

20

EEN OPEN FILMMARKT

Tijdens het interbellum was België een lucratieve,
open filmmarkt met een ruim aanbod aan titels uit de
belangrijkste filmlanden. Dit was al het geval voor de
Eerste Wereldoorlog, toen Brussel een centrale plaats
bekleedde op de internationale filmmarkt. Vanuit de
hoofdstad bedienden tientallen filmdistributeurs de
Belgische zalen. Brussel fungeerde als doorvoerhaven
voor Franse, Italiaanse of Amerikaanse films, onder
meer naar Nederland.1 Na de Grote Oorlog kwam de
industrialisering van het filmbedrijf in een stroomver-
snelling. De Belgische hoofdstad bleef een belangrijk
distributiecentrum met meer dan honderd verdeel-
huizen. Onderzoek toont aan dat ongeveer 220 ver-
schillende distributeurs (firmanamen) films aan-
boden in de jaren 1920, een aantal dat steeg tot 259 
in de jaren 1930. Al die bedrijven waren niet tegelij-
kertijd actief: ze hadden een korte levensduur, fuseer-
den of schakelden over op een andere firmanaam.2

Naast enkele Belgische verdelers was de distri-
butiemarkt in België tijdens het interbellum vooral 
in handen van buitenlandse bedrijven. Het Franse 
Gaumont en Pathé en het Duitse ace (Ufa) waren ver-
tegenwoordigd, maar toch valt vooral de dominante

positie van de Amerikanen op. Eind 1921 opende 
United Artists een bijhuis in Brussel,3 iets later
gevolgd door Oceanic Film Corporation die films 
van studio’s als Famous Players, Lasky, Universal,
Goldwyn, Keystone en Selig verdeelde.4 In die tijd
waren Amerikaanse reuzen als Fox en Paramount
trouwens ook al aanwezig. Tegen het einde van de
jaren 1920 hadden alle belangrijke Amerikaanse
filmhuizen een Belgische dochterafdeling.5

Deze intensieve bedrijvigheid weerspiegelde sterk
wat er op de Belgische schermen geprojecteerd werd.
Ondanks het erg gediversifieerde aanbod domineer-
den de Amerikaanse en Franse films. Er zijn maar
weinig betrouwbare cijfers voorhanden over de positie
van de Amerikaanse film op de Belgische markt, maar 
tijdens het interbellum slaagden enkel de Fransen 
en Duitsers erin om een afdoende antwoord te bieden
op de Hollywoodhegemonie. Uit een Amerikaans
business report over de Belgische filmmarkt in de jaren
1923–1924 blijkt dat ‘of the films shown in Belgium 
probably 60 to 70 per cent are American’.6 Dit cijfer wordt
bevestigd door recent onderzoek naar de herkomst
van de films die in België aan de officiële filmkeuring
werden voorgelegd: het Amerikaanse aandeel steeg

1



van 44,4% in 1922 naar 70,8% in 1925.7 In het 
midden van de jaren 1920 haalden Amerikaanse films 
pieken van 70% van het aanbod. De Franse cinema,
die gehavend uit de Eerste Wereldoorlog was gekomen,
kon zijn sterke vooroorlogse positie niet herwinnen.
Vooral in Vlaanderen stond de Hollywoodfilm bijzon-
der sterk, met naar schatting een marktaandeel van
boven de 80%. Ondertussen zakte het Franse aandeel
van bedrijven als Pathé, Gaumont of Eclair verder
weg, van ongeveer een derde naar een vijfde.

Deze situatie veranderde sterk vanaf 1930. De 
synchrone geluidsfilm die wereldwijd vooral vanaf
1929 zijn intrede deed, werd in België slechts geleide-
lijk ingevoerd. Het ging om een ingrijpend proces 
dat bioscoophouders dwong te investeren in nieuwe 
projectie- en geluidsinfrastructuur. Warner Brothers’
The Jazz Singer beleefde zijn Amerikaanse première in
oktober 1927 en creëerde meteen een internationale
hype. De Belgische release van de film kwam er pas 
in de vroege herfst van 1929, in cinema Trianon aan
de Brusselse Nieuwstraat. De gevolgen van de klank-
film waren niet te overzien. Zo had de komst van
geluid een grote impact op het filmaanbod, meer in
het bijzonder op de herkomst ervan. Voordien maakte

het niet uit waar de film geproduceerd was. De stille
film werd begeleid met livemuziek (of andere gelui-
den). De verklarende tekst stond op pancartes tussen
de scènes die indien nodig door lokale filmverdelers
werden vertaald. In België waren die tekstborden
opgesteld in het Frans, al dan niet aangevuld met een
Nederlandse vertaling. De komst van de geluidsfilm,
waarvoor de filmindustrie niet onmiddellijk een goed
functionerend systeem van ondertiteling vond, 
betekende een breuk. Dubbing of nasynchronisatie
veronderstelde immers de beschikbaarheid van een
degelijke geluidsstudio en goede acteurs. 

Dergelijke praktische gevolgen die de introductie
van de klankfilm met zich meebracht, verklaren 
waarom het aanbod van Hollywoodfilms vanaf 1929
gevoelig daalde ten voordele van de Europese films.
Het taalvoordeel van de Franse film speelde Holly-
wood vooral parten in Wallonië en in Brussel.8

In de periode 1931–1934 bereikten de Europese films
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1. Interieur van cinema Le Vieux Bruges in de Steenstraat 

te Brugge. Foto A. Brusselle, 1938 [SA Brugge, G/C526/9]

2. Scène uit Pantserkruiser Potemkin, de Sovjet-Russische 

propagandafilm van Sergei Eisenstein (1925). Still [KBF]
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een aandeel dat schommelde rond 70%. Tot 1937 was
het aandeel van de Duitse film nog ongeveer 10%, ter-
wijl Britse, Italiaanse en andere Europese films eerder
beperkt bleven. Het aanbod van Amerikaanse films
zakte naar een dieptepunt van 22,5% in 1932. Vanaf
1934 verwierf Hollywood opnieuw een stevige positie
door een groter aanbod van gedubde en ondertitelde
films.9 Terwijl voor Brussel en Wallonië films versche-
nen die voor de Franse markt waren gedubd, kregen
de Vlaamse bioscoopbezoekers vooral ondertitelde
kopieën te zien. Eind jaren 1930 klom het aandeel 
van de Amerikaanse cinema opnieuw tot 55,6%.

FILM EN DISCIPLINERING

Film was niet alleen commercie en ongevaarlijk 
amusement, maar ook een industrie die handelde in
magie en ideologie. In de bioscoop konden mensen
in contact komen met onthutsende dromen, aanste-
kelijke, controversiële of als schadelijk omschreven
beelden en ideeën. Toen de popularisering van het
medium niet meer te stuiten was, werden films en
bioscopen het doelwit van kritiek. Ouderverenigin-
gen, conservatieve, vaak religieuze groepen en andere
organisaties creëerden een morele paniek over ver-
derfelijke films die werden geprojecteerd in donkere
bioscopen waar de hygiënevoorschriften niet altijd

3. Interieur van cinema Métropole in de Brusselse Nieuwstraat, 

met een haut-reliëf van Ossip Zadkine. Prentbriefkaart [KBF]

4. Cinema Actual in Brussel. Foto, ca. 1930 [KBF]

5. Cinema Edison in de Vlamingstraat te Brugge. Foto, 1924 

[Verzameling Eddy Dhoedt – www.beeldbankbrugge.be]
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werden nageleefd. De aanhoudende kritiek leidde in
zowat alle westerse landen tot een strenge wetgeving
voor cinema’s en tot censuur die de inhoud en de
‘moraliteit’ van films met argusogen bekeek. Dat was
ook in België het geval, waar in sommige steden al
voor de Grote Oorlog een vorm van filmcensuur werd 
uitgeoefend. 

Het overheidsoptreden ten aanzien van film nam
diverse vormen aan: van een hoge fiscale druk over
gerechtelijk optreden ten aanzien van bepaalde films
die indruisten tegen de goede zeden tot plaatselijke
initiatieven van burgemeesters om films te verbieden
op basis van de wetgeving inzake openbare orde en
veiligheid. Exemplarisch is de tussenkomst van plaat-
selijke besturen bij de vertoning van Sergei Eisen-
steins Pantserkruiser Potemkin uit 1925 (afb. 2).10 De
meest ingrijpende maatregel was echter de invoering
van de officiële filmkeuring. De filmkeuringswet van 
1 september 1920, die werd genoemd naar de Belgi-
sche socialistische voorman en toenmalige minister
van Justitie Emile Vandervelde, ontstond als een ant-
woord op de vermeende immoraliteit van de cinema.
Zowel in conservatieve als in bepaalde progressieve
kringen werd aangenomen dat een beteugeling van
films en bioscopen noodzakelijk was om de morele,
geestelijke en fysische gezondheid van de bevolking

te verbeteren. Daarbij ging veel aandacht naar het
gevaar voor de arbeiders en kinderen. Volgens de wet
Vandervelde waren filmverdelers en -producenten
niet verplicht hun films te laten keuren. Enkel indien
ze hun producties aan kinderen onder de 16 jaar
wensten te vertonen en het label ‘Kinderen Toege-
laten’ wilden ontvangen, moesten ze hun films aan 
de zogenaamde Commission du Contrôle des Films
Cinématographiques (Filmkeuringscommissie) 
voorleggen.

Tijdens de voorbereiding van de wet en in diverse
circulaires nadien wees Vandervelde erop dat het 
‘geene censuurwet’ was: ‘de commissie [heeft] zich
niet bezig te houden met de politieke, wijsgerige of
godsdienstige strekking der films’.11 In de praktijk
groeide de Filmkeuringscommissie echter uit tot 
een krachtige disciplinerende macht. Ze hield er 
een strengconservatieve moraal op na en schrok 
er niet voor terug om gretig scènes uit films te laten
knippen. In enkele gevallen liet ze zich verleiden tot
politieke ingrepen. Een illuster voorbeeld dat in het
derde hoofdstuk van deze publicatie uitvoerig aan
bod zal komen, is de Bedevaartfilm van De Landtsheer, 
die begin 1928 door de Filmkeuringscommissie werd
gewraakt omdat de film de ‘éénheid van het Vader-
land in gevaar’ zou brengen. Dat de commissie in

4 5



Vlaamsgezinde en katholieke kringen werd gezien 
als een Brussels, Franstalig en belgicistisch bolwerk, 
is dan ook niet echt verrassend.

FILM EN IDEOLOGIE

Film was niet alleen een commerciële aangelegenheid.
Het medium had dikwijls ook een openlijk politiek
karakter. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd film
gebruikt voor politiek-militaire doeleinden, bijvoor-
beeld om de achterban te overtuigen van de blijvende
noodzaak van de wereldbrand. 

Pas in de jaren 1920 werd film een ideologisch
wapen van eerste orde. Vooral extremistische regimes
– van het fascistische Italië tot de communistische
Sovjet-Unie – gingen de ideologische en propagan-
distische mogelijkheden ervan maximaal exploiteren.
Lenin bijvoorbeeld, beschouwde film zonder meer als
het krachtigste middel om een grotendeels ongelet-
terd publiek te bewerken. Naast de overredingskracht
van de als realistisch ervaren bewegende filmbeelden
beschikte het moderne medium over de mogelijkheid
van montage, in samenspraak met het gebruik van

kleurwoorden, opruiende slagzinnen of muziek. De
massale populariteit en de overrompelende bioscoop-
ervaring maakten film uitermate geschikt voor propa-
ganda, zowel in termen van agitatie, organisatie als
algemene ideologische leiding. Ook in niet-autoritaire
regimes groeide het besef van de politiek-ideologische
en propagandistische mogelijkheden van het massa-
medium. Film wekte de aandacht van allerhande 
politieke partijen en organisaties, vakbonden, 
religieuze en levensbeschouwelijke verenigingen. 
Dat was ook het geval in het sterk verzuilde België. 

De socialistische beweging toonde al vanaf de
jaren 1910 interesse.12 In het kader van de Centrale
voor Arbeidersopvoeding ging in 1921 een socialis-
tisch ‘cinemabureel’ van start met als doel educatief
verantwoorde films te verdelen en te produceren. 
In mei 1930 werd het bureel vervangen door de Socia-
listische Cinema Centrale, die als filmpropaganda-
apparaat van de beweging zich vooral ontpopte tot 
verdeelorgaan. Film betekende in de eerste plaats een
bron van inkomsten en dat werd niet door iedereen in
de beweging aanvaard. Socialistische voormannen,
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6. Films met uitsluitend Nederlandstalige tussentitels waren in de 

jaren 1920 uitzonderlijk. De Filmkeuringscommissie keurde enkele 

films van distributeur Frank Films goed, maar vermeldde uitdrukkelijk

dat ‘les indications ne sont qu’en flamand’. Schipbreukelingen, een

Amerikaans drama uit 1916, dook later op in De Landtsheers film-

catalogus. Proces-verbaal, 29 oktober 1921 [Intergemeenschapscommissie 

voor de Filmkeuring]

7. Opname van Le Mariage de Mademoiselle Beulemans (Julien Duvivier,

1927) op de Grote Markt in Brussel. Het beroemde theaterstuk was 

Belgisch maar de film Frans, typisch voor de schrale Belgische film-

productie. Foto Jacques Hersleven, 1927 [KIK]
6



onder wie Hendrik De Man, reageerden door erop te
wijzen dat de programmering in de volkshuizen niet
veel verschilde van wat in commerciële ‘burgerlijke’
cinema’s werd getoond. Niettemin groeide het net-
werk van volkshuizen waar op een reguliere en haast
commerciële wijze films werden geprojecteerd. Voor-
al in grotere steden zoals Brussel, Antwerpen en Gent
(bijvoorbeeld Cinema Vooruit), maar ook in centrum-
steden rezen socialistische cinema’s uit de grond. 

De ontwikkeling van een eigen filmproductie in
het kader van een propagandastrategie raakte nau-
welijks opgestart. Voorbeelden zijn Dagblad Vooruit,
een film over het gelijknamig partijdagblad (1933);
Het Plan aan de Macht, over de economische crisis en
over de krachtlijnen van het door Hendrik De Man
ontwikkelde Plan van de Arbeid (1934); De patroon is
dood,een hommage aan Emile Vandervelde naar aan-
leiding van zijn overlijden (1938); Voor recht en vrijheid,
een journalistiek verslag over de socialistische Gulden-
sporenvieringen in Kortrijk (1939). Voor de realisatie
van de laatste twee films deed de socialistische propa-
gandadienst een beroep op Henri Storck.

Het belangrijkste, ideologisch gekleurde netwerk
was van katholieke signatuur.13 In de loop van de
jaren 1920 steeg het aantal initiatieven fors. Vooral 
in Vlaanderen ontstond, volledig in de lijn van de
strijdbare Katholieke Actie, een indrukwekkende
gecoördineerde aanpak. Het belangrijkste luik van
deze Katholieke Filmactie (kfa) was een netwerk van
filmzalen, verzameld onder de paraplu van de Katho-
lieke Filmcentrale (kfc). Vooral in kleinere Vlaamse
steden en gemeenten gingen tientallen katholiek
geïnspireerde bioscopen en filmzalen van start. 
Voorbeelden zijn: Familia in Ronse (1924), Belgica 
in Dendermonde (1928), Onze Kring in Diksmuide
(1929), Coliseum in Ieper (1930–1974), Patria in 
Roeselaere (1930, later Nova) of Cinema Feestzaal 
in Avelgem (1934). 

Deze katholieke filmbeweging wierp zich op 
als een bijzondere machtsfactor in de filmsector en 
daarbuiten. Verwijzend naar theorieën over publieke
moraal en morele paniek, kan ze gezien worden 
als een moral guardian, of een strenge bewaker van 
de publieke moraliteit. Het doel was niet alleen 
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de filmsector te disciplineren, maar ook de alledaagse
praktijk van filmconsumptie te beïnvloeden. Naast
eigen filmzalen installeerde de katholieke filmorgani-
satie een eigen filmkeuring en riep ze op tot de boycot
van cinema’s die verderfelijke films toonden. De kfa

fungeerde daardoor als zweep voor een verstrenging
van de officiële filmkeuring. Zelfs vanuit internatio-
naal oogpunt is de werking van de kfa opmerkelijk.
Zo schreef de Amerikaanse historicus John Trump-
bour dat de Belgische inspanningen op dit terrein uit-
zonderlijk en voor het Vaticaan zelfs toonaangevend
waren: ‘the Belgian church stood out as the international 
command-and-control center of the movement’.14

De machtsbasis van de katholieke filmbeweging
lag bij het aantal katholieke vertoningsplaatsen, dat 
na de start van de kfc enorm toenam. Zo raamde de
centrale in oktober 1928 het aantal leden in de coöpe-
ratie op meer dan 150, terwijl twee jaar later gewag

wordt gemaakt van meer dan 200 cinema’s.15 In zijn
pamflet Filmleiding (1932) stelde de flamboyante
dominicaan Felix Morlion in zijn beruchte euforische
stijl dat ‘de laatste jaren katholieke kinogelegenheden
als paddenstoelen uit de grond rijzen’ en dat er nu al
meer dan 500 dergelijke filmzalen waren.16 Hij voeg-
de er echter onmiddellijk aan toe dat het hier vooral
ging om ‘patronaatszalen’, waar het aanbod bestond
uit ‘oude (nu nog meest stomme) filmen, gewoon-
lijk wel onschadelijk maar meestal ook onartistiek, 
of zelfs niet interessant’. Andere, interne bronnen
vermelden soortgelijke cijfers, vaak tot meer dan 
300 filmzalen, meestal gelegen in minder verstede-
lijkte gebieden in Vlaanderen.17 Gezien de totale
omvang van de Belgische bioscoopsector zijn dit 
onthutsende cijfers.

Het enige domein waar de katholieke filmbewe-
ging nauwelijks initiatieven ontwikkelde, was de 
filmproductie. Met uitzondering van enkele kleinere 
projecten en de poging om lokale filmproducties
inhoudelijk te beïnvloeden, bleef het maken van 
films een te dure en complexe aangelegenheid.18

Het is dus opvallend dat noch de socialisten noch 
de katholieken erin slaagden om een eigen reguliere

8. Jo De Haas filmt kopman Edward Anseele voor Dagblad Vooruit
(1933). Deze socialistische propagandafilm werd gemaakt door 

een Nederlandse filmploeg. Foto [Amsab-ISG, Fo 001037]

9. Binnenaanzicht van de kleine cinemazaal in het socialistische 

arbeiderspaleis Vooruit in Gent. Foto, 1930 [Amsab-ISG]
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filmproductie te creëren in het kader van een propa-
gandawerking, ondanks hun sterke organisatorische
structuren. De inspanningen om de wervende kracht
van het medium film aan te wenden voor de versprei-
ding van een politieke boodschap werden in feite 
veel effectiever benut door Clemens De Landtsheer,
flamingant, Vlaams-nationalist, filmproducent 
en -verdeler. 

Met zijn eenmansbedrijf Flandria Film kon De
Landtsheer rekenen op de steun van talrijke Vlaams-
gezinde en Vlaams-nationale verenigingen zoals de
Vlaamse Toeristenbond of het Verbond der Vlaamse
Oud-strijders die in het relatief jonge netwerk van
Vlaamse huizen vertoningen organiseerden (hoofd-
stuk 4). Daarnaast was het oudere en meer geconso-
lideerde netwerk van katholieke filmzalen en van
organisaties zoals het Davidsfonds, van uitzonderlijk
belang voor zijn activiteiten. De Landtsheer breidde
zijn actieradius trouwens steeds verder uit. Vooral
zijn sportfilms, maar ook enkele expliciete Vlaams-
gezinde producties werden vertoond in socialistische
cinema’s. Ook liberale bioscopen en organisaties
programmeerden sommige van zijn films. Dat De
Landtsheer gelijktijdig in verscheidene netwerken

actief kon zijn, bewijst dat de verzuiling niet altijd
strak of exclusief was. In de lijn van recenter onder-
zoek rond verzuiling illustreert de filmbedrijvigheid
van De Landtsheer dat er een interessante manoeu-
vreerruimte bestond naast en over de zuilen heen.

FRAGIELE FILMPRODUCTIE

Net als vóór de Eerste Wereldoorlog kwam de natio-
nale langspeelfilmproductie tijdens het interbellum
nauwelijks van de grond. Jaarlijks verscheen een
handvol Belgische langspeelfilms op de eigen markt.
Ze kregen veel aandacht van de lokale filmsector en
de stilaan ontluikende filmkritiek, maar boden geen 
noemenswaardige concurrentie voor de import. 
De Belgische filmproductie bleef een in hoofdzaak
Franstalige aangelegenheid, met Brussel als epicen-
trum. Omstreeks 1907 poogde Frederik Krüger in
Antwerpen een filmproductiehuis op te starten, maar
zijn bedrijf bleek niet opgewassen tegen de buiten-
landse (Franse) concurrentie en ging al in 1908 
failliet.19

Ondanks de kleine thuismarkt slaagde de embryo-
nale Belgische filmindustrie erin om jaarlijks enkele
films uit te brengen, vaak verpakt in populaire genres

9
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zoals melodrama’s en dolle kluchten. Voor enkele
regisseurs, die bewust op de grootste gemene deler
mikten, was de Belgische markt groot genoeg om
hun populaire films te slijten. De bekendste voor-
beelden zijn de Brusselaar Gaston Schoukens, met
films als La Famille Klepkens (1929) en Bossemans en 
Coppenolle (1938), en de Antwerpse cineast Jan Vander-
heyden, die na De Witte (1934) nog een aantal succes-
volle volksfilms uitbracht. Wie het aandurfde om
meer experimentele langspeelfilms te maken, zoals
Charles Dekeukeleire met het door Herman Teirlinck
geschreven Het Kwade Oog (1937), werd aan de kassa
afgestraft. Voor heel wat andere begaafde cineasten,
filmtechnici en -acteurs was de lokroep van het 

10. Charles Dekeukeleires Het Kwade Oog (1937), nochtans in ‘eerste

visie’ (première), kon duidelijk niet opboksen tegen een commerciële

Franse komedie met Maurice Chevalier. Affiche, 1938 [SA Gent]

11. De Katholieke Filmliga positioneerde zich als baken tegen slechte

films. Affiche [Bibliotheek UGent, Aff. H571]

12. Henri Storck filmt de socialistische Guldensporenviering in 1939 

te Kortrijk. De socialisten organiseerden eigen vieringen om de mono-

poliepositie van de Vlaams-nationalisten te doorbreken. Foto, Voor recht 

en vrijheid, 1939 [Amsab-ISG, Fo 002441]

buitenland  en dan vooral van de Franse filmindustrie 
te groot. 

Bekend is het uitzonderlijke succes van de Brus-
selse cineast Jacques Feyder en van scenarist Charles
Spaak. Feyder werd in Frankrijk een topregisseur. Hij
week zelfs enkele jaren uit naar Hollywood waar hij 
in 1929 The Kiss regisseerde, de laatste stille film van
Greta Garbo. Spaak, broer van de socialistische poli-
ticus Paul-Henri, schreef onder andere het scenario
van het door Feyder geregisseerde La Kermesse Héroïque
(1935). Deze historische komedie werd in Vlaams-
nationalistische kringen zeer slecht onthaald. Ze
drijft niet alleen de spot met de 16de-eeuwse Spaanse
bezetting van de Lage Landen, maar suggereert ook
dat de toenmalige ‘Vlamingen’ collaboreerden met
Spaanse soldaten en hen zelfs hun vrouwen uitleen-
den.20 De film werd door de kfa en Vlaamsgezinde
organisaties geboycot, maar was internationaal suc-
cesvol. De lijst van Belgische film-emigrés die het in
Parijs goed deden, bevat naast Feyder en Spaak ook
regisseurs als Albert Valentin en Armand Du Plessy
(alias Armand De Prins) en acteurs als Jean Servais 
en Eve Francis.

10 11
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Een opvallende reeks films die het vroege film-
werk van Clemens De Landtsheer sterk beïnvloedde,
waren Belgische patriottische oorlogsprenten.21 Net
als in het buitenland, waar oorlogsfilms uitgroeiden
tot een specifiek genre met kaskrakers zoals The Four
Horsemen of the Apocalypse (1921) en The Big Parade (1925),
werd ook in Belgische films op een veelal melodra-
matische wijze teruggeblikt op de verschrikkingen
van de oorlog en op het heldhaftig verzet. Het succes-
volle La Belgique Martyre (1919) en prenten als Belgique
(1920), La Revanche Belge (1923) en Cœurs Belges (1923)
hadden een pathetische en vaak openlijk chauvinisti-
sche strekking. Enkele van de meest spraakmakende
oorlogsfilms werden geproduceerd door de Compag-
nie Belge des Films Cinématographiques, het film-
huis van de Brusselse Vlaming Hippolyte De Kempe-
neer, die voorheen al een pioniersrol had gespeeld 
op het gebied van het filmjournaal. De ambities van
De Kempeneer kwamen in 1921 tot uiting toen hij 
in Machelen, nabij Brussel, van start ging met een
filmstudio en de productiemaatschappij Belga Films.
Naast Belgische filmmakers zoals Armand Du Plessy,
de regisseur van patriottische films zoals La Libre 

Belgique et l’Héroïne Gabrielle Petit (1921), Ame Belge (1921)
en La Jeune Belgique (1922), huurde De Kempeneer ook
buitenlandse filmmakers in, waaronder de bekende
Franse cineasten Jacques De Baroncelli en Julien
Duvivier. In 1926 betekende een brand het einde van
Belga Films, maar de reeks patriottische oorlogs-
drama’s werd voortgezet door andere producenten
zoals Paul Flon en Isidore Moray.

In 1928 gaf de tiende verjaardag van het einde 
van de Grote Oorlog aanleiding tot een nieuwe golf
van patriottische herdenkingsfilms. Een ervan was 
de pacifistische spektakelfilm Les Croix de l’Yser (1928),
die de jonge Gaston Schoukens samen met Flon
draaide. Les Croix de l’Yser vertelt het dramatische 
verhaal van een moeder, die haar twee zonen verliest
nadat deze zij aan zij in de loopgraven hadden
gevochten. Meer nog dan een veroordeling van de
Duitse agressor was de film een openlijke aanklacht
tegen de oorlogsgruwel, wat overigens nauw aansloot
bij heel wat andere, ook buitenlandse pacifistische
prenten uit die periode zoals All Quiet on the Western
Front (1930). Deze en andere antioorlogsfilms beïn-
vloedden zonder twijfel Clemens De Landtsheer 

12



en zijn aangrijpende Met Onze Jongens aan den IJzer uit
1928 (hoofdstuk 3). Vermoedelijk omstreeks 1937
verwierf De Landtsheer de distributierechten van Les
Croix de l’Yser. De film zou nadien onder de titel IJzer-
kruisen in diverse Flandria Film programma’s opdui-
ken en in toenemende mate de plaats van Met Onze 
Jongens aan den IJzer innemen (afb. 22).22 De Landtsheer
paste de tussentitels aan, zodat de zonen in Steenstrate
stierven, niet toevallig de plaats waar de gebroeders
Van Raemdonck sneuvelden (hoofdstuk 2).23

Het vroege filmwerk van De Landtsheer paste niet
alleen in deze lijn van antioorlogsfilms. De activitei-
ten van Flandria Film sloten ook aan bij een stilaan
ontluikende Vlaamse langspeelfilmproductie. Na de
Eerste Wereldoorlog werd in Antwerpen de productie-
maatschappij Scaldis opgericht, die met acteurs van de

Koninklijke Nederlandse Schouwburg Storm des Levens
(1920, Karel Van Rijn) inblikten. Deze eerste en met-
een laatste Scaldis-film werd echter grotendeels gene-
geerd door de Belgische distributeurs, waardoor hij
buiten Antwerpen nauwelijks werd vertoond. Het zou
tot het einde van de jaren 1920 duren vooraleer meer
Vlaamse filmproducties het licht zagen.

Een belangrijke, nu wat vergeten cameraman en
regisseur was Germain Baert (1904–1972), die stage
had gelopen bij de befaamde Hollywoodregisseur Rex
Ingram. Baert werd door De Landtsheer aangezocht
om sommige IJzerbedevaartedities te filmen en draai-
de ook verscheidene originele opnamen voor Met 
Onze Jongens aan den IJzer. In 1929 filmde hij Baas
Ganzendonck, gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Conscience. De Landtsheer zou de film met zijn
Flandria Film verdelen. Baert was een erg getalenteer-
de cameraman die met Diepten een jaar later, een van
de eerste Belgische klankfilms maakte. Hij werkte
niet met een op de filmstrook aangebracht geluids-
spoor – het systeem dat de wereld zou veroveren –
maar met een van de andere technieken waarmee
internationaal geëxperimenteerd werd. De klank
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13. Met kluchtige dialectfilms als La Famille Klepkens (1929) scoorde

Gaston Schoukens in het Brusselse en daarbuiten. Foto [KBF, 245]

14 –15. De Vlaams-nationalistische krant De Schelde, niet te verwarren

met het weekblad van de familie De Landtsheer uit Temse, drijft de spot

met La Kermesse Héroïque (1935). Affiche, 1935 [KBF, 2738] – Spotprent

in De Schelde, 2 februari 1936 [KBF]

13
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werd op een aparte geluidsplaat geregistreerd zodat
één filmkopie beschikte over zowel een Frans- als 
een Nederlandstalige geluidsband. Het ambitieuze
Diepten, waarvan het verhaal zich afspeelde in de 
lagere sociale klasse, flopte aan de kassa.

In 1934 brak de Vlaamse film pas goed door met 
De Witte, naar een werk van Ernest Claes. Voor deze
prent deden de vroegere filmdistributeur Jan Vander-
heyden en zijn partner Edith Kiel een beroep op Duitse
filmtechnici. Het immense succes en de mediahype
rond De Witte zorgden voor een ongeziene boost van
de Vlaamse filmproductie, met het duo Kiel-Vander-
heyden als stuwende kracht. Tijdens de tweede helft
van de jaren 1930 rolde uit hun Antwerpse studio 
de ene na de andere goedkope, populaire komedie.
Na de Tweede Wereldoorlog, toen Jan Vanderheyden

Volgende pagina’s:

16. Greta Garbo in The Kiss (1929) van de Belgische regisseur 

Jacques Feyder. Foto [KBF, 2739]

17. Al Jolson in The Jazz Singer (1927). Foto [KBF, 1765]

18. Rudolph Valentino in The Four Horsemen of the Apocalypse (1921),

een dramatische fictiefilm tegen de achtergrond van de Eerste Wereld-

oorlog. Foto [KBF, 4383]

14

15



16



F
IL

M
 T

U
S

S
E

N
 V

E
R

M
A

A
K

, E
C

O
N

O
M

IE
 E

N
 ID

E
O

L
O

G
IE

33

17
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werd veroordeeld omdat hij als hoofd van het Film-
gilde met de Duitse bezetter had gecollaboreerd,
nam Edith Kiel de draad terug op. Tot het begin van
de jaren 1960 zou zij, in nauwe samenwerking met
Vanderheyden, goedkope volkskomedies blijven
maken. Ze kregen daarbij concurrentie van Jef 
Bruyninckx, die als kindacteur en hoofdrolspeler in
De Witte de stiel bij hen had geleerd, maar uiteindelijk
voor een andere producent soortgelijke films ging
maken.24

FILMJOURNAALS EN DE VRAAG 

NAAR ‘EIGEN’ NIEUWS

Aangezien België een beperkte langspeelfilmproduc-
tie kende, was er nauwelijks sprake van een echte
filmindustrie die continuïteit kon garanderen en vol-
doende werkgelegenheid bood. Belgische filmmakers
en cameramensen waren daarom hoofdzakelijk met 
non-fictie actief, met de productie van reportages 
en onderwerpen voor filmjournaals of actualiteiten,
doorgaans in opdracht van buitenlandse firma’s.

Filmjournaals of actualiteiten (actualités) gingen

19

20



19–20. Belgische patriottische films blikten nogal melodramatisch

terug op de Eerste Wereldoorlog en het heldhaftige verzet tegen de 

Duitse bezetter. Affiche, La Libre Belgique et l’Héroïne Gabrielle Petit, 1921 

[KBF, 1473] – Affiche, Ame Belge, 1921 [KBF, 1539]

21–22. In Les Croix de l’Yser (Gaston Schoukens, 1928) kwijnt een

moeder weg van verdriet over haar gestorven zonen. De Landtsheer 

vertoonde de film in de late jaren 1930. Foto [KBF, 242] – 

Affiche, Prachtige Film-Avond, 1938 [GA Temse]
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21

22

terug op een commerciële traditie die zo oud was 
als het filmmedium: de registratie van actuele gebeur-
tenissen – zoals de kroning van de Russische tsaar
Nicolaas ii in 1896 – en de vertoning van dergelijke
films aan een betalend publiek.25 Net als filmverto-
ningen in het algemeen waren actualiteiten oorspron-
kelijk attracties die vooral tijdens ambulante verto-
ningen (kermissen) te zien waren. Vanaf de periode
1905–1908 evolueerde het prille filmwezen in België
naar een nieuwe vertoningsvorm: vertoningen op 
wijzigende locaties maakten plaats voor vaste film-
theaters die uitsluitend voor filmvertoningen waren
bestemd.26 Dit was een internationale trend, die tot
een standaardisering van de actualiteiten leidde. 





Het filmjournaal groeide zo uit tot een autonoom 
genre dat deel uitmaakte van het reguliere programma
van elke zichzelf respecterende bioscoop. Filmjour-
naals werden geregeld (veelal wekelijks) vernieuwd en
brachten telkens een aantal nieuwe actuele beelden.
Het informatiegehalte van deze ‘nieuwsonderwerpen’
was niet altijd even hoog. Het beeld – aangeleverd
door cameralui, niet door journalisten – primeerde 
op de inhoud. Filmjournaals brachten liever verslag
uit over sportwedstrijden, volksfeesten, rampen,
koninklijke bezoeken en andere bezienswaardigheden
(in de letterlijke zin van het woord) dan over politiek
en maatschappelijk relevante onderwerpen.

Pas na de Tweede Wereldoorlog zou met Belgavox
een volwaardig Belgisch filmjournaal opduiken. Maar
voorheen werd de actualiteitenmarkt beheerst door
journaals van buitenlandse producenten. In de jaren
1910 domineerden Franse producenten zoals Pathé,
Gaumont, Eclipse en Eclair. Deze Franse nieuwshege-
monie werd na de Eerste Wereldoorlog geleidelijk
aangevuld met het aanbod van Amerikaanse onder-
nemingen. Omstreeks 1927 deden Amerikaanse 
concurrenten zoals Fox Movietone, Paramount en
Metro Goldwyn Mayer hun intrede.27

Tijdens het interbellum waren de verschillende
journaals, die vanaf juli 1929 geleidelijk van stille 
naar geluidsfilm overschakelden, in een hevige 
concurrentieslag verwikkeld. Hoewel deze strijd 
nauwelijks ruimte liet voor Belgische initiatieven,
maakten buitenlandse bedrijven wel gebruik van
lokale onderwerpen. Daarvoor huurden ze plaatselij-
ke filmmakers in. Heel wat Belgische filmregisseurs
en -technici zoals Antoine Pée (Pathé-Journal), 
Georges Champroux (Paramount), Maurice De Witte
(Fox Movietone), Isidore Moray (Eclair Journal) en
Auguste Meuter (Filmac) kwamen dan ook aan de 
bak bij de lokale afdelingen van buitenlandse firma’s.
Ook Dekeukeleire, die eind jaren 1920 zijn sporen
verdiende als experimenteel filmmaker, ging aan de
slag bij verschillende buitenlandse firma’s, waaron-
der in 1933 bij France-Actualités.28 In de jaren 1930
wisselden Dekeukeleire en andere jonge regisseurs
zoals Storck hun persoonlijk documentaire oeuvre 
af met reportages en ander opdrachtwerk. Ook de 
al vermelde Germain Baert draaide journaalonder-
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23. All Quiet on the Western Front (1930). Foto (detail) [KBF, 6791]

24. The Big Parade (1925). Foto [KBF, 10.463]

23

24



werpen, die hij aan het Duitse Ufa verkocht.29 (Voor
het filmen van de IJzerbedevaarten deed De Landts-
heer een beroep op verscheidene van deze personen:
naast Baert ook op Pée en Champroux.)

Hoewel Belgische regisseurs en technici op
onregelmatige basis onderwerpen voor buitenlandse
journaals draaiden, besteedden de actualiteiten wei-
nig aandacht aan België. Dat de behoefte ontbrak om
een volledig aan de Belgische markt aangepast jour-
naal te produceren, een journaal dat dus volledig door
een in België gevestigde redactie werd gemaakt (wat
Fransen of Amerikanen wel in grotere landen als
Groot-Brittannië deden), had niet alleen te maken
met de beperkte Belgische filmmarkt, maar ook met
het fenomeen van de koppelverkoop. Dit systeem
dwong de meeste bioscoopuitbaters die aanspraak
wilden maken op recente langspeelfilms van de

genoemde productiemaatschappijen, om ook hun
filmjournaals af te nemen. In april 1930, ongeveer een
jaar na het prille begin van Flandria Film, maakte de
beroepsvereniging van de Belgische filmpers zich 
nog behoorlijk druk over dit ‘feodale’ systeem, dat
een nationaal Belgisch filmjournaal elke kans op
overleven ontnam. Dat er nood was aan Belgische
actualiteiten, bleek nochtans uit de klacht ‘que les films
d’actualités présentés en Belgique sont réservés exclusivement
aux événements de l’étranger et sont composés très souvent
d’images qui ne peuvent intéresser que médiocrement notre
public’.30

De frustratie bij Vlaams(gezind)e bioscoopbezoe-
kers was nog groter. Terwijl in stille filmjournaals
soms tweetalige tussentitels voorkwamen, waren 
de klankversies enkel in  het Frans beschikbaar. De
kritiek hiertegen weerklonk niet alleen binnen de
zich sterk ontwikkelende Vlaams-nationalistische
zuil, maar ook in ruimere Vlaamsgezinde kringen. 
Zo zei Joris De Maeght eind 1936 op een algemene 
vergadering van het Willemsfonds: ‘De Vlaamsche
steden en dorpen bezitten hun cinema’s, in stand
gehouden door het Vlaamsche publiek. Maar ze 
hebben voor hun programma’s geen andere toe-
vlucht dan het buitenland […] Een Vlaanderen 
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25–26. Clemens De Landtsheer en Juliaan Platteau bestuderen de 

reclamefolder van de eerste Belgische klankfilm. Jos Buyse en Germain

Baert werkten voor Diepten – Profondeurs (1930) met klank op plaat 

en maakten zo meteen een film in beide landstalen. Still [KBF, bp2009]

Reclamefolder, Buyse & Baert Film Production, ca. 1930 [GA Temse]

27. Jef Bruyninckx in De Witte (1934). Foto [Verzameling Jos Hoeyberghs –

copyright Retrofilms]

25 26

27





zonder eigen pers en radio is gewoon ondenkbaar.
Maar dit ondenkbare, dit onzinnige bestaat op film-
gebied.’31 Tegen deze achtergrond besloot Clemens
De Landtsheer om een eigen filmmaatschappij op 
te richten en bioscopen van Vlaamse nieuwsitems 
te voorzien.

1 Blom, Jean Desmet, p. 147.
2 Biltereyst et al., Forbidden Images.
3 Revue Belge du Cinéma, november 1921.
4 Idem, december 1921.
5 J. Alicoate, The 1929 Film Year Book, New York, 1929, 

pp. 1049–1056; idem, The 1930 Film Year Book, New York, 
1930, pp. 1051–1056.

6 Idem, Film Year Book 1924, New York, 1924, p. 391.
7 Biltereyst et al., Forbidden Images. Gegevens afkomstig uit het 

FWO-onderzoeksproject Verboden Beelden (Universiteit Gent, 
2003–2006, promotor: D. Biltereyst, onderzoeker: L. Depauw). 
Met dank aan Liesbet Depauw.

8 Dit stelde ook The 1932 Film Daily Year Book (New York, 1932, 
p. 1014) vast. In 1931 was Hollywood goed voor ongeveer 40% 
van de films in België, terwijl de Franse film ongeveer de helft 
van alle titels leverde.

9 J. Van Heugten, ‘Pas assez de film français en Belgique’, 
La Cinématographie Française, 20 september 1934, p. 103. 

10 Biltereyst, ‘Will we ever see Potemkin?’. 
11 RAB, EA DEAD 2001–1172: rondschrijven ‘Voorschriften aan 

de Afgevaardigden’, 24 mei 1921. 
12 Stallaerts, Rode Glamour. Zie ook Stallaerts, ‘De weg naar het 

paradijs’. 
13 Convents, ‘Les Catholiques et le Cinéma en Belgique’; Biltereyst, 

‘The Roman Catholic Church and Film Exhibition in Belgium’.
14 Trumpbour, Selling Hollywood, p. 213. 
15 GA Temse, AFF, 1.1.9.2.
16 F. Morlion, Filmleiding, Leuven, 1932, p. 7. 
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28–30. De bioscoopjournaals van Pathé en Eclair brachten meestal 

buitenlandse nieuwsberichten. Slechts af en toe kwamen Belgische

onderwerpen aan bod. Still, reportage begrafenis koningin Astrid, 

3 september 1935 [KBF, bp1550] – Stills, Eclair Journal, afl. 44, 1929 [KBF]

28



17 KADOC-K.U.Leuven, Fonds Katholieke Filmliga, doos 42: OCIC, 
geen datum, geen titel, p. 6.

18 Zie bijvoorbeeld de respons van Felix Morlion en de KFA op
De Witte, de film van Jan Vanderheyden (Van Bauwel en 
Biltereyst, ‘Het ontstaan van de Vlaamse volksfim’).

19 Convents, ‘Film’, in: NEVB, p. 1141.
20 Mihaïl, ‘La kermesse héroïque’.
21 Engelen, De verbeelding van de Eerste Wereldoorlog. 
22 Zie GA Temse, AFF, DL 86.2.110: ‘Bijkomende filmlijst II’, 

september 1937. 
23 GA Temse, AFF, CVL 87.2.164: strooibrief met korte inhoud 

IJzerkruisen, 1937 en CVL 87.2.107: strooibrief met korte 
inhoud IJzerkruisen, 1938.

24 Van Engeland, Voor altijd ‘De Witte’.
25 Vande Winkel, ‘Newsreel series’.
26 Convents, Van kinetoscoop tot café-ciné.
27 Welk journaal op welk tijdstip onder welke naam op de markt 

kwam, is voorlopig niet te achterhalen. De in dit hoofdstuk 
vermelde informatie over filmjournaals in België tijdens het inter-
bellum werd ontleend aan Vincke, De evolutie van het filmjour-
naal in België, pp. 54–61.

28 ‘Dekeukeleire tourne pour France-Actualités’, Le XXème Siècle, 
5 mei 1933. 

29 Vande Winkel, ‘Nazi newsreels’, p. 16.
30 Bolen, Histoire authentique, p. 57.
31 Aangehaald door Convents, ‘Film’, in: NEVB, pp. 1143–1144.
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Zowat alles wat De Landtsheer deed, was fundamenteel beïnvloed door zijn betrok-

kenheid bij de IJzerbedevaarten. Dat engagement kan enkel worden verklaard vanuit

zijn katholieke flamingantische opvoeding en zijn ervaringen in de Eerste Wereld-

oorlog. Na de oorlog hielp De Landtsheer als bedreven propagandist en publicist de

erfenis van de Frontbeweging uitdragen en mythologiseren. Zijn levensloop spoort

met de evolutie van het Vlaams-nationalisme: van de anti-Belgische en antidemocra-

tische radicalisering in de jaren 1930 tot en met de collaboratie tijdens de Tweede

Wereldoorlog en de bestraffing die daarop volgde.

Clemens De Landtsheer. Still, ca. 1930–1933 [KBF, bp2009]



DRUKKERSZOON EN CULTUURFLAMINGANT1

Clemens De Landtsheer werd geboren op 25 mei 1894
in Temse. Zijn ouders, drukker-uitgever Edward De
Landtsheer en Rosalie Van de Velde, kregen later nog
twee dochters. Als oudste en enige zoon was Clemens
voorbestemd om zijn vader, ook een drukkerszoon, 
op te volgen. Van 1907 tot 1910 kreeg hij een drukkers-
opleiding in Turnhout. Daarna volgde hij een eenjari-
ge opleiding aan het handels- en taalinstituut English
Club in Gent. In 1911 trad hij in dienst bij zijn vader
en werd een actief medewerker van De Schelde, een
door zijn grootvader Petrus gesticht ‘nieuws- en aan-
kondigingsblad voor Temsche en omliggende’. Hoe-
wel niet gebonden aan een politieke partij had het
blad een uitgesproken katholieke en Vlaamsgezinde
stempel. Dat kan ook gezegd worden van de familie
De Landtsheer. Vlaamsgezindheid en katholicisme
waren kenmerkend voor de maatschappelijke 
stroming waarin de familie De Landtsheer thuis 
hoorde: de Vlaamse beweging.

De Vlaamse beweging ontstond in de tweede 
helft van de 19de eeuw. Ze ontwikkelde zich in een
periode waarin overal in Europa nationale bewegin-

gen opdoken: ‘Een logisch bijverschijnsel van de 
Belgische revolutie van 1830 was dat de nieuwe natie
zich ook wilde manifesteren in de culturele sfeer.
Sommige Belgische cultuurnationalisten aanzagen 
de Vlaamse volkstaal als een specifiek aspect van die
Belgische cultuur en wensten daarom het gebruik van
die taal te bevorderen. Zij liggen aan de basis van de
Vlaamse beweging, die dus aanvankelijk ingebed lag
in Belgisch patriottisme. Geleidelijk aan won de
Vlaamse beweging aan belang en werd ze een zelf-
standige stroming. Rond 1890 verbreedde ze haar
programma en nam ze de vorm aan van een Vlaams-
Belgisch subnationalisme. Het was pas vanaf de 
Eerste Wereldoorlog dat dit Vlaams-nationalisme zijn
Belgische voogdij afschudde, en zich verzelfstandigde
tot een “substaat”, los van de Belgische identiteit. Het
bestond toen uit twee grote strekkingen: een demo-
cratische die loyaal bleef tegenover de Belgische staat,
en een anti-Belgische die stilaan meer fascistische
trekjes kreeg en tijdens de Tweede Wereldoorlog in
collaboratie met de Duitse bezetter ontspoorde.’2

In het België van 1830 was de taalvrijheid grond-
wettelijk vastgelegd, maar in de praktijk deed zich 

1
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een verfransing van de centrale besturen voor. Het
Frans werd gebruikt in de Waalse provincies, maar 
was in de eerste plaats de taal van de Belgische elite.
Dit gold ook voor de Vlaamse provincies waar een
meerderheid van de bevolking in het Nederlands of 
in regionaal sterk van elkaar verschillende dialecten
communiceerde. In heel België verliep de sociale
opgang via het Frans, een wereldtaal waarvan de
superioriteit buiten kijf stond. Langzamerhand kwam
er reactie van Nederlandssprekende intellectuelen 
uit de middenklassen. De emancipatiebeweging die
daaruit ontstond, wordt aangeduid met het begrip
‘Vlaamse beweging’. Aanhangers van die Vlaamse
beweging werden door Franstalige Belgen soms ook
minachtend als ‘flaminganten’ bestempeld. Uitein-
delijk namen ze deze term als geuzennaam over.

Na de invoering van het algemeen meervoudig
stemrecht (1893) werd de Vlaamse beweging een 
politieke factor van belang. Hoewel de beweging ook
in liberale en socialistische rangen aanhangers had,
werd ze tegen het einde van de 19de eeuw door katho-
lieken gedomineerd. Er vond een ‘osmose’ plaats 
tussen een belangrijk deel van de Vlaamse beweging

en de christendemocratie, waardoor de beweging aan
populariteit won en massa-aanhang kon verwerven.3

Een cruciaal programmapunt van de Vlaamse
beweging was de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit. Vlaamsgezinden eisten de mogelijkheid
om aan één Belgische universiteit, de door de over-
heid gefinancierde Rijksuniversiteit van Gent, een
hogere opleiding in de eigen taal te kunnen volgen.
Die taal was inmiddels aan het standaardiseren. 
In 1844 en 1864 waren stappen ondernomen om 
een standaardspelling te gebruiken. Ondanks protest
tegen de ‘verhollandsing’ van het ‘Vlaams’, werd
besloten in overleg met Nederlandse filologen naar
‘eene taal, eene spelling’ te streven.4 Aan de voor-
avond van de Eerste Wereldoorlog was de vraag om
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1. De familie De Landtsheer (v.l.n.r.): vader Edward, moeder 

Rosalie Van de Velde, Clemens, zijn zusters Oda en Augusta. 

Afdruk glasnegatief, na 1918 [GA Temse]

2. Kantoor van het weekblad De Schelde in Temse. 

Afdruk glasnegatief [GA Temse]

3. Vooraan links: Clemens De Landtsheer aan het werk 

in de drukkerij van zijn vader Edward (helemaal achterin). 

Afdruk glasnegatief, voor 1914 [GA Temse]
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een ‘Vlaamse hogeschool’ nog altijd niet ingewilligd.
De frustraties hierover deden de radicaalste flamin-
ganten pleiten voor Vlaams zelfbestuur. Meer 
gematigde flaminganten streefden veeleer naar een
gelijkwaardige positie van beide talen in overheids-
diensten en naar effectieve tweetaligheid van het
openbare leven. Hoewel de Vlaamse beweging vanaf
het einde van de 19de eeuw steeds meer politieke
eisen begon te formuleren, verdween de culturele
stroming waaruit ze was ontstaan niet. 

In de lijn van zijn opvoeding behoorde Clemens 
De Landtsheer tot het zogenaamde ‘cultuurflamin-

gantisme’ dat de nadruk legde op intellectuele en 
culturele vorming in de eigen taal. In 1913 richtte de
jonge De Landtsheer mee de lokale culturele kring
Onder Ons op. De leden spraken af zich niet in te
laten met partijpolitiek, elkaar beurtelings te onder-
houden over een onderwerp dat met de Vlaamse bewe-
ging of letterkunde te maken had en een ‘beschaafde
taal’ te spreken, dus het dialect achterwege te laten.5

De Landtsheer fungeerde als secretaris van deze kring.
Dit Vlaamsgezinde engagement en organisatietalent
zijn twee belangrijke fundamenten waarop hij zijn
verdere leven zou blijven bouwen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog evolueerde 
De Landtsheer van cultuurflamingant tot een poli-
tieke militant, die veel negatiever stond tegenover de 
Belgische staat. Ook deze ontwikkeling paste in de 
algemene tendens tot radicalisering die een deel van 
de Vlaamse beweging tijdens de oorlog onderging. 

HET SOLDATENLEVEN

Zoals voor zovele generatiegenoten betekende de 
Grote Oorlog een keerpunt in het leven van Clemens
De Landtsheer. Op 4 augustus 1914 viel het Duitse
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4. Reclame voor De Schelde, het katholieke en Vlaamsgezinde 

weekblad voor Temse en omgeving, uitgegeven en gedrukt door 

Edward De Landtsheer, vader van Clemens. Affiche, 1919 

[GA Temse, 85/40.20 – foto Peter Maes]

5. De jonge Clemens De Landtsheer. Foto, voor 1912 [GA Temse]

6. Groepsportret in de tuin van de brouwerij van de familie Van 

Raemdonck (v.l.n.r.): Gustaaf De Doncker, Piet Van Rossem, Fiel 

Verollen (knecht in de brouwerij), Ernest Van Raemdonck, Edward 

Van Raemdonck, Hubert Verstockt en Clemens De Landtsheer. 

Niet op de foto: Frans Van Raemdonck, die met zijn broer Edward 

tijdens de Grote Oorlog zou sneuvelen. Foto, ca. 1913–1914 [GA Temse]
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leger België binnen. Verontwaardigd meldden talrijke
jongemannen zich aan als oorlogsvrijwilliger. Onder
hen bevond zich ook De Landtsheer die echter te
horen kreeg dat hij moest wachten aangezien zijn
‘klas’ (leeftijd) even later toch zou worden gemobili-
seerd. Op 26 september 1914 werd de drukkerszoon
ingelijfd. Ondertussen waren zijn ouders en zussen 
al over de grens gevlucht, naar Zeeuws-Vlaanderen.
Ze bleven in het neutrale Nederland tot de krijgs-
verrichtingen grotendeels voorbij waren en keerden
dan naar het bezette België terug.

Gedurende vier jaar was een groot stuk van België
in Duitse handen. Enkel in de Westhoek, waar het
Duitse leger tot staan werd gebracht door de sluizen
van de IJzer (rivier) open te zetten, bleef een stukje
‘vrij’ België over. Het IJzerfront vormde het meest
westelijk deel van een 750 kilometer lange frontlijn
die liep tot Zwitserland en gedurende de hele oorlog
nauwelijks zou verschuiven. Bijna vier jaar lang
bevond het Belgische leger zich achter de stellingen
van het IJzerfront. Vanuit De Panne had koning 
Albert i de teugels van het opperbevel stevig in 
handen. De Belgische regering bevond zich in Sainte-

Adresse bij Le Havre. Ook de militaire administratie,
waar De Landtsheer deel van uitmaakte, bevond zich
op Frans grondgebied. Wegens artrose ongeschikt
verklaard voor velddienst kreeg De Landtsheer na zijn
algemene opleiding een administratieve functie als
vertaler-typist. Vanaf januari 1915 werkte hij op het
Belgische consulaat in de Franse stad Cherbourg. 
Via correspondentie – veelschrijverij was een con-
stante in zijn leven – hield hij druk contact met 
vrienden en streekgenoten.

Aan het front hadden de soldaten afwisselend 
‘eerstelijnsdienst’ in de voorste gelederen, ‘piket’
(reservedienst) achter de linies en ‘rust’ in verderaf
gelegen kampen. De gruwel van de oorlog wende
nooit, maar toch ontstond een afstompende routine.
‘Ontsnappen’ was onmogelijk omdat de Belgische
militairen, in tegenstelling tot hun collega’s in het
Franse en Britse leger, onmogelijk het door de vijand
bezette België tijdens hun verlofperiode konden
bezoeken. De militaire overheid hield hier nauwelijks
rekening mee en voorzag weinig ontspanningsmoge-
lijkheden. In de winter van 1914–1915 was voor ieder-
een duidelijk dat de stellingenoorlog nog lang kon

6



aanslepen. Daarom ontstonden in de loop van 1915
achter het ‘gestabiliseerde’ IJzerfront allerlei initiatie-
ven om de soldaten bezig te houden. Deze activiteiten
waren doorgaans georganiseerd volgens taal en richt-
ten zich op groepen die een of andere band deelden:
soldaten die in dezelfde militaire eenheid zaten of uit
dezelfde streek afkomstig waren. Dat laatste gold ook
voor het frontblaadje Onze Temschenaars, waarvoor nog
even de titel Ons Temsche aan den IJzer werd overwogen
(een voorafspiegeling van de filmtitel Met Onze Jongens
aan den IJzer).6 Dit berichtenblad verscheen vanaf
maart 1917 en richtte zich vanzelfsprekend tot Temse-

naars die aan het front of in instructiekampen zaten
of elders ontheemd waren, bijvoorbeeld als krijgsge-
vangenen of vluchtelingen in Nederland. Onze Temsche-
naars werd uitgegeven door De Landtsheer en zijn
streekgenoot Oktaaf Bulterys. De Landtsheer drukte
de exemplaren in Cherbourg en nam de eindredactie
voor zijn rekening. Hij schreef ook voor het Vlaams-
gezinde Ons Vaderland, voor De Stem uit België dat in
Londen werd uitgegeven en voor Ons Vlaanderen dat 
in Parijs verscheen.

Het was onvermijdelijk dat Onze Temschenaars
zijdelings betrokken raakte bij de Frontbeweging.7

Vanuit de Vlaamse studiekringen, gebedenbonden 
en frontblaadjes die vanaf 1915 overal het licht zagen,
ontstond een gecoördineerde, flamingantische
organisatie. Deze Frontbeweging was het werk van
Vlaamsgezinde, katholieke intellectuelen: aalmoeze-
niers, brancardiers, onderwijzers, studentenleiders
en anderen met een hogere opleiding. Ze zagen zich-
zelf als de elite van het Vlaamse volk en vonden het
hun christelijke en sociale plicht zich over hun mede-
soldaten uit het ‘gewone volk’ te ontfermen. ‘Gods-
dienstig en flamingantisch apostolaat’ waren daarin

7. Clemens De Landtsheer in het consulaat van Cherbourg. Foto’s 

in burgerkledij konden via Nederland naar familie in België worden

gestuurd. Foto’s van geüniformeerden raakten niet door de Duitse 

censuur. Foto, 28 juni 1917 [GA Temse, DL 86/8.227]

8. Yvonne Gosselin tijdens een bezoek aan haar verloofde Clemens 

in Cherbourg. Foto, 19 november 1917 [GA Temse]

9. Edward en Frans Van Raemdonck voor de oorlog. Afdruk glasnegatief,

voor 1914 [GA Temse]

10. Dagboeknotitie van De Landtsheer kort nadat hij het nieuws 

over de dood van zijn ‘kozes’ (neven) heeft vernomen. Verkeerdelijk 

gedateerd in 1916. Binnen!, dagboek nr. 4, 5 maart tot 14 november 1917 

[GA Temse, DL 85-83.5]
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niet van elkaar te onderscheiden.8 De koppeling tus-
sen katholicisme en Vlaamsgezindheid blijkt duide-
lijk uit het gebruik van de oude leuze ‘Alles voor
Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus’, die vanaf 1916
in afgekorte vorm (avv-vvk) op zo’n 400 à 600 gra-
ven van gesneuvelde Vlaamse soldaten werd gebei-
teld.9 Deze Heldenhuldezerken waren een initiatief
van het Heldenhuldecomité, een van de vele vereni-
gingen en studiegroepen die samen de Frontbewe-
ging vormden. Ze boden een Vlaams alternatief voor
de officiële grafmonumenten met het Franstalige
opschrift ‘Mort pour la Patrie’, die het Belgische leger
normaliter plaatste. Het ontwerp kwam van Joe
English, een begaafd kunstenaar die diverse grafische
opdrachten uitvoerde voor leden van de Frontbewe-
ging (p. 62) en die na de oorlog door de Vlaamse
beweging vereerd werd als IJzersymbool (p. 68).

De katholieke intellectuelen die de motor van 
de Frontbeweging vormden, wilden niet alleen de
Vlaamse soldaten aansporen het katholieke geloof 
te bewaren en seksueel ‘zuiver’ te blijven. Hun 
bedoeling was ook de soldaten te beschermen tegen
de militaire hiërarchie. Aan flamingantische zijde

heerste er heel wat onvrede over het hogere kader. 
Er werd gewezen op het groot aantal vrijzinnige
officieren, maar vooral het onevenwicht in de taalver-
houdingen was deze katholieke Vlamingen een doorn
in het oog. Historisch onderzoek toont dat aan het
begin van de oorlog (augustus 1914-februari 1915)
59% van het Belgische leger afkomstig was uit het
Vlaamse landsgedeelte. Dat cijfer wijkt nauwelijks 
af van het Vlaamse aandeel in de Belgische bevolking
(57%).10 De discrepantie deed zich dan ook binnen 
de organisatie van het leger voor. Het officierenkader
bestond vooral uit leden van de hogere klassen, die 
in België haast per definitie Franstalig waren. De
commandostructuur was eentalig Frans waardoor
ook de administratie grotendeels door Franstaligen
werd bevolkt. Aangezien zij technisch beter ge-
schoold waren, stroomden de Franstaligen sneller
door naar de genie- en artillerietroepen. De Vlaamse
rekruten, die hoe dan ook in de meerderheid waren,
werden vooral ingelijfd bij de infanterie, een legeron-
derdeel waar in tijden van oorlog natuurlijk de meeste
verliezen te betreuren vielen. Dit verklaart waarom in
de Grote Oorlog 65% van alle gesneuvelde Belgische 
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11–12. Clemens De Landtsheer en Oktaaf Bulterys, drukker-uitgevers 

van Onze Temschenaars, in het opleidingskamp van Auvours.

Foto, ca. mei 1918 [GA Temse] – Frontblaadje, nr. 17, november-december 1918

[GA Temse]

13. Flamingantisch vlugschrift, gedrukt door De Landtsheer en bestemd

voor de Belgische rekruten in het opleidingskamp van Auvours.

Pamflet, ca. juni 1918 [GA Temse, CVL 87-21.138]

14. In augustus 1914 vertoonden oorlogsvrijwilligers nog veel 

enthousiasme voor de strijd. Hier in Temse, op de tweede rij: Edward

Van Raemdonck (2de van links), Frans Van Raemdonck (5de van links)

en Karel De Schaepdrijver (6de van links). Op de eerste rij: Piet Van

Rossem (zittend, 1ste rechts). Foto Theofiel Verbist, augustus 1914

[GA Temse]

soldaten Vlamingen waren. In 1917 piekte dat cijfer
tot 70%.

Naast dit taalonevenwicht dat zorgde voor meer
Vlaamse doden, stelde de Frontbeweging ook de 
botte behandeling door Franstalige superieuren aan
de kaak. Het ruwe gedrag van de officieren, dat soms
ontaardde in pesterijen, was aanvankelijk niet ingege-
ven door een anti-Vlaamse reflex. Het was eerder een
gevolg van de 19de-eeuwse, disciplinaire geest waar-
van het militaire apparaat doordesemd was. Ander-
zijds droegen geruchten over gebeurtenissen in bezet
België na verloop van tijd bij tot een verscherpte anti-
Vlaamse militaire houding.

Duitsland, dat zich als Germaans broedervolk van
de Vlamingen voorstelde, speelde in bezet België han-
dig in op de vooroorlogse ongenoegens aan Vlaams-
gezinde kant. Met zijn ‘Flamenpolitik’ poogde de
bezetter de Vlamingen voor zich te winnen door bij-
voorbeeld de Gentse universiteit te vernederlandsen
en de administratieve scheiding van het centrale
bestuur door te voeren. De meeste flaminganten 
trapten niet in deze verleidingstactiek en bleven bij
hun standpunt dat het afdwingen van Vlaamse eisen
enkel kon in de context van het herstel van de Belgi-

sche soevereiniteit en niet wanneer het land door een
vreemde mogendheid werd bezet. Zij kregen daarom
het etiket ‘passivisten’ opgeplakt door degenen die
wel meewerkten met de bezetter en die zichzelf als
‘activisten’ zagen. Het activisme kon op weinig steun
rekenen en zijn aanhangers vormden een gehate min-
derheid. De Belgische bevolking had trouwens andere
besognes. De Duitsers legden een loodzwaar bezet-
tingsregime op en plunderden het land zowat leeg. 

Niet alleen in bezet België legde het activisme 
een hypotheek op alles wat Vlaamsgezind was, 
ook aan het IJzerfront en in de instructiekampen
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werd Vlaamsgezindheid steeds meer gezien als anti-
patriottisch gedrag. De taalverhoudingen verslechter-
den en de Frontbeweging radicaliseerde. Dit zorgde
voor veel onrust bij de militaire en politieke leiders.
Het conflict escaleerde: op het verbod tot de organi-
satie van studiekringen en aanverwante verenigingen
reageerde de Frontbeweging door ondergronds te
gaan. Haar anti-Belgische houding verscherpte: 
naast een opdeling van de regimenten naar taal 
werd zelfbestuur voor Vlaanderen aan het eisen-
programma toegevoegd. Sommige stemmen stelden
de strijd voor België in vraag. Uiteindelijk gingen
zeven deserteurs naar het bezette België met de
bedoeling in contact te treden met de activisten. 
Een van deze zogenaamde sublieme deserteurs die
zich in activistische en Duitse propaganda-acties liet
inschakelen, was Temsenaar Karel De Schaepdrijver,
een jeugdvriend van De Landtsheer. Het is opvallend
dat de afkeer voor het Belgische establishment niet
van toepassing was op koning Albert i – toch de
exponent van het Belgische nationalisme. Ook bij
Vlaamsgezinden bleef zijn zorgvuldig geconstrueerde
heldenstatus onaantastbaar.
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Clemens De Landtsheer, ook een groot bewonde-
raar van Albert i, bekleedde geen leidende positie in 
de Frontbeweging. Dit verklaart misschien waarom
hij veel later, in 1974, zou beweren nooit ‘enige con-
nectie gehad te hebben met de Frontbeweging, noch
met haar werking’.11 Toch leidden zijn activiteiten als
Vlaamsgezinde propagandist en publicist ertoe dat 
hij mee het gedachtegoed van de Frontbeweging 
hielp uitdragen. Deze rol achter de schermen zou De
Landtsheer ook na de oorlog op zich nemen, vooral
dan als secretaris van het IJzerbedevaartcomité (zie
verder in dit hoofdstuk). Hoewel Onze Temschenaars
dus geen rechtstreekse spreekbuis van de Frontbewe-
ging was, ‘vonden haar concepties een goede weer-
klank in het blaadje’.12

In juli 1917 gaf De Landtsheer een dubbele gedenk-
kaart uit om aandacht te vragen voor de dood van zijn
in maart 1917 overleden vrienden en neven, Edward 
en Frans Van Raemdonck. De broers waren zoge-
naamd in elkaars armen gestorven, een beeld dat op
de herdenkingskaart werd vastgelegd door de teke-
ning ‘broederliefde’ van Joe English (afb. 20). De
prent kwam er op vraag van Oscar Dambre die daar-

mee de eerste steen van de Van Raemdonckmythe leg-
de.13 In augustus 1917 vroeg De Landtsheer English
iets anders voor hem te ontwerpen, een blauwvoet-
tekening. Hij was zo sluw om dit symbool te laten
goedkeuren door de militaire censuurdienst, waar
Franstaligen de flamingantische, studentikoze 
betekenis van een ‘meeuw over een woelige zee’ niet
begrepen. De Landtsheer verspreidde ook andere
strijdende pamfletten en vlugschriften en nam deel
aan ‘vliegtochten’, verboden flamingantische protest- 
en propaganda-acties waarbij groepjes Vlaamse 
soldaten slagzinnen op muren kalkten of aankondi-
gingen ophingen. 

15. Niet alleen de nagedachtenis van zijn neven lag De Landtsheer 

na aan het hart. Van alle mannen uit Temse die aan het front hadden

gestreden, verzamelde hij foto’s en informatie.  

Fotoboek, samengesteld door Clemens De Landtsheer, letters L tot Z [GA Temse]

16. In Oeren bij Alveringem metselden onbekenden de letters AVV-VVK

op deze Heldenhuldezerken dicht. Als antwoord schilderden Vlaams-

gezinde soldaten de letters er terug op. Foto, 1918 [GA Temse]

17–18. Een pamflet met het blauwvoetlogo van Joe English 

(foto rechts), dat De Landtsheer door de militaire censuur kon laten 

goedkeuren. Reclamebrief, 1917 [GA Temse, CVL 87-12.81] – Foto, 1914–

1918 [GA Temse]
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De militaire veiligheidsdiensten hielden De Landts-
heer daarom scherp in het oog. In 1916 waren zijn
dagboek en brieven al eens gecontroleerd toen een
verdwenen vriend – Piet Van Rossem – van desertie
werd verdacht. Na zijn list die aanleiding had gegeven
tot de verspreiding van de blauwvoettekening, werd
De Landtsheer herhaaldelijk ondervraagd. Hij stond
onder verdenking – onterecht overigens – betrokken 
te zijn geweest bij de vermenigvuldiging en versprei-
ding van een door de Frontbeweging opgestelde Open
brief aan koning Albert (juli 1917). Regelmatig zou hem
verlof geweigerd zijn. Een ministerieel besluit dat sol-
daten verbood nog langer voor burgerlijke instanties

zoals het consulaat van Cherbourg te werken, bracht
De Landtsheer in juni 1917 in het opleidingskamp van
Auvours. Daar ontving hij opnieuw een militaire trai-
ning. Door een nijpend tekort aan soldaten bevond 
De Landtsheer zich een jaar later, in juni 1918, effec-
tief aan het front, hoewel de militaire leiding zijn 
aanwezigheid in de voorste linies juist vanwege zijn
Vlaamsgezindheid steeds had vermeden. Zijn eerdere
vraag tot overplaatsing naar de militaire drukkerij 
was geweigerd. Het verblijf van De Landtsheer aan
het front duurde amper twee maanden. In de nacht
van 20 september 1918 werd hij aangetast door Duits
gifgas en afgevoerd. Zo ontsnapte De Landtsheer aan
het eindoffensief dat op 28 september werd ingezet
en aan velen het leven kostte.

De Duitse ondertekening van de wapenstilstand
op 11 november 1918 maakte niet onmiddellijk een
einde aan de activiteiten van het Belgische leger.
Zoals vele andere soldaten moest De Landtsheer 
nog verscheidene taken uitvoeren vooraleer hij kon
afzwaaien. Hij maakte onder andere deel uit van de
Belgische bezettingstroepen in het Duitse Krefeld 
en mocht pas in augustus 1919 naar huis terugkeren. 
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19–20. De Landtsheer verspreidde de nagedachtenis van Edward 

en Frans Van Raemdonck ook in het Frans. Na de oorlog bleef hij zich

onverdroten inzetten om de herinnering aan de broers levendig te 

houden. Overlijdensbericht, 1917 [ADVN, DA 120/11] – Affiche, maart 1933

[GA Temse, DL 85/45-3 – foto Peter Maes]

21. Vlaamsgezinde voorstelling van de dood van Renaat De Rudder: 

in de rug getroffen door een kogel uit de Belgische linies. 

Reinaert, jg. 1, 16 augustus 1930, nr. 17 [ADVN, VY112]

22. Renaat De Rudder (uiterst rechts) met zijn strijdmakkers tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Tekst op pet: ‘Vliegt De Blauwvoet’.

Foto, zomer 1916 [GA Temse en ADVN, VFA2345]
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Een maand later werd hij officieel gedemobiliseerd 
en kon hij opnieuw aan de slag in de drukkerij van
zijn vader.

DE FRONTBEWEGING ALS FUNDERINGSMYTHE

Tijdens het interbellum verwierf het gedachtegoed 
van de Frontbeweging een zeer sterke symbolische
waarde. Volgens historicus Bruno De Wever groeide
de Frontbeweging uit tot de funderingsmythe van 
het Vlaams-nationalisme: een mythe die het ontstaan
en de ontwikkeling van de Vlaams-nationalistische
beweging moest verklaren. Een mythe, zo preciseert
De Wever, ‘niet omdat het sociale onrecht waaronder
de Vlamingen te lijden hadden een mythe zou zijn
geweest, maar omdat het verhaal van de Frontbewe-
ging een mythische functie had (en heeft): het is het
verhaal van de geboorte van het idealistische Vlaande-
ren, dat zich losrukt van de anti-Vlaamse Belgische
staat.’14

Het sociale onrecht waaronder sommige Vlaamse
soldaten effectief geleden hadden en waarvan de
mythevorming nog tijdens de Eerste Wereldoorlog
was begonnen, werd na de oorlog verder ontwikkeld

en gepropageerd. Een goed voorbeeld hiervan is het
hardnekkig gecultiveerde beeld dat Vlaamse soldaten
nodeloos gestorven waren, omdat ze de bevelen van
hun Franstalige officieren niet begrepen. Dit verhaal
was niet aan het IJzerfront ontstaan, maar werd tij-
dens de Eerste Wereldoorlog in bezet België verspreid
door de activisten. Na de oorlog werd het ‘bevestigd’
en verder versterkt door de romanschrijver en flamin-
gantische redenaar Abraham Hans, die tijdens de
oorlog zelf in Nederland had gezeten.15 Oud-strijders
namen het verzinsel over; ook in de film Met Onze 
Jongens aan den IJzer werd ernaar verwezen. 

Het ‘Vlaamsche onrecht’ werd aangedikt en ver-
pakt in een vrijwel religieus verhaal: een verklaring
voor de genese van het Vlaams-nationalisme. In die
canonisering speelden de IJzerbedevaarten een cru-
ciale rol. Ontstaan in 1920 als kleinschalige jaar-
lijkse herdenkingen voor enkele specifieke Vlaamse
gesneuvelden (Joe English, de broers Van Raemdonck,
Renaat De Rudder) groeiden deze Bedevaarten naar
de Graven van de IJzer uit tot massamanifestaties die
ook een politieke boodschap brachten. Deze evolutie
kan mee op rekening van Clemens De Landtsheer
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worden geschreven. Samen met het IJzerbedevaart-
comité werd hij een soort testamentair uitvoerder 
van het gedachtegoed van de Frontbeweging, of beter,
van de invulling die daar tijdens het interbellum door
het comité aan gegeven werd (zie verderop in dit
hoofdstuk).16

‘VOOR HET WELZIJN VAN DE ZAAK’

In april 1920, zeven maanden na zijn demobilisatie,
huwde Clemens De Landtsheer met Yvonne Gosselin

(afb. 8). Hij had deze Française uit Saint-Martin-du-
Manoir, nabij Le Havre, in 1917 leren kennen. Het kop-
pel huwde in Frankrijk maar ging in België wonen.
Gosselin, die de taal van haar echtgenoot leerde
begrijpen maar het Nederlands zelf nooit goed onder
de knie kreeg, had als Normandische veel sympathie
voor de Vlaamse strijd waarmee haar man zo begaan
was. Ze vond de doorsnee Vlaming zelfs niet strijd-
vaardig genoeg: ‘Ce sont des platbroek.’17

Het Vlaamsgezinde engagement van De Landts-
heer kwam versterkt uit de Eerste Wereldoorlog. Het
was onlosmakelijk verbonden met de herdenking en
mythologisering van die oorlog en vooral met het
onrecht dat de Vlamingen daarin zou zijn aangedaan.
In zijn activiteiten als propagandist en publicist over-
schreed De Landtsheer herhaaldelijk de grens tussen
Wahrheit en Dichtung. Exemplarisch is zijn bijdrage
tot de mythevorming over de dood van zijn vrienden 
en neven, Frans en Edward Van Raemdonck, die in 
de nacht van 25 op 26 maart 1917 aan het IJzerfront 
sneuvelden.18 Het staat vast dat Edward stierf tijdens
de zoektocht naar zijn broer Frans, die na een raid
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23. Installatie voor het heien van de palen voor de grondvesten 

van de IJzertoren in Kaaskerke (Diksmuide). Foto Jacques Hersleven, 

mei 1928 [ADVN, VFFY18/1]

24. Op de 11de IJzerbedevaart werd de IJzertoren officieel ingehuldigd.

De symboliek is duidelijk: van een simpel houten kruis over de Helden-

huldezerk naar een machtige toren. Affiche met tekening van Joz (De Swerts),

1930 [ADVN, VAFY12 – foto Peter Maes]

25. De bouw van de IJzertoren werd grotendeels gefinancierd door 

giften van privépersonen. Stortingsbewijs, uitgereikt aan Elisa Goedemé,

de weduwe van Joe English, 13 augustus 1927 [ADVN, AC102, Y7/4/8]

26. Plechtige inhuldiging van de IJzertoren, met bazuinblazers 

en wimpels. Foto (detail), 11de IJzerbedevaart, 24 augustus 1930 

[ADVN, VFFY55/74]
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niet was teruggekeerd. De legende, die De Landtsheer
en Oscar Dambre nog tijdens de oorlog via een 
herdenkingskaartje en artikels in Onze Temschenaars
verspreidden, wil dat zij verstrengeld in elkaars
armen gestorven zijn. De broers groeiden zo uit tot
ultieme symbolen van broederliefde. 

Volgens Charles Withof hield Frans Van Raem-
donck echter niet zijn broer maar de Franstalige 
soldaat Aimé Fiévez in de armen; Edward lag iets ver-
derop. Withof, die de lijken vond en hielp begraven,
bracht De Landtsheer hiervan op de hoogte, maar
deze vroeg hem ‘voor het welzijn van de zaak zelf en
voor de arme ouders’ deze informatie achter te hou-
den. De redenering die De Landtsheer daarbij ontwik-
kelde, getuigt van een voluntaristische instelling, 
van een grote bereidheid om legendes te creëren en 
ze niet door feitelijke waarheden te laten ontkrachten:
‘Hadden wij die inlichtingen gekend in ’t begin, dan
had alles zoo geweest. Maar nu is hunne ideale helden-
dood overal gekend en al legendarisch geworden,
waarom die schoonheid breken, en er de waarheid 
als een koud bad over uitstorten […] dit zou zeer veel
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nadeel doen aan de zaak zelve […] ze zijn dood en al
wat ze ons lieten is herinnering […] in onze herinne-
ring liggen ze ginder in elkaars armen aan den bloed-
dronken IJzer […] in onze herinnering stierven ze in
elkaars armen, aanschijn in aanschijn […] waarom
die herinnering besmeuren, of ze breken door de
waarheid, neen, en Gij, goede vriend, zult het voor-
zekers met mij eens zijn wij moeten de legende laten
voortleven lijk ze is in de wereld gezonden.’19

De Landtsheer had de mythe over zijn neven dus
niet verzonnen, maar hielp ze actief verspreiden, ook
na ontvangst van Withofs brief. Hij probeerde zelfs
Franse militairen en Vlamingen in bezet België te
bereiken. Ook de activistische propaganda die met
Duitse steun in bezet België werd verspreid, had aan-
dacht voor de Van Raemdoncks. In de reeks Vlaande-
rens Weezang aan den IJzer van ‘sublieme deserteurs’
Karel De Schaepdrijver en Jules Charpentier werden
niet alleen hun lotgevallen beschreven, maar ook de
‘kwellingen’ die De Landtsheer van de militaire over-
sten te verduren kreeg.20 Het is niet onwaarschijnlijk
dat De Landtsheer aan deze publicatie actief mee-
werkte. In 1937 zou hij trouwens een poging onder-
nemen om De Schaepdrijver en andere deserteurs 
in het kader van een actie voor amnestie te laten
optreden tijdens de IJzerbedevaart.21

Na de oorlog ging De Landtsheer verder op de 
ingeslagen weg. In 1918 gaf hij Constant Hodisters 
Gebroeders Van Raemdonck – Volksepos uit, in 1919 volgde
de door Dambre verzamelde gedichten van Frans Van
Raemdonck en in datzelfde jaar werden de overblijf-
selen van de broers ontgraven en naar Temse overge-
bracht. Het waren deze activiteiten die De Landtsheer
in contact brachten met het prille IJzerbedevaart-
comité.

HULDE AAN ONZE VLAAMSCHE JONGENS

In 1920 vond in Steenkerke een herdenkingsplechtig-
heid plaats aan het graf van Joe English. English, zoon
van een Ierse goudkunstenaar, groeide op in Brugge
en was al voor de oorlog actief als cultuurflamingant.

27. Bedevaarders op weg naar de weide trekken langs allerlei kraampjes

door de straten van Diksmuide. Foto, 13de IJzerbedevaart, 21 augustus 1932

[ADVN, VFFY60/37]

28–29. Om in Diksmuide te raken werden ‘autokaravanen’ georgani-

seerd. De NMBS droeg ook bij tot het succes door goedkopere trein-

verbindingen in te lassen. Affiche, augustus 1930 [ADVN, AC102,

Y1316/1/1 – foto Peter Maes] – Foto Jacques Hersleven, 6de IJzerbedevaart, 

30 augustus 1925 [ADVN, VFFY30/3]

Volgende pagina’s: 

30. De duizendkoppige massa, gezien vanaf de IJzertoren.

Foto, 14de IJzerbedevaart, 20 augustus 1933 [ADVN, VFFY65/67]
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Hij stierf in 1918 aan acute blindedarmontsteking, vrij
kort nadat het leger hem als kunstenaar had opgeno-
men in de Section Artistique de l’Armée de Campagne.
English zou overleden zijn bij gebrek aan goede
medische zorgen. Dat verhaal, al dan niet correct, 
liet toe het Belgische leger verantwoordelijk te stellen
voor de dood van English. Onder impuls van de
invloedrijke priester Cyriel Verschaeve uit Alveringem
werd in de Vlaamse beweging een cultus rond  de
bescheiden maar heldhaftige kunstenaar-soldaat 
gecreëerd. De organisatoren van deze eerste herden-
king, het zogenaamde huldecomité, kwamen uit de
Frontbeweging en waren actief in het Verbond der
Vlaamse Oud-strijders (vos). In de marge van deze
eerste English-hulde vond in Steenstrate een soort-
gelijke herdenking plaats bij het graf van de broers
Van Raemdonck. De Landtsheer – lid van de vos-
afdeling in Temse – sprak er de hulderede uit. 

Na de Joe English-herdenking besloot het hulde-
comité jaarlijks samen te komen om ‘in een bede-
vaart’ hulde te brengen aan telkens een andere 
‘prominente’ Vlaamse gesneuvelde. Voor 1921 stond
de officiële herdenking van de gebroeders Van Raem-
donck geprogrammeerd. Natuurlijk werd de hulp
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ingeroepen van De Landtsheer die het huldecomité
hielp hervormen en er voortaan het secretariaat van
waarnam. Dat de tweede bedevaart aan de broers
werd gewijd, betekende een verdere stap in de culti-
vering van de mythe. Na publicatie van de brieven 
die ze naar huis hadden geschreven en waarin vooral
Frans had geklaagd over het onrecht dat de Vlamin-
gen aan het front werd aangedaan, stonden de Van
Raemdoncks nog sterker symbool voor de Vlaamse
‘offers’ aan de IJzer.

Ook bij de volgende bedevaarten verzorgde 
De Landtsheer het secretariaat. De derde bedevaart, 
in 1922, vond plaats in Westvleteren waar Renaat De
Rudder werd herdacht. Volgens de legende was deze
flamingantische soldaat doodgeschoten door een
‘verdwaalde’ kogel van het Belgische leger. In 1923
werd verzameld in Oeren-Alveringem, waar de bede-
vaarders herdachten hoe onbekenden in februari 1918
een aantal Heldenhuldezerken hadden beschadigd
door de avv-vvk-letters dicht te metselen.

MR. IJZERBEDEVAART

In 1924 werden de bedevaarten ‘geprofessionali-
seerd’. De vereniging zonder winstbejag (vzw) 
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31– 32. De Landtsheer als secretaris van het IJzerbedevaartcomité. 

In 1925 stelde hij voor om 3/4 volle dagen voor het comité te werken

mits een vergoeding van 500 BEF. ‘De rest zou ik dan als drukker 

bij vader trachten te verdienen.’ Foto, Temse, 1930 [GA Temse] – 

Brief van De Landtsheer aan Frans Daels, 1 oktober 1925 [GA Temse]

33–34. De Landtsheer zweert ‘de eed van trouw aan Vlaanderen’. 

Deze krachtige symbolische daad werd in de Vlaamsgezinde propaganda

herhaaldelijk opgenomen: met vuist, met twee vingers of met de vlakke

hand. Foto, 15de IJzerbedevaart, 19 augustus 1934 [ADVN, VFAY70/2] –

De Vlaamsche Oudstrijder, 19 augustus 1934 [ADVN, VY900030

– foto Peter Maes]
33
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‘Bedevaart naar de Graven van de IJzer’ werd officieel
opgericht. Bij die gelegenheid werd het comité her-
vormd en bestendigd. De belangrijkste personen 
bleven op post: De Landtsheer als secretaris en Frans
Daels als voorzitter. Daels, voor wie De Landtsheer
een idolate bewondering koesterde, was professor
geneeskunde aan de Gentse universiteit. Hij deed tij-
dens de Eerste Wereldoorlog vrijwillig dienst als mili-
tair arts en werd zeer Vlaamsgezind. Hoewel nauw
betrokken bij de Frontbeweging maakte hij geen deel
uit van de leiding. Tijdens het interbellum groeide hij
als voorzitter van het IJzerbedevaartcomité wel lang-
zaam maar zeker uit tot een gezaghebbend figuur in
de Vlaamse beweging.

Het IJzerbedevaartsecretariaat bevond zich aan-
vankelijk nog in Temse omdat De Landtsheer daar
woonde. Uiteindelijk zou het zenuwcentrum verhui-
zen naar Kaaskerke-Diksmuide, waar het comité nabij
de IJzer een stuk grond had gekocht. Op deze ‘heilige
grond’, waar enkele jaren voordien de linies van het
IJzerfront hadden gelopen, zou een monument voor
de Vlaamse gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog
worden opgericht. Voortaan vonden alle bedevaarten,
die ondertussen enkele duizenden deelnemers telden,
op deze ‘bedevaartweide’ plaats. 

De Landtsheers ‘tijdelijke’ taak werd bestendigd. 
In januari 1927 werd het secretariaat van het IJzer-
bedevaartcomité een voltijdse functie. Vanaf juni ont-
ving hij een vast salaris. De Landtsheer gaf hiervoor
zijn betrekking bij de scheepswerf Boel op. Eerder, 
in 1922, had hij al de ouderlijke drukkerij verlaten. 
Op vraag van voorzitter Frans Daels verhuisde 
De Landtsheer in 1935 naar West-Vlaanderen. Vanuit
Diksmuide hield hij toezicht op de bouw van het
IJzerbedevaartsecretariaat (inclusief winkel) in het
naburige Kaaskerke. In 1939 verhuisden hij en zijn
echtgenote naar hun nieuwe woning, die deel uit-
maakte van dat secretariaat.

In Diksmuide verliepen de IJzerbedevaarten vol-
gens een vast patroon. Elke bedevaart begon met een
eucharistieviering, georganiseerd in of naast de kerk
van Diksmuide of Kaaskerke. Vanaf 1931 werd de 
religieuze plechtigheid op de weide zelf gehouden.
Daarna spraken leden van het comité, oud-strijders 
of andere gasten de aanwezigen toe. Het publiek
werd verder onderhouden met vlaggenoptochten,
vendelzwaaien, koor- en massazang, dans, tableaux-
vivants… Gewoonlijk werd ook hulde gebracht aan
een bijzondere persoon of een specifiek thema. 
Tot slot zwoeren alle aanwezigen ‘de eed van trouw

C
L

E
M

E
N

S
 D

E
 L

A
N

D
T

S
H

E
E

R

64

35



aan Vlaanderen’ en zongen ze De Vlaamse Leeuw. Bind-
teksten – in de jaren 1920–1930 meestal uitgesproken
door Juliaan Platteau – zorgden voor de overgangen
tussen de diverse onderdelen. Tijdens het interbellum
hield voorzitter Frans Daels altijd een toespraak. 
Hij bepaalde ook de grote inhoudelijke lijnen en 
had het laatste woord over de choreografie. Clemens 
De Landtsheer zorgde ervoor dat die richtlijnen 
werden uitgevoerd. Anderen zoals Juliaan Platteau,
Marcel Vandewiele en Lode Van Kerkhoven waren 
eveneens betrokken bij de regie van het geheel.

De Landtsheer was voor de buitenwereld minder
zichtbaar dan Daels en andere kopstukken van het
IJzerbedevaartcomité. Hij woog inhoudelijk ook 
minder op het gevoerde beleid, maar praktisch 
gezien was hij wel de motor achter de werking van 
het comité. Hij regelde de administratie, verzamelde
fondsen voor de bouw van de IJzertoren door het 
activeren van mogelijke geldschieters en door de 
verkoop van souvenirs, volgde de bouw op, bereidde
de bedevaarten voor, onderhield de relaties met pers
en publiek (propaganda en public relations), gaf de
jaarlijkse verslagboeken uit, maakte alle brochures en
andere publicaties van het bedevaartcomité, schreef
artikels…

EEN ONVERWOESTBAAR SYMBOOL

In 1928–1929 werd op de bedevaartweide een reus-
achtig monument gebouwd: de IJzertoren. Op de
romp verscheen een kruis met de letters avv-vvk,
aan de voet stond in vier talen ‘Nooit meer oorlog’.
De IJzertoren was ontworpen als een sacraal symbool.
Aan de zijwanden van de toren werden bas-reliëfs
aangebracht die de Vlaamse ‘martelaren’ verbeeld-
den: Joe English, de gebroeders Van Raemdonck,
Renaat De Rudder, Lode De Boninge en Frans Van der
Linden. Zowel De Boninge als Van der Linden werden
beschouwd als helden omdat ze tijdens de oorlog aan
een ‘vliegtocht’ hadden deelgenomen en er nadien
voor werden vervolgd. De Boninge kreeg een straf
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35–36. Twee vaste onderdelen van het IJzerbedevaartceremonieel:

‘levende beelden’ uitgevoerd door turners van de groep Ganda en 

de Heilige Mis, aanvankelijk op de markt in Diksmuide maar later 

opgedragen op de bedevaartweide. Foto Jacques Hersleven, 6de IJzerbede-

vaart, 30 augustus 1925 [ADVN, VFFY30/44] – Foto, 15de IJzerbedevaart, 

19 augustus 1934 [ADVN, VFFY25/13]

Volgende pagina’s: 

37. Het officiële gedeelte van de IJzerbedevaart is voorbij: tijd voor een

ijsje (crème à glace). De Gandaleden steken in formatie de brug over.

Iedereen draagt pet of hoed. Foto, 11de IJzerbedevaart, 24 augustus 1930

[ADVN, VFA9573]
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opgelegd; hij zou later sterven door een obus. Van der
Linden werd vrijgesproken maar overleed later aan de
Spaanse griep, volgens de legende omdat een Franse
dokter de flamingantische soldaat niet wou verzorgen.

De stoffelijke resten van deze tot IJzersymbolen 
uitgeroepen soldaten werden in de loop der jaren ont-
graven en bijgezet in de crypte onder de IJzertoren.
Ook de Vlaamse gesneuvelden Firmin Deprez (die
Vlaamse soldaten voor het militaire gerecht had ver-
dedigd), Bert Willems (volgens de mythe gestorven
met de flamingantische kreet ‘Vliegt de blauwvoet’ 
op de lippen), Juul De Winde (Vlaamsgezinde dich-
ter-dirigent) en Frans Kusters (brancardier, actief in
Limburgse studiekringen) werden in de crypte bijge-

zet. Het leven en vooral de dood van elk van de IJzer-
symbolen werd geromantiseerd zodat ze tot mystieke
iconen konden uitgroeien. Dit gold minder voor 
Kusters, die veeleer om pragmatische redenen werd
gekozen: elke provincie diende vertegenwoordigd te
zijn om zo een maximale opkomst voor de bedevaar-
ten te garanderen. De IJzersymbolen werden zo 
martelaars die gestorven waren ‘voor Vlaanderen en 
Kristus’, offers op het altaar van de Vlaamse strijd. 

In de crypte onder de IJzertoren werden ook 
andere relikwieën verzameld zoals stukken van de
kapotgeslagen Heldenhuldezerken. In 1923 waren
de stenen met avv-vvk en blauwvoet erop bedreigd
met vernietiging door een besluit van de regering om
alle bestaande grafmonumenten – dus ook degene
met het Franstalige opschrift ‘Mort pour la patrie’ – 
te vervangen door één ontwerp. De Franse en Engelse
overheden hadden op dat gebied het voorbeeld gege-
ven door begraafplaatsen aan te leggen met uniforme
grafstenen. Toen de als voorlopig beschouwde, tijdens
de oorlog geplaatste zerken werden opgehaald, tot
steengruis vermalen en gebruikt voor wegenaanleg,
reageerde de Vlaamse beweging zeer heftig.
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38. Tentenkamp op de oever tegenover de bedevaartweide.

Foto, 15de IJzerbedevaart, 19 augustus 1934 [ADVN, VFFY25/12]

39. Antwerpse leden van het Verbond der Vlaamse Oud-strijders 

verzamelen rond de leeuwenvlag. Foto, 7de IJzerbedevaart, 

22 augustus 1926 [ADVN, VFA6724]

40. Tijdens de jaren 1930 groeiden de IJzerbedevaarten uit tot 

massa-evenementen waarop vele tienduizenden Vlamingen elk jaar

opnieuw aanwezig waren. Foto, 12de IJzerbedevaart, 23 augustus 1931

[ADVN, VFFY33/19]
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Het IJzerbedevaartcomité interpreteerde de hele ope-
ratie als een nieuwe aanslag van België op Vlaande-
ren, een ‘kaakslag’ voor het Vlaamse volk. Het slaag-
de erin om nog een paar honderd Heldenhuldezerken
van vernietiging te vrijwaren. 

Eveneens in de crypte bevond zich de steen van
Merkem, waarop soldaten de woorden ‘Hier ons
bloed, wanneer ons recht?’ hadden geschreven. De
legende wil dat de tekst ook echt met bloed geschre-
ven was, maar wellicht is hij met verf aangebracht.
Waar nodig, werd de mythe een handje geholpen. 
Het met bloed bevlekte, door een kogel doorboorde
testament van Lode De Boninge en zijn veroordeling
door de krijgsraad zouden op zijn lijk gevonden zijn.
In werkelijkheid ging het om nagemaakte documen-
ten die in het museum van de IJzertoren werden 
tentoongesteld. De namaak was echter zo amateuris-
tisch uitgevoerd dat Daels aan De Landtsheer schreef:
‘Het is werkelijk wat boersch, vooral dat men dadelijk
verstaat dat dit naderhand is geweest en geen oor-
logsstuk is!’22 Het feit dat een dergelijk relikwie werd
nagemaakt, stoorde Daels niet, maar het gebrek aan
authenticiteit mocht niet zo duidelijk zichtbaar zijn.

Daels en De Landtsheer speelden ook een tijd met het
idee om landbouwers de beenderen van gesneuvelden
van de Boerenkrijg (1798) en de Guldensporenslag
(1302) te ‘laten vinden’, met als doel ze ook in de
crypte bij te zetten.23 De beenderen moesten het
bewijs leveren van de eeuwenoude Vlaamse strijd
tegen het Frans(talig)e imperialisme. De Landtsheer
bereidde de ‘vondst’ van de gesneuvelde ‘Vlamingen’
voor, maar onder meer omdat er geen bereidwillige
boeren werden gevonden, werd de hele zaak afgebla-
zen. Het feit dat Daels en De Landtsheer een dergelijk
initiatief in overweging namen, zegt veel over de wil
van het comité om mythes te creëren of in elk geval
sterk te ondersteunen.

IN VLAAMS-NATIONAAL VAARWATER

Van bij het begin lette voorzitter Frans Daels op de
pacifistische en internationale uitstraling van de bede-
vaarten. Hij wilde deze buiten en boven de partijpoli-
tiek houden. Ondanks de onbetwistbare katholieke
stempel probeerde hij daarom niet-confessionele 
Vlamingen naar Diksmuide te krijgen. Ondanks deze
voorzichtige houding was het IJzerbedevaartcomité
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echter allesbehalve een apolitieke heldenhuldevereni-
ging, maar veeleer het toneel waarop alle stromingen
in de Vlaamse beweging strijd leverden. Vanaf de
jaren 1930 ontsnapte het comité dan ook niet meer
aan de radicalisering van het Vlaams-nationalisme
en de verdeeldheid waarmee dit gepaard ging. 

De oprichting van het Vlaamse Nationaal Verbond
(vnv) in 1933 en het succes van die partij bij de parle-
mentsverkiezingen van 1936 gaven het Vlaams-natio-
nalisme een sterke anti-Belgische en antidemocrati-
sche invulling. Deze politieke evolutie bleef niet
zonder gevolgen voor de IJzerbedevaarten waarvan 
de pacifistisch-internationale en pluralistische toon
omsloeg in een Vlaams-nationalistisch en uitgespro-
ken anti-Belgisch discours. Talrijk waren de nationa-
listische comitéleden die een steeds radicaler stand-
punt innamen. Hoewel Daels pas tijdens de bezetting
tot het vnv toetrad, stond hij al enkele jaren in de
wachtkamer. Secretaris De Landtsheer aarzelde niet

zolang, werd in 1937 lid en draaide zelfs enkele films
voor de partij (onder meer over de vnv-landdagen 
in Gent, pp. 168–179). 

Als duivel-doet-al van het IJzerbedevaartcomité
kon De Landtsheer rekenen op de speciale aandacht
van de Belgische staatsveiligheid. Beschouwd als
potentiële vijand van de staat had deze dienst hem
ook op een lijst van verdachten gezet die moesten
worden opgepakt bij het uitbreken van een nieuwe
oorlog. Enkele dagen na de Duitse inval van 10 mei
1940 werd De Landtsheer dan ook daadwerkelijk
opgepakt en net als tientallen anderen in zogenaam-
de spooktreinen naar Frankrijk afgevoerd. Daar wer-
den deze ‘verdachten van mei 40’ zoals ze naderhand
werden genoemd, opgesloten in kampen. Na de
Franse capitulatie kwamen de weggevoerden drup-
pelsgewijs vrij: sommigen konden op eigen kracht
terugkeren, anderen werden met de hulp van het 
vnv gerepatrieerd.

Toen De Landtsheer in juli 1940 in Kaaskerke 
aankwam, bleek niet alleen de IJzertoren beschadigd
door een Britse bom, maar was ook zijn huis door
Britse troepen in brand gestoken. Hoewel dit soms
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41–44. In juli 1940 treft De Landtsheer een door brand verwoeste 

secretariaatswoning aan. Foto’s en afdruk glasnegatief, ca. juli 1940 

[GA Temse en ADVN, VFFY54/11 en VFFY54/26]
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als een bewust anti-Vlaamse actie werd voorgesteld,
is de waarheid prozaïscher. De zolder en het aanpa-
lende IJzerbedevaartsecretariaat herbergden ‘de
noodbrug’ die sinds 1929 tijdens de bedevaarten over
de IJzer werd gelegd om de massa toe te laten sneller
van Diksmuide naar de bedevaartweide te gaan. Door
op 28 mei – de dag waarop koning Leopold iii de
capitulatie ondertekende – de brug over de IJzer te
dynamiteren en de gebouwen van het IJzerbedevaart-
comité in brand te steken, konden de achtervolgende
Duitse troepen de noodbrug niet gebruiken. De in de
kelder aanwezige nitraatfilms waren uiterst brand-
baar en versnelden het brandproces. Het secretariaat
werd pas in het najaar van 1941 weer bewoonbaar. 
Na zijn terugkeer begon De Landtsheer een perscam-
pagne tegen de procureur des konings van Veurne, 
De Wilde, die hij persoonlijk verantwoordelijk hield
voor zijn wegvoering van mei 1940. In een open brief
van 27 september 1940 vroeg hij zich openlijk af waar-
om de procureur ‘nog niet in een Duits concentratie-
kamp was opgesloten’.24 Voordien, op 14 september,
was in naam van de weggevoerden een klacht tegen
de procureur ingediend bij het Belgische gerecht.

In mei 1940 koos het vnv zonder aarzelen voor 
de collaboratie. De partij hoopte dankzij hand- en
spandiensten aan de Duitse bezetter later, dus na de
verhoopte Duitse eindoverwinning, een hoofdrol in
Vlaanderen te kunnen spelen. Die eindoverwinning
kwam er niet en na de bevrijding begon de bestraffing
van wie met de bezetters had samengewerkt. Terwijl
na de Eerste Wereldoorlog een radicale minderheid 
in de gevangenis terechtkwam, kreeg na 1945 een 
veel belangrijker deel van de Vlaamse beweging de
rekening gepresenteerd voor de grote schaal waarop
de collaboratie zich had voltrokken.

Toen het vnv met steun van de bezetter in staat
was om bestuursmandaten te verdelen onder zijn
leden, kreeg ook De Landtsheer een ‘postje’. Zonder
lid te zijn van de gemeenteraad werd hij in januari 1942
benoemd tot schepen en in augustus 1943 volgde 
zijn aanstelling als burgemeester van Kaaskerke. 
Na de oorlog verklaarde de vorige burgemeester,
Omer De Grave, dat De Landtsheer het ambt aan-
vaardde op zijn vraag. Hij legde een getuigenis ten
voordele van De Landtsheer af: ‘De anderen [andere
kandidaat-burgemeesters] waren nog zwarter.’25
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Als oorlogsburgemeester was De Landtsheer mede
verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten 
die de bezetter en andere hogere overheden hadden 
genomen. 

De Landtsheer bleef het secretariaat van het IJzer-
bedevaartcomité verzorgen en was bijgevolg nauw
betrokken bij de organisatie van de ‘oorlogsbedevaar-
ten’ die ook tijdens de bezetting werden voortgezet.
Op vraag van de bezetter gebeurde dit in beperkte
kring, voor Vlaamse en Duitse genodigden.26 In 1940
en 1941 werd ‘de eed van trouw aan Vlaanderen’ 
uitgesproken door August Borms, die na de Eerste
Wereldoorlog veroordeeld was voor activisme en 
in de Tweede Wereldoorlog opnieuw collaboreerde. 
In 1943 werden de honneurs waargenomen door 
een Oostfronter.

Na de bevrijding was het Bedevaartcomité zo 
goed als onthoofd. Daels vluchtte naar het buitenland
en de meeste bestuursleden werden veroordeeld
wegens collaboratie. Ook De Landtsheer moest zich
verantwoorden voor zijn activiteiten tijdens de oor-
log. Bovendien kreeg de IJzertoren twee aanslagen 
te verduren waardoor het monument, op de crypte na,
volledig werd vernietigd. Deze acties, officieel nooit
opgehelderd, golden als wraak voor de collaboratie
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45– 46. De Landtsheer en enkele weggevoerde lotgenoten bij hun 

terugkeer uit het Franse kamp van Saint-Cyprien. 

Foto’s, Brussel (Noordstation), 10 juli 1940 [GA Temse en ADVN, VFFY1/10]

waarmee de IJzerbedevaarten en de Vlaamse bewe-
ging werden geassocieerd.

OPNIEUW BEGINNEN?

De Landtsheer werd begin oktober 1944 geïnterneerd.
Het gerechtsdossier toont aan dat vooral de openlijke
actie gevoerd tegen procureur des konings De Wilde
De Landtsheer en zijn medebetichten bijzonder zwaar
werd aangerekend.27 Zijn activiteiten voor het IJzer-
bedevaartcomité golden veeleer als verzwarende
omstandigheid. 

Op 26 november 1946 werd De Landtsheer door
de krijgsraad veroordeeld tot tien jaar hechtenis, een
straf die in beroep op 18 april 1947 tot zeven jaar werd
gemilderd. Nochtans werd hij in beroep niet alleen
veroordeeld voor zijn oorlogsburgemeesterschap,
maar ook voor verklikking (zaak De Wilde), een feit
waarvoor de krijgsraad hem had vrijgesproken. Na
twee en een half jaar hechtenis kwam De Landtsheer
vervroegd vrij op 1 januari 1948. Op 13 december 1955
kreeg hij eerherstel. 
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De vervroegde vrijlating gebeurde onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat De Landtsheer geen 
politieke functies meer zou bekleden. Eerder had hij
zelf de belofte gedaan ‘de Bedevaart dat nochtans ons
levenswerk was’ in de toekomst aan anderen over te
laten.28 Officieel aangeworven als conciërge van het
secretariaatsgebouw29 nam De Landtsheer evenwel
achter de schermen zijn oude functie weer op. In
augustus 1948 vond immers de eerste naoorlogse
bedevaart plaats. Aangezien de ‘oorlogsbedevaarten’
niet langer werden erkend, gold dit officieel als de
eenentwintigste editie, aansluitend bij de twintigste
van 1939. Als toegeving wapperden tijdens deze 
bedevaart ook Belgische vlaggen en werd zelfs het
Belgische volkslied De Brabançonne gezongen.

In 1952 werd begonnen met de bouw van een 
nieuwe IJzertoren, waarvoor de Belgische regering
(gedomineerd door Vlaamse katholieken) een ruime
toelage gaf. De inwijding in 1965 gebeurde op een
ogenblik dat binnen het IJzerbedevaartcomité een
nieuwe generatie aantrad, die een eigen koers ont-
wikkelde en op termijn een breuk met de oudere 
garde forceerde. Het aftreden van De Landtsheer 
en het herzien van de comitéstatuten gelden als 
voorbeelden van die veranderingen. 

Tijdens een interne bijeenkomst in oktober 1953
bracht het IJzerbedevaartcomité hulde aan De Landts-
heer.30 Op 1 september 1960, na een resem interne
conflicten, werd ‘Mr. IJzerbedevaart’ gedwongen de
fakkel door te geven en het secretariaat te verlaten. 
De weigering van het comité hem nadien de functie
van archivaris toe te vertrouwen, moet in het licht 
van deze spanningen worden gezien. Naar de buiten-
wereld toe was er evenwel geen vuiltje aan de lucht.
Tijdens de vierendertigste IJzerbedevaart op, 
20 augustus 1961, ontving De Landtsheer publiek 
hulde voor veertig jaar inzet. Hij verhuisde naar Oost-
duinkerke en vulde zijn pensioen aan met een bijver-
dienste als vertegenwoordiger van de verzekerings-
maatschappij De Noordstar en Boerhave. Hij overleed
in 1984, kort voor zijn 90ste verjaardag, en werd
begraven in Temse, waar ook zijn echtgenote is 
bijgezet.
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47. Tijdens de IJzerbedevaart van 1961 wordt De Landtsheer door 

voorzitter Jan F. Fransen in de bloemen gezet naar aanleiding van 

zijn jubileum van veertig jaar secretaris. Foto, Nestor Gerard (?), 

34ste IJzerbedevaart, 20 augustus 1961 [ADVN, VFFY10/37]

48. De Landtsheer poseert met een bewaarde film voor een weekblad-

reportage over Flandria Film. Foto, Panorama, 10–16 september 1963, p. 24
48
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Na de dodenherdenking bij het graf van Joe English in 1920, later bestempeld als de

eerste IJzerbedevaart, werd een voorstelling met ‘lichtbeelden’ of dia’s georgani-

seerd. Naarmate de IJzerbedevaarten een professioneler karakter kregen en de voor-

drachten met dia’s overal in Vlaanderen plaatsvonden, besliste het comité om ook

propagandafilms te maken die de werking konden ondersteunen. De talrijke verto-

ningen van de Bedevaartfilm en Met Onze Jongens aan den IJzer tonen het succes van

deze risicovolle onderneming. Beide films vormden de bouwstenen van een beschei-

den filmcatalogus, die zelfs de regering kopbrekens bezorgde.

De IJzertoren. Still (detail), De 20ste IJzerbedevaart, 1939 [KBF, bp1587]



DE VERKOOPCENTRALE, EEN BAZAAR?

Vanaf 1924 werd de organisatie van de IJzerbedevaar-
ten geprofessionaliseerd. Het comité trad meer naar
voren en richtte de vzw Bedevaart naar de Graven van
de IJzer op. De bedevaarten vonden voortaan plaats 
in Kaaskerke (bij Diksmuide), waar het comité een
stuk grond had aangekocht. De financiering van de
bedevaarten, de plannen voor het bijeenbrengen van
de Heldenhuldezerken en vooral de bouw van een
monument – de latere IJzertoren – noopten het comité
tot een actievere fondsenwerving. In al deze taken
was een dragende rol voor Clemens De Landtsheer
weggelegd. Als secretaris hield deze manus-van-alles
zich niet alleen bezig met de praktische organisatie
van de bedevaarten en de ontwikkeling van de infra-
structuur, maar nam hij ook de propaganda voor zijn
rekening. De term ‘propaganda’ had toen geen nega-
tieve connotatie en kan vandaag door de woorden
‘promotie’ of ‘public relations’ worden vervangen.
Het was De Landtsheer die contacten onderhield 
met allerlei Vlaamsgezinde organisaties, die hen aan-
spoorde aan de bedevaarten deel te nemen of geld-
inzamelingen voor de IJzertoren te houden. Het was
ook De Landtsheer die, naast talloze andere activi-
teiten, ernaar streefde het comité in bevriende maar 
ook in de algemene pers te krijgen en te houden, 
bijvoorbeeld via persmededelingen, lezersbrieven 

en kant-en-klaar aangeboden artikelen. De secretaris
van het IJzerbedevaartcomité sprak hiervoor diverse
communicatiekanalen aan.

De Landtsheer had een groot gevoel voor marke-
ting en merchandising. Via hem bood het comité in
de loop der jaren tal van producten aan: van potloden
met een beeltenis van de IJzertoren over dienbladen
en kaarsen tot de gebruikelijke prentbriefkaarten,
boeken en kalenders. Zo werd aan de bekendheid van
de bedevaarten gewerkt, waarbij de IJzertoren als her-
kenningspunt fungeerde en in het pantheon van
Vlaamse belforten en middeleeuwse torens werd
opgenomen. Tegelijkertijd werden extra inkomsten
gegenereerd. Waar mogelijk werkte De Landtsheer
samen met Vlaamsgezinde bedrijven die een symbool
als de IJzertoren wensten te gebruiken bij de verkoop
van hun producten. In ruil werd een vergoeding aan
het comité betaald. De illustraties in dit boek geven
de indruk dat De Landtsheer een brede visie had op
merchandising en dat alles kon worden verkocht.
Toch waren er grenzen. Toen De Landtsheer het voor-
stel kreeg om een naaikoker met de beeltenis van de
IJzertoren te maken, wees hij dit resoluut af, want het
comité ‘mag zich niet verlagen tot een bazaar’.1
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dat ze voortdurend konden worden aangepast aan de
actualiteit, waardoor ze de recentste bedevaarten en
gebeurtenissen belichtten. Aan het einde van de voor-
stelling werd steevast gemobiliseerd voor de volgende
editie en kon worden geboden voor een reproductie
van de officiële bedevaartvlag. Per avond werd maar
één vaandel aangeboden zodat de gegadigden werden
uitgenodigd om tegen elkaar op te bieden.4

Verenigingen die een lichtbeeldavond wensten 
te organiseren – al dan niet nadat De Landtsheer hen
daartoe had aangespoord – konden dia’s laten toe-
zenden en een spreker uitnodigen. De lijst van regel-
matig ingezette sprekers leest als een who’s who van
het toenmalige IJzerbedevaartcomité: Frans Daels,
Oscar Dambre, Ward Hermans, Joris Lannoo en
Jeroom Leuridan. De diamontages werden minstens
eenmaal per jaar geactualiseerd door toevoeging van
beelden over de recentste bedevaart.5 De Landtsheer
maakte het draaiboek voor de hele avond, met aante-
keningen voor de sprekers.6 Voor het voetlicht treden
en zelf spreken, deed de secretaris bij dergelijke
gelegenheden blijkbaar niet: ‘Ik ben geen mensch 
om publiek te spreken, ik zou teveel hakkelen.’7

Toen hij op een avond in Wetteren klaarstond met 

1– 4. Stills, Bedevaartfilm, 1928. [KBF, bp2334]PROPAGANDA VIA LICHTBEELDEN

Vanaf augustus 1924 begon het IJzerbedevaartcomité
in het kader van de professionalisering met de orga-
nisatie van ‘voordrachten met lichtbeelden’. Deze dia-
voorstellingen vonden overal in Vlaanderen plaats.2

Ze werden begeleid door sprekers die commentaar
gaven op de getoonde beelden. Tijdens het eerste deel
van de avond werd getoond hoe Vlaamse frontsoldaten
de Eerste Wereldoorlog hadden beleefd, althans vol-
gens het IJzerbedevaartcomité. Zo werd het ontstaan
van de bedevaarten, die in het tweede deel van de
avond aan bod kwamen, verklaard en gelegitimeerd. 

De eerste diareeks heette Uit het Frontleven en werd
later ook aangekondigd als Met Onze Jongens aan den
IJzer. De beelden toonden de Grote Oorlog en 
herinnerden aan de offers die Vlaamse soldaten had-
den gebracht en die niet mochten vergeten worden.
Na een pauze, waarin boeken en steunaandelen wer-
den verkocht, volgde het onderdeel De Bedevaarten. 
Dit tweede deel handelde over de jaarlijkse edities van
de IJzerbedevaarten en de ‘Heldenhulde’. Hierbij ging 
de meeste aandacht naar de huldiging en mythevor-
ming van figuren als Joe English, ‘de diepbetreurde
vlaamsche strijdmakker en zijn veredelend werk
bestaande hoofdzakelijk uit een prachtreeks kunst-
etsen die de zedelijke verzuchtingen der IJzerjongens
vertolken’.3 Deze voordrachten hadden het voordeel
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de dia’s, maar spreker Ward Hermans niet kwam
opdagen, bleek De Landtsheer niet bereid of in staat
om als vervanger op te treden.8

In april 1926 hadden al 125 soortgelijke voorstel-
lingen plaatsgevonden. Vooral de lokale afdelingen
van het Verbond der Vlaamse Oud-strijders (vos) 
en de daarmee verbonden Bond van Vlaamse Oud-
soldaten (bvos) namen het initiatief. Ze fungeerden
als gastinstelling en namen de praktische voorberei-
ding voor hun rekening: het zoeken naar een lokaal,
de bekendmaking van de voorstelling en de mobili-
satie van leden en sympathisanten… In allerlei publi-
caties en circulaires liet het comité (De Landtsheer)
geen onduidelijkheid bestaan over de doelstellingen
van deze voordrachten. Naast concrete fondsenwer-
ving en de mobilisatie voor de komende bedevaart-
editie hadden de voordrachten een ruimere propa-
gandistische functie. In een mededeling ‘Aan Vossen
en Vlaamsche Bonden’ uit oktober 1926 raadde De
Landtsheer aan om in het licht van de komende (acht-
ste) bedevaart ‘de beste voorbereiding’ te treffen en
dus ‘in den loop der wintermaanden eene voordracht

met lichtbeelden in te richten […] met verzoek alle
inwoners, ook niet Vossen, er in toe te laten’ want
‘[d]e 8e Bedevaart moet 100.000 bedevaarders naar
Diksmuide brengen!’9 De Landtsheer bezwoer de ini-
tiatiefnemers om zich bij de aankondiging voor deze
voordracht tot een zo breed mogelijk publiek te rich-
ten. Bovendien moest de hele avond zo georganiseerd
worden dat ‘alle Vlamingen der streek met zaal en
inrichting kunnen akkoord gaan’.10 Het geloof in 
de mobiliserende werking van de voordrachten was
groot: ‘Ook onze Vlaamse organisaties zouden meer
en meer het belang moeten inzien van het grote voor-
deel dat onder alle opzichten verkregen wordt door
de propaganda met lichtbeeldavonden. Men bereikt
doorgaans een veel ruimer publiek en spreekt onmid-
dellijker tot het gemoed en de verbeeldingskracht van
het volk.’11 Na afloop werden de inrichtende vereni-
gingen door het comité aangespoord een verslag over
het evenement te maken. Uit die verslagen blijkt een 
algemene tevredenheid over het verloop van de 
avonden.12
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‘GELDELIJKE OPOFFERING’: 

DE ‘KORTE’ BEDEVAARTFILM (1927)

Gezien de populariteit van het medium was het
onvermijdelijk dat vroeg of laat zou worden voorge-
steld om ook films in de propagandawerking in te
schakelen. In augustus 1923 werd hierover al gecor-
respondeerd tussen De Landtsheer en Daels. De voor-
zitter van het IJzerbedevaartcomité reageerde echter
afwijzend: een filmrealisatie van de bedevaart was 

5–9. De IJzertoren werd opgenomen in het pantheon van Vlaamse 

monumenten en gold als kwaliteitskenmerk voor allerlei producten.

Advertentie in: Volk en Staat, 22 augustus 1937 en 21 augustus 1938 

[ADVN, VY900310], De Vlaamsche Oudstrijder, 2 juli 1928 [ADVN,

VY900030], Het Leieland, 21 augustus 1932 [ADVN, VY900000]

10. Ook na het in circulatie brengen van de Bedevaartfilm en Met Onze
Jongens aan den IJzer werden nog diavoorstellingen georganiseerd. 

De vraag naar voordrachten over de Grote Oorlog en de IJzerbedevaarten 

was groot. Affiche, tekening van Joz (De Swerts), november 1928 

[ADVN, VAFY99 – foto Peter Maes]

Volgende pagina’s:

11. Diareeks (of ‘lichtbeelden’) over het leven van de IJzersymbolen

Frans Van der Linden en Lode De Boninge. Foto [GA Temse]
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‘te duur en onzeker’.13 De vraag naar de beschikbaar-
heid van films werd echter steeds groter, onder meer
vanwege de vos-afdelingen.14 Uiteindelijk ging het
comité overstag en werd op ‘vrij algemeen aandrin-
gen’ besloten om ‘zich de geldelijke opoffering 
te getroosten tot het opnemen van een film’.15 Het
was waarschijnlijk geen toeval dat deze stap, die een
groter propagandaoffensief inluidde, werd genomen
in 1927, het jaar waarin De Landtsheer voltijds in
dienst van het comité trad.

In de weken voor de bedevaart van 21 augustus
1927 begon De Landtsheer verschillende filmproduc-
tiehuizen te polsen naar de kostprijs en de praktische
organisatie van filmopnamen.16 In deze briefwisse-
ling wees De Landtsheer erop dat vooral ‘massazich-
ten ons het meest interesseeren’ en dat hij had beslo-
ten daarom ‘verhogen (te) doen maken voor filmers
en fotografen’.17 Via streekgenoot en bioscoopuitba-
ter Louis Corthals droeg De Landtsheer een profes-
sionele cameraman op de achtste bedevaart te filmen.
Corthals zou De Landtsheer later nog herhaaldelijk
helpen, onder andere bij het zoeken naar andere 

cameralui en bij de aankoop van beelden voor 
Met Onze Jongens aan den IJzer.

In 1927 werd een beroep gedaan op Antoine Pée,
een cameraman die vaak voor de Belgische afdeling
van de actualiteitenproducent Gaumont werkte.
Belangrijk in het hele opzet was dat het IJzerbede-
vaartcomité eigenaar zou worden van de ongeveer
300 meter lange filmopname.18 Mits vermelding 
van het comité mocht Gaumont een fragment van de
beelden in zijn journaal gebruiken. De Landtsheer,
die voor de cameraman inderdaad een speciaal 
verhoog liet construeren, specificeerde in detail wat
opgenomen moest worden en voorzag ook de aanwe-
zigheid van een tweede cameraman.19 Nadien werd
de bedevaart jaarlijks gefilmd door professionele
cameralui zoals Germain Baert en Georges Cham-
proux.20 Het is ondenkbaar dat De Landtsheer, die
het hele gebeuren achter de schermen coördineerde,
ooit zelf als enige cameraman zou optreden.

Op 28 augustus 1927 werden de opnamen van de
achtste IJzerbedevaart voor het eerst getoond, in zaal
De Zalm in Wingene. Enkele weken later werd op een
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Je moet toegeven dat Clemens de IJzerbedevaarten en de IJzertorens gemaakt
heeft – niet alleen, maar hij was de stuwende kracht en hij paste commerciële
technieken toe, zoals direct mailing, klantenbinding, opbouw van een imago,
hij kon een idee verkopen en een mythe creëren…      Marnix Maekelberg82
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vergadering van het IJzerbedevaartcomité geoordeeld
dat de film ‘te eentonig’ was en dat er verklarende 
teksten moesten worden ingelast. ‘Misschien gansch
te herwerken met al de bedevaarten in (en een paar
zichten)’, noteerde De Landtsheer in zijn verslag.21

Op dat moment was de secretaris, die blijkbaar op 
de beslissing van het comité had geanticipeerd, die
bewerking al aan het voorbereiden. Begin augustus,
dus nog voor Pée de bedevaart filmde, had De Landts-
heer al contact opgenomen met Samuel De Vriendt,
organisator van de allereerste bedevaart rond de
figuur van English (1920). De Vriendt had De Landts-
heer ooit ‘zoo welwillend’ een ‘stukje filmopnamen
van Joe’ afgestaan. Nu was De Landtsheer op zoek
naar meer beelden. Hij wou het immers niet bij een
reportage over de achtste bedevaart laten, maar 
‘later een bedevaartfilm doen maken’.22

De langere film waarin alle bedevaarten aan bod
moesten komen, zou uiteindelijk de Bedevaarten naar 
de Graven van den Yser heten. Doorgaans werd hij echter
kortweg aangeduid als de Bedevaartfilm. Om verwar-
ring te vermijden tussen die langere overzichtsfilm

enerzijds en de latere film(s) over één specifieke
bedevaarteditie anderzijds, werd soms ook gesproken
van de Historische Bedevaartfilm. In dit boek gebruiken
we de term Bedevaartfilm, omdat die omschrijving ook 
het vaakst door De Landtsheer en zijn comité werd
gebruikt. Wanneer die langere Bedevaartfilm werd 
afgewerkt, kan niet precies gereconstrueerd worden.
‘Afgewerkt zijn’ was immers een relatief begrip in de
hele cinematografische carrière van De Landtsheer.
Wanneer de gelegenheid zich aandiende om een film
uit te breiden en/of te verbeteren, maakte de secretaris
er geen punt van om het ‘origineel’ aan te passen
en/of te hermonteren. 

12. Verzameling voorwerpen verkocht door het IJzerbedevaartcomité 

om de bouw van toren en de eigen werking te financieren.

Voorwerpen (foto Peter Maes): gietijzeren miniatuurtoren [ADVN, VVO368], 

brievenopeners [GA Temse en ADVN, VVOY4], potlood [ADVN, VVO835], 

speldjes [ADVN, VVO989, 975, 506, 509], zakmes [GA Temse], kaartspel 

[ADVN, VVO986], luciferdoosje [GA Temse], metalen plakket [ADVN, VVO601],

opbergmapje [GA Temse]

13. Bedevaarders aan het IJzerbedevaartsecretariaat. Let op het

opschrift ‘Verkoopcentrale’. Foto, 21 augustus 1938 [ADVN, VFFY36/181]
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De overgang van het korte bedevaartverslag naar
een lange historische Bedevaartfilm was dus een gelei-
delijk proces. In dit boek situeren we de cesuur in
februari 1928, tussen de korte eerste film over de acht-
ste IJzerbedevaart in 1927 en de lange Bedevaartfilm
in 1928. In die maand werd de film, die sinds augustus
1927 nog maar acht keer was verhuurd, aan de Belgi-
sche Filmkeuringscommissie voorgelegd. De contro-
verse die naar aanleiding daarvan ontstond en die 
commercieel werd uitgebuit door De Landtsheer en
het comité, leidde alleen al in 1928 tot 58 extra 
verhuringen.

EEN VERHAAL ZONDER EINDE: DE ‘LANGE’

BEDEVAARTFILM (1928) 

De Landtsheer beschikte zoals vermeld over ama-
teurbeelden van de eerste IJzerbedevaart. Hij slaagde
er echter niet in bewegende beelden van de tweede 
tot en met de zesde editie terug te vinden. Daarom
besloot hij de voordien gebruikte dia’s in de film te
verwerken. Als gevolg van die beslissing bestond 
de Bedevaartfilm (1928) aanvankelijk grotendeels uit 
de naar filmpellicule getransfereerde diareeks over 
de IJzerbedevaarten. Tussen de stilstaande beelden
(gefilmde foto’s, tekeningen) werden al even statische

tussentitels ingelast. De Landtsheer zou later toegeven
dat een aantal delen in de film ‘enigszins langdradig
waren en later dan ook terecht werden ingekort’.23

In oktober 1927 schonk de Vlaamsgezinde Lieven
Gevaert, eigenaar van het fotobedrijf Gevaert nv, 
2000 meter film, waarmee een tweede kopie van de
film (dan al vijf delen, 1400 meter) kon worden
gemaakt.24 Rond de jaarwisseling van 1928–1929 gaf
Gevaert het comité nog 5.000 frank, maar in het alge-
meen droeg hij toch minder bij tot de financiering van
de films dan De Landtsheer had gehoopt.25 In de
beginfase betekende de filmproductie immers een
grote investering. Volgens de inkomsten en uitgaven
van 1927 had de film het comité 10.360 frank gekost,
terwijl de verhuring maar 860 frank had opgebracht.26

Op termijn zou de Bedevaartfilm echter wel renderen.
Zoals dat ook met de diareeksen gebeurde, streefde
het comité trouwens niet naar winst uit huuractivi-
teiten. Bedoeling was vooral inkomsten te genereren
via de randactiviteiten die bij dergelijke vertoningen
werden georganiseerd: de inzameling van giften, 
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14–15. Eind 1929 telde de steeds wijzigende Bedevaartfilm zeven

delen; een later script vermeldt er acht. Strooibiljet, begin jaren 1930 

[GA Temse] – Typoscript, begin jaren 1930 [GA Temse – foto Peter Maes]
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de verkoop van herkenningstekens, vaandels, siga-
rettenkokers... Dit verklaart ook waarom de huurprijs
voor de films laag werd gehouden (180 à 250 frank
per voorstelling) en waarom in de vroege jaren 1930
zelfs een crisistarief werd toegestaan.27

In juni 1928 werd de Bedevaartfilm uitgebreid met
een nieuw deel, over het heien van de betonpalen 
voor het IJzermonument.28 In nog latere versies zou
De Landtsheer de film op bepaalde plaatsen verder
inkorten (vooral de inleiding), terwijl de recentste
filmverslagen van de afgelopen bedevaart eraan 
werden toegevoegd. In 1929 bijvoorbeeld werd de
prent in die mate herwerkt, ingekort en aangevuld
met beelden van de tiende bedevaart dat de Bedevaart-
film ongeveer twee uur duurde (7 delen, 2300 meter).29

Het ging uiteraard om een stomme (stille) film, maar
al snel werd een begeleidende spreker overbodig. De
film werd via grammofoonplaten voorzien van muziek
(er was ook bladmuziek beschikbaar voor livepiano-
begeleiding), terwijl De Landtsheer op een retorisch
overtuigende wijze gebruikmaakte van tussentitels.30

Door al deze ingrepen is het niet eenvoudig om 
de precieze inhoud van de Bedevaartfilm te reconstrue-
ren, zoals die vanaf 1928 werd vertoond in Vlaande-
ren. Op basis van een versie die vermoedelijk uit 1929
dateert, alsook op basis van nota’s en ander werk-
materiaal van De Landtsheer, is een ruwe reconstruc-
tie mogelijk.31

Voordrachten met lichtbeelden werden vervangen door misschien nog meer
begeesterende voordrachten, waarbij films afgerold werden.Vele van onze
VOSsen zullen zich nog wel herinneren de grote bijval die de IJzerfrontfilm 
en de Bedevaartfilm, in de periode 1929 tot 1939, in hun gemeente behaalden,
en hoe telkens na zulk een vertoning het aantal IJzerbedevaarders bijna 
verdubbelde. De geweldige massazichten, die in deze film gebracht werden,
werkten steeds aanstekelijk; ook de anderen wilden er bij zijn op de volgende
IJzerbedevaart!      Clemens De Landtsheer83

‘

’
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‘GOEDE WIL EN STUMPERIGE RESULTATEN’?

De historische Bedevaartfilm is grotendeels chrono-
logisch opgebouwd. Na een inleiding over het Vlaam-
se frontleven en de oprichting van het herdenkings-
comité (sequentie 1) geeft de film een overzicht van 
de bedevaarten die al hadden plaatsgevonden. Tot aan 
de achtste bedevaart uit 1927 bestaat de film vooral
uit stilstaand materiaal, waaronder tussentitels,
foto’s, prentbriefkaarten, postzegels en (pen)teke-
ningen. De eerste bedevaart ter nagedachtenis van 
Joe English (1920) (seq. 2) krijgt veel aandacht. 
Naast pentekeningen, tussentitels en foto’s bevat 
de Bedevaartfilm ook de amateuropnamen van Samuel
De Vriendt. English’ tekeningen komen ook aan bod
in kortere episoden gewijd aan de herdenking van de
gebroeders Van Raemdonck (1921, seq. 3) en Renaat
De Rudder (1922, seq. 4). In deze en volgende epi-
soden legt De Landtsheer sterk de klemtoon op de
doden- en heldenhulde. Deze passages pasten volle-
dig in de strategie van de IJzersymboliek, inclusief de
romantiek en de irrationaliteit rond de gemystificeer-
de levensloop van enkele Vlaamse voorbeeldsoldaten.

De toon van de film verandert sterk tijdens de epi-
sode gewijd aan de vierde bijeenkomst (1923, seq. 5),
die de bedevaarders naar Oeren-Alveringem leidde 
ter herdenking van de grafschennis uit februari 1918.
In een scherpe tekst herinnerde De Landtsheer het

publiek eraan dat grafzerkjes van gesneuvelde 
Vlaamse soldaten met cement waren besmeurd: 
‘In den nacht van 9 op 10 februari 1918, op het kerk-
hof van Oeren-Alveringem, kwamen onbekende laf-
aards de letters avv-vvk van 36 kruisen dichtstrijken
met cement.’ Vervolgens wordt de scherpe toon nog 
opgedreven. De Landtsheer viseerde openlijk de mili-
taire overheid: ‘De vlaamsche zerkjes waren echter
een doorn in het oog der Vlaamsch-haters en onder
voorwendsel van aan onze kerkhoven een gelijken
aanblik te geven besloot de militaire overheid in 
1923 voortaan alle voorloopige kruisen door den
“uniform”-zerk van het leger te vervangen.’

Na een korte episode over de vijfde bedevaart
(1924, seq. 6) drijft De Landtsheer de strijdende toon
op voor de bedevaarten uit 1925 (seq. 7) en 1926 (seq.
8). In deze episoden projecteert hij expliciet Vlaams-
gezinde slogans (‘Trouw aan Vlaanderen!’) en ver-
wijst hij naar het groeiende succes van de bedevaart.
Hiervoor gebruikt hij terugkerende slogans, haast in 
crescendo: ‘Meer dan 30.000…’, gevolgd door ‘Meer
dan 60.000!’ In een andere tussentitel over de zesde

16–19. De Landtsheer gaf de cameramannen opdracht om zoveel 

mogelijk de massa in beeld te brengen. Achter de microfoon: 

Frans Daels, voorzitter van het IJzerbedevaartcomité. Stills, De 20ste IJzer-

bedevaart, 1939 [KBF, bp1587] – Stills, Bedevaartfilm, 1928 [KBF, bp2334]
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bedevaart is zijn taalgebruik nog scherper: ‘Zij was
Vlaanderens klare antwoord op de officieelen woesten
aanslag op den Heldenhulde-zerkjes die werden 
verbrijzeld om er grindwegen mede te leggen.’

Een hoogtepunt in de Bedevaartfilm is de lange 
episode over de achtste bedevaart (1927, seq. 9),
waarvoor De Landtsheer wel beschikte over voldoen-
de filmmateriaal. Na beelden van de mis en van de
Grote Markt in Diksmuide (waar een altaar in een 
van de huizen werd geplaatst), toont de film vooral 
de massa bedevaarders en de optocht naar de IJzer.
Dan volgt opnieuw een tussentitel, die ondubbelzin-
nig verwijst naar Belgische militairen die op hoger
bevel de zerkjes stuksloegen: ‘Men weet hoe die zerk-
jes werden geschonden en hoe zij vervangen werden
door “officieele arduin”. Het Komiteit wachtte op 
de teruggave, toen plotseling, einde mei 1925, de
schanddaad gebeurde. Op hooger bevel sloegen 
Belgische militairen de zerken stuk en legden er een
grindweg mede aan.’ De film vervolgt met beelden 
van de grindweg en brokstukken. De volgende tus-
sentitel toont hoe De Landtsheer ook deze gebeurte-
nis aangreep om de recente ‘misdaad’ in te passen in 
de mythevorming: ‘Enkele brokstukken door vrome
handen opgeraapt en door het Komiteit als relikwieën
bewaard.’ De episode eindigt met massabeelden en
met de leuze: ‘Eed van trouw aan Vlaanderen’. 

20 21
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Het is niet duidelijk of deze beelden van de massa
die Vlaanderen trouw zwoer, ook het einde van de 
oorspronkelijke historische Bedevaartfilm betekende.
Vermoedelijk sloot de film af met een oproep om de
volgende editie massaal bij te wonen en de bouw van
de IJzertoren financieel te ondersteunen. Op het ein-
de van de film ontrolde De Landtsheer voor een laat-
ste maal een reeks tussentitels waarmee de toeschou-
wers persoonlijk werden aangesproken. De film roept
hen op als ‘Vlamingen!’ die zich er bewust moesten
van zijn dat ‘[w]at hier verwezenlijkt wordt, eenig [is]
in uw geschiedenis […]’. Aan de hand van de retori-
sche techniek van de versterkende herhaling besluit
de film met vier pancartes waarin De Landtsheer 
het publiek uitnodigde om ‘stenen’ aan te brengen.

In latere versies werd de film telkens aangevuld
met beelden van de recentste bedevaart. Om het
geheel minder langdradig te maken, werden tege-
lijkertijd fragmenten uit de vorige edities ingekort.
Op deze manier werd de Bedevaartfilm een ware 
compilatiefilm met verschillende toonaarden, met
andere logo’s, typografie, beeldkwaliteit… Het is in
dit opzicht opvallend hoe nonchalant De Landtsheer
verschillende lettertypes gebruikte bij al deze latere
aanvullingen. Dit droeg zeker niet bij tot zijn reputa-
tie als filmmaker, zoals ook blijkt uit een artikel, dat
filmcritica Jeanne De Bruyn in 1941 in Volk en Staat

publiceerde over de IJzerbedevaart in de film. De
vroegere journaliste van de Katholieke Filmliga en 
De Standaard was vnv-lid en maakte tijdens de bezet-
ting carrière bij Volk en Staat. Kort voor de bevrijding
werd ze hoofdredactrice van het blad. De Bruyn repte
met geen woord over De Landtsheer en schreef
lovend over andere cineasten, die de IJzerbedevaart of
andere Vlaamsgezinde manifestaties als onderwerp
hadden genomen (onder meer Charles Dekeukeleire,
Fons De Ridder, Henri Storck en Maurice Vermeulen).
Deze stilte was echter slechts schijn. Indirect maakte
ze maar al te duidelijk wat ze van De Landtsheer dacht:
‘[…] alleen de goede film, in handen van werkelijk
bekwame en begaafde lieden, iets kan beteekenen
voor Vlaanderen. Goede wil en stumperige resultaten
hebben we genoeg gehad.’32 De Bruyn had ook elders
reeds vermeld dat het IJzerbedevaartcomité ‘heel wat
glansrijker prestaties heeft geleverd dan zijn films’.33

20–24. De vernieling van de Heldenhuldezerken was het thema 

van de 4de IJzerbedevaart die in Oeren bij Alveringem plaatsvond. 

De verontwaardiging over deze ‘Belgische kaakslag’ werd later ook 

verwerkt in de Bedevaartfilm. Stills, Bedevaartfilm, 1928 [KBF, bp2334]

– Ontwerpaffiche, geannoteerd door C. De Landtsheer, 26 augustus 1923 

[ADVN, VAFY26]
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etiket ‘kinderen toegelaten’ werden voorzien, konden
vertoond worden voor een familie- of kinderpubliek.
Wettelijk waren filmverdelers of -producenten dus
niet verplicht om hun films te laten keuren. In de
praktijk werd om commerciële redenen het overgrote
deel van de in België geëxploiteerde films aan de
commissie voorgelegd.

Een ander bijzonder kenmerk van de Belgische
filmkeuring was de finaliteit van de wetgeving.
Besprekingen in het parlement, de definitieve wet-
tekst en alle interne correspondentie lieten er geen
twijfel over bestaan: de wet beoogde (louter) de
bescherming van het kind. De vooropgestelde criteria
zoals die ook gehanteerd werden in de processen-
verbaal over de behandelde films, verwijzen dan ook
vooral naar de representatie van geweld, misdaden,
seksualiteit en andere handelingen die de verbeelding
en het morele evenwicht van kinderen zouden kunnen
verstoren.34

In een belangrijke circulaire van 19 april 1921,
afkomstig van Emile Vandervelde, toenmalig minister
van Justitie en vader van de wet op de filmkeuring,
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GEEN CENSUURWET OF TOCH WEL?

Een belangrijke gebeurtenis in de mythevorming 
rond de Bedevaartfilm heeft betrekking op de keuring
van de film door de Belgische Commissie van Toe-
zicht op de Bioscoopfilmen, kortweg aangeduid als
de Filmkeuringscommissie. Alvorens in te gaan op 
de keuring van de Bedevaartfilm is het nuttig om kort
de achtergrond en de werking van deze commissie
toe te lichten.

In tegenstelling tot de meeste westerse landen
kende België geen officiële filmcensuur, wel een
facultatieve filmkeuring (hoofdstuk 1). Op basis van
de wet van 1 september 1920 werd aan kinderen en
jongeren onder de 16 jaar de toegang tot filmvoor-
stellingen verboden. Enkel films die na visie en goed-
keuring door de Filmkeuringscommissie van het 

25–27. Vele kanalen, één boodschap: steun de bedevaart, de toren 

en het comité. Still, Bedevaartfilm, 1928 [KBF, bp2334] – Advertentie, 

Programma der plechtigheid, 18 augustus 1929 en De Vlaamsche Oudstrijder, 

1 juli 1928 [ADVN, AC102 en VY900030]

28. ‘De eed van trouw aan Vlaanderen’, een technisch verzorgde 

opname (met iris). Still, De 20ste IJzerbedevaart, 1939 [KBF, bp1587]
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stond in artikel 1 vermeld dat de wet niet bedoeld 
was als ‘censuurwet’. Voorts stipuleerde het docu-
ment uitdrukkelijk dat de ‘commissie zich niet bezig
[heeft] te houden met de politieke, wijsgerige of
godsdienstige strekking der films’.35 De vraag of de
commissie zich hier ook daadwerkelijk aan gehouden
heeft, is moeilijk te beantwoorden.36 Tijdens het
interbellum werd de Belgische filmkeuring interna-
tionaal beschouwd als streng op zedelijk, maar vrij
tolerant op politiek en ideologisch gebied. In verge-
lijking met Frankrijk of Groot-Brittannië, waar in
naam van de ‘raison d’état’ verschillende films werden
geweerd, werd België vaak beschouwd als een betrek-
kelijk open markt zonder verplichte censuur. Wat
actualiteiten en documentaires betrof, ging het om
een liberaal regime dat duidelijk geïnspireerd was 
op het grondwettelijke principe van de persvrijheid. 

Niettemin passeerde in de jaren 1920 meer dan 
de helft van de voorgelegde films de Filmkeurings-
commissie niet. Soms volstond de verwijdering van
scènes en werd alsnog een goedkeuring ontvangen.
In andere gevallen ging het om een weigering die

vooral verband hield met het tonen van geweld, mis-
daad en seksualiteit. Belangrijk voor de Bedevaartfilm
is dat de commissie, naar het einde van het decen-
nium toe, beduidend strenger optrad en dat het 
aandeel goedgekeurde films zonder enige coupure
zakte tot onder de 30%.

DE EENHEID VAN HET VADERLAND 

IN HET GEDRANG

Aangezien De Landtsheer een zo ruim mogelijk
publiek wenste te bereiken, richtte hij zich in novem-
ber 1927 tot de Filmkeuringscommissie in Brussel 
met de vraag of en wanneer de film kon worden voor-
gelegd.37 De Landtsheer voorzag (veinsde?) nauwe-
lijks problemen, aangezien hij de ‘rotsvaste overtui-
ging [had] dat onze onschuldige “dokumentair”
zonder de minste moeite zou aanvaard worden’38

en dat, aldus een latere brief aan de Filmkeurings-
commissie, het ‘eenvoudigweg een propagandafilm
is ten bate van de Bedevaart naar den IJzer’.39 De film
had ‘geen de minste politieke strekking in zuiver
Vlaamsch, doch kan in alle middens vertoond 
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29–30. Tijdens de vertoning van de Bedevaartfilm voor de Filmkeurings-

commissie noteerde De Landtsheer met veel humor de reacties van de

commissieleden die de film moesten beoordelen. Hun weigering om de

film goed te keuren voor kinderen onder zestien jaar werd door het IJzer-

bedevaartcomité propagandistisch ten volle benut. Programmabrochure 

[GA Temse] – Handgeschreven verslag, 16 februari 1928 [GA Temse]

worden, de teksten zijn klaar en beschouwend en 
de 5 deelen vormen een geheel dat eindigt met een
oproep voor het IJzermonument’.40

Pas op 16 februari 1928 werd de Bedevaartfilm door
de keuringscommissie in Brussel beoordeeld. De
Landtsheer was daarbij zelf aanwezig, want hij stelde
een uniek (handgeschreven) verslag op van de projec-
tie en de interne besprekingen.41 Als een volleerd 
dramaturg beschreef hij op hilarische wijze de locatie
en de personages: ‘Een klein zaaltje – 4 x 10 meter –
groene tafel, daarachter 5 malse zetels – er in: Heer
voorzitter (zwarte magere) – Links: Dikke Mevrouw –
een dikke heer met baardje – rechts juffrouw suffra-
gette (de 4 evangelisten)…’ Vervolgens startte de 
projectie, die al snel onderbroken werd omdat geen
van de aanwezige leden van de commissie voldoende
Nederlands begreep. Het verslag van De Landtsheer
mengt vervolgens observatie en commentaar wanneer
hij verslag uitbrengt van de ergernis(sen) binnen de 
commissie: ‘C’est la première fois que cela arrive!
Arrêtez – hij belt. Film flapt weg – stilte. Gefluister
der dikke mevrouw. De Voorzitter gaat buiten. […]
Film ronkt opnieuw – avvk (R. De Rudder) Mais c’est
un insigne activiste ça! […] Enfin, nous nous trou-

vons ici devant un film ayant une tendance spécifique-
ment politique. […] Ce film n’est pas de manière à
favoriser l’accord dans le pays […] On dirait ici qu’il
n’y a que des flamands qui sont morts à la guerre. […]
Le mot Belgique ne paraît même pas dans tout le film.
[…] Mais on ne voit aucun drapeau belge!’

Intussen noteerde De Landtsheer (‘Ik houd me stil
als ’n muis – geniet geweldig van hun verontwaardi-
ging’) de reacties van de commissieleden die (‘stilte,
verbauwereerd’) beelden van de optochten, de vlag-
gen en de zingende massa op het scherm geprojec-
teerd zagen. Tot slot verscheen ‘het IJzerkruis met
avvvvk zeer groot’ en de reactie luidde: ‘Toujours 
cet avvk! – als elektrisch herhalen 2–3 leden telkens
die letters.’42

Uiteindelijk besliste de commissie geen toelatings-
kaart te verschaffen aangezien ze de tussenteksten
onvoldoende kon begrijpen. De Bedevaartfilm werd 
naar de commissie in hoger beroep (Section d’Appel) 
verwezen, terwijl De Landtsheer één week kreeg 
om de tussentitels schriftelijk aan te leveren. Op 
20 februari 1928 kwam deze commissie tot het 
unanieme besluit dat de film ongeschikt was voor 
kinderen onder de 16 jaar. De reden van de weigering
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was ronduit politiek geladen. De tekst luidde letter-
lijk: ‘Deze film is van aard de Belgen tegen malkander
op te hitsen, bij eenigen de getrouwheid aan plicht te
doen wankelen en zelfs de éénheid van het Vaderland
in gevaar te brengen. Hij zal dan ook klaarblijkelijk
eenen noodlotigen [sic] invloed hebben op den geest
der jeugd.’43

KOREN OP DE BEDEVAARTMOLEN

De argumentatie van de commissie in hoger beroep
verdoezelde de politieke geladenheid door het tradi-
tionele keuringsdiscours rond de bescherming van
het kind uit te spelen. Dit was uiteraard koren op de
propagandamolen van De Landtsheer en het IJzer-
bedevaartcomité. De Landtsheer nam snel contact 

op met de pers en stuurde een persmededeling uit, 
in de hoop dat de kranten het woordelijk zouden
overnemen. Filip De Pillecyn kreeg de vraag om voor
het satirische, radicaal Vlaamsgezinde weekblad 
Pallieter een scherp hoofdartikel te plegen: ‘Gij moet
die menschen eens flink door de goot halen. Hierbij
het artikel dat ik heden aan de Vlaamsche dagbladen
stuur. Voor pallieter heb ik nu nog speciaal opge-
teekend die eerste afrolling en daarbij al die plezante
Vaderlandsche uitdrukking van enkele leden der
Kommissie […] Ik heb weinig tijd, maar als het noo-
dig is stuur ik U nog vandaag alles wat ik bezit. Wil U
dan de teekenaar verwittigen…?’44 Het stuk verscheen
eind maart 1928 en was grotendeels gebaseerd op 
de notities van De Landtsheer. Op de kaft stond een
bij het hoofdartikel aansluitende spotprent van Joz 
De Swerts, de tekenaar naar wie De Landtsheer had
verwezen. Ook de inhoud van deze tekening  was
gebaseerd op een voorstel van De Landtsheer. 
De Swerts en De Landtsheer legden met die tekening
een verband met de vernietiging van de Heldenhulde-
zerken en met de hele Vlaamse gedachte.45 De
Swerts, die later ook het leeuwenlogo van Flandria
Film zou ontwerpen, zat samen met De Landtsheer 

31. Unanieme beslissing van de beroepsafdeling van de Filmkeurings-

commissie: ‘Deze film is van aard de Belgen tegen malkander op te 

hitsen.’ Het voorgedrukte document was enkel in het Frans opgesteld.

Officiële besluit, Commissie van Toezicht op de Bioscoopfilmen, 20 februari 1928.

[ADVN, AC102, Y7/1/13]

32–33. Naar aanleiding van het ‘verbod’ tekende Joz De Swerts op vraag

van De Landtsheer een karikatuur over de zaak. Tegelijkertijd maakte hij

ook een portret van De Landtsheer. Pallieter, 25 maart 1928 [ADVN, VY400]

– Portrettekening, Joz De Swerts, ca. 1928 [GA Temse]
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in de Kunstcommissie van het IJzerbedevaartcomité 
en fungeerde zowat als zijn vaste illustrator.46 (In dit
boek zijn verscheidene tekeningen en affiches van
zijn hand opgenomen.)

In de maanden maart tot juni 1928 verschenen in
verscheidene kranten bijdragen voor en tegen de film,
waarbij ook sprake was van plaatselijke schermutse-
lingen bij de vertoning van de Bedevaartfilm. Achter 
de schermen speelde De Landtsheer een grote rol in
het aanzwengelen van deze polemiek. De Antwerpse
krant De Schelde, een spreekbuis van de Frontpartij 
die later onder de titel Volk en Staat de partijkrant van
het vnv werd, riep op 6 maart 1928 op om de film 
te gaan bekijken (‘De gewraakte Bedevaartfilm oogst
een overweldigend succes’). In het Belgisch patriot-
tische Het Jonge Vaderland werd enkele dagen later,
onder de sprekende titel ‘De film van den Yzer: 
De Sukkels zijn niet wijzer’ (9 maart 1928), gewag
gemaakt van kleine opstootjes rond de vertoning van
de film in Antwerpen. (Waar de film vertoond werd, 
is niet duidelijk: de bronnen vermelden voor deze
periode geen projecties van de Bedevaartfilm.) De film
zelf werd door Het Jonge Vaderland inhoudelijk zwaar
bekritiseerd. Een maand later gaven twee verschillen-

de kranten, Het Volk en De Tijd, dan weer zeer lovende
commentaar. Beide artikelen waren identiek en ver-
schenen op dezelfde dag onder dezelfde titel: ‘Een
oordeel over den Bedevaart-film’ (18 april 1928). 
Dit laat vermoeden dat het om de reproductie van 
een door De Landtsheer zelfgeschreven artikel ging.
Op 18 juni 1928 verscheen in de liberale belgicistische
krant L’Etoile Belge een klein bericht met als titel ‘Un
film plus dangereux que “La Garçonne”’. Daarin werd de
Bedevaartfilm beschouwd als moreel gevaarlijker dan
de meest controversiële langspeelfilm uit de Belgi-
sche filmgeschiedenis, een Frans-Belgische productie
uit 1923. Voor De Landtsheer was dat voldoende
reden om opnieuw in de pen te kruipen en de immo-
rele beslissingen van de Belgische filmkeuring te
hekelen.47

EEN KWESTIE VAN NATIONAAL BELANG

Intussen was de heisa rond de film zo groot dat de
zaak ook een regeringskwestie werd. Het is niet
bekend of De Landtsheer en het IJzerbedevaartcomité
hiervan (ooit) op de hoogte waren, maar op 19 maart
1928 plaatste het kernkabinet ‘Film cinématographique
“Pélérinage aux Tombes de l’Yser”’ op de agenda.48
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34



De liberale minister van Justitie, Paul-Emile Janson,
bevoegd voor de filmkeuring, vestigde de aandacht
van zijn collega’s op de film. Janson verwoordde 
(veel scherper dan de commissie ) de argumentatie
voor de weigering:  de commissie had de Bedevaartfilm
geweigerd omdat de prent ‘une manifestation nettement
séparatiste et une protestation violente contre l’autorité mili-
taire’ betekende. Hij stelde zich ook de vraag of er
geen dwingender maatregelen tegen dit soort propa-
ganda moesten worden getroffen. Ook bij de andere
ministers van het kernkabinet leefde deze overtui-
ging. Eerste minister Henri Jaspar gaf Janson de
opdracht om te onderzoeken welke maatregelen kon-
den worden getroffen tegen dit soort films, die ‘portent
atteinte à l’unité du pays’. Minister Vauthier van Weten-
schappen en Kunsten verwees naar de persvrijheid,
maar voegde eraan toe dat film en theater daar niet
onder vielen. Bovendien opperde hij de mogelijkheid
om een preventieve censuur toe te passen.

Het is niet duidelijk welke invulling werd gegeven
aan al deze voornemens. De Landtsheers Vlaams-
nationalistische prent was niet de enige film die in

regeringskringen en binnen de Filmkeuringscommis-
sie met argwaan werd bekeken. Hoewel de druk op
staatsgevaarlijke films veelal achter de schermen werd
georganiseerd, is geweten dat de overheid in dezelfde
periode verschillende andere films trachtte te boy-
cotten. Zo was de regering vanaf februari 1928 druk 
in de weer om een internationale diplomatieke crisis
rond een Britse film over de Eerste Wereldoorlog
(Dawn, Herbert Wilcox, 1928) af te weren,49 terwijl 
ze toen ook worstelde met de komst van communis-
tische (sovjet)films op de Belgische markt. Daarbij
spoorde het kernkabinet in februari 1929 de bevoegde
minister van Justitie aan de Filmkeuringscommissie
‘te versterken’ (‘à renforcer’).50 Dit is vermoedelijk een
van de redenen waarom de Filmkeuringscommissie
naar het einde van de jaren 1920 toe strenger optrad,
ook voor politiek geladen films.

Alvorens den Bedevaartfilm af te rollen, wenscht het
Komiteit der Bedevaarten, aan de toeschouwers een
paar woorden uitleg te geven, opdat de film in zijn 
ware beteekenis zou worden begrepen.

1° Deze film is geen gewone kinemafilm. Het is een
documentaire film die het geschiedkundig verloop 
der Bedevaarten en wat er er rechtstreeks mede in 
verband staat, weergeeft. Zijn doel is: U de ontwikke-
ling der Bedevaarten te toonen en in U den drang op 
te wekken om jaarlijks ter Bedevaart te komen.

2° De film werd gemaakt voor verstandige men-
schen. Hij is niet berekend op sensatie, en toch zal hij U
dieper ontroeren den welk drama ook, bij het zien van
de geschonden en later verbrijzelde Heldenhuldezerk-
jes, die binst den oorlog, door onze jongens aan hun
doode makkers werden opgericht.

3° Alle documenten zijn echt en onvervalscht. Men
begrijpe echter, dat het in de meeste gevallen niet

mogelijk was deze duidelijker te geven zonder aan 
de waarheid te kort te doen, en dat de zichten van de
1ste tot de 7de Bedevaart meestal volgens genomen
foto’s moesten gegeven worden.

4° De Belgische Kontroolkommissie voor filmen,
te Brussel, waarvoor de film in eersten aanleg moest
afgedraaid worden, verklaarde dat haar leden geen 
voldoende Vlaamsch kenden om over de teksten te 
oordeelen…???… Een film met enkel Vlaamsche
opschriften hadden ze nog nooit gezien..?..

Op 20 februari 1928 naar de Beroepskommissie 
verzonden, besloot deze, den Bedevaartfilm te weige-
ren aan kinderen onder de 16 jaar, omdat:“hij nood-
lottig zou zijn voor den geest der jeugd”?? Kinderen
mogen dus de waarheid niet zien. De toeschouwer zal
echter zelf oordeelen over het gegronde van deze
“weigering”.

HET KOMITEIT

Tekst vertoond voor de afrolling van de Bedevaartfilm

34. Eind 1928 of begin 1929 telde Met Onze Jongens aan den IJzer
nog maar drie delen. De Bedevaartfilm telde er toen al acht. 

Affiche [ADVN, VAFY102 – foto Peter Maes]



WAT KINDEREN NIET MOGEN WETEN...

De filmkeuringsperikelen schaadden de carrière van 
de Bedevaartfilm niet, integendeel. De hele heisa deed,
zoals De Landtsheer van meet af aan perfect inschat-
te, de belangstelling voor de film toenemen. In het
jaarverslag stelde het IJzerbedevaartcomité onom-
wonden dat deze ‘“weigering” als een electrische 
veer [werkte] en er kwamen van alle kanten aanvra-
gen toe’.51 Het comité greep de weigering aan om 
zijn propaganda nog op te voeren. In maart 1928
werd beslist om de Bedevaartfilm te laten voorafgaan
door een nieuwe, nog scherpere inleiding waarin 
de weigering aan de kaak werd gesteld. Het comité 
haalde nu openlijk uit naar de filmkeuringsinstantie
zelf.52 In de uiteindelijke inleidende tekst stelde het
comité zich de (retorische) vraag of ‘kinderen onder
de 16 jaar de waarheid niet [mogen] zien’ (zie tekst
bovenaan p. 99).

De Landtsheer en het comité grepen de weigering
ook aan om de achterban nog sterker te mobiliseren
en er nogmaals aan te herinneren dat de film een
krachtig wapen was in de algehele propaganda. 

In een rondschrijven stelde De Landtsheer dat 
‘de Film der IJzerbedevaarten [overal] eene levendige
belangstelling geniet’ en besloot: ‘[n]u dat de kinde-
ren onder de 16 jaar de waarheid niet mogen zien,
moeten de Bonden deze doen schitteren op het witte

doek.’53 De Vlaamsgezinde filmorganisatoren en
sprekers kregen een gestandaardiseerde toespraak 
als inleiding op de Bedevaartfilm. Aanpassingen naar
goeddunken waren mogelijk, maar het slot van de
toespraak luidde scherp:

‘want […] kinderen mogen niet weten

dat Brussel de zerkjes van hun vaders en bloedver-
wanten deed stukslaan om er grindwegen mede aan 
te leggen. Ze mogen niet zien dat er nog wat anders
bestaat dan de officieele legerparade en doodenher-
denking op zijn Brusselsch… Alsof de waarheid kan
versmacht worden, zooals men meende de Helden-
hulde-gedachte en het Alles Voor Vlaanderen–Vlaan-
deren voor Kristus te versmachten onder het grind 
der makadamwegen te Adinkerke!!!’54

In de maanden na het filmkeuringsincident werd
de Bedevaartfilm in toenemende mate verhuurd en 
vertoond. In 1928 organiseerde De Landtsheer zowat
70 vertoningen. De Bedevaartfilm zette de diavoor-
drachten definitief in de schaduw. Het was slechts 
een kwestie van tijd voor het comité en De Landtsheer
besloten ook het eerste deel van die propaganda-
avonden door een film te vervangen. Want: ‘intussen
hadden we alras ondervonden dat de Bedevaartfilm 
te veel dokumentair was en er iets moest voor komen 
dat aan de mensen vertelde waarom er een IJzerbede-
vaart was ontstaan.’55

35 36



OP WEG NAAR EEN EIGEN FRONTFILM

In december 1927 nam De Landtsheer contact op met
filmverdeler Bodart & C°.56 De Bedevaartfilm waaraan
de secretaris werkte, telde toen vier delen, maar vol-
deed niet aan de vraag van sommige organisatoren
naar een avondvullend filmprogramma. De Landts-
heer probeerde daarom het ruim tien jaar oude War 
Brides (1916) te huren.57 Het is veelzeggend dat hij 
uitgerekend voor deze film koos. Het verhaal van een
vrouw die haar echtgenoot en schoonbroers verliest
door de oorlog en liever samen met haar ongeboren
zoon sterft dan een nieuwe soldaat op de wereld te
zetten, sloot perfect aan bij het pacifisme dat het
IJzerbedevaartcomité toen voorstond. De Landtsheer
drong bij Bodart & C° aan op een zo laag mogelijke
huurprijs ‘daar wij u zeer dikwijls klienten zullen
kunnen aanbrengen’. Dit wijst erop dat hij eind 1927
nog niet dacht aan de productie van een eigen oor-
logsfilm, maar het comité als verdeler van de Bede-
vaartfilm eerder in tandem met een commerciële film-
distributeur wilde laten werken. Toen Bodart & C°
lieten weten dat War Brides niet meer te krijgen was,
informeerde De Landtsheer of hij geen andere 
oorlogsfilm kon huren. Hij liet er geen twijfel over
bestaan dat de film Nederlandstalige tussentitels
moest hebben en vooral pacifistisch moest zijn: ‘de
préférence documentation sur le front, par exemple les écluses

de Nieuwport, les tranchées de Diksmude etc. […] tous nous
intéresse ce qui aurait rapport à la guerre, il nous faudrait une
1500 mètres environ, les inscriptions doivent être en flamand,
car ce serait pour le pays flamand, de préférence des prises 
qui ne finissent pas par une glorification de guerre’.58 Een
eventueel antwoord van de filmdistributeur bleef niet
bewaard, maar vermoedelijk kreeg De Landtsheer
opnieuw nul op het rekest.

De onmogelijkheid om het gewenste soort film 
te vinden en het succes van de Bedevaartfilm zetten 
De Landtsheer, die als filmproducent geen noemens-
waardige ervaring had en ook filmtechnisch weinig
adelbrieven kon voorleggen, ertoe aan het toch zelf te
proberen. Intussen had hij vernomen dat het Belgische
leger filmopnamen van het front verkocht. Geïnspi-
reerd door de voordracht over het frontleven was hij
vooral geïnteresseerd in beelden over de ‘aankomst
van ons uitgeputte soldaten aan de IJzer, de overstro-
mingen, de koppige strijd aan de IJzer, de loopgrach-
ten, de jaren in het IJzerslijk, het zakjesvullen, het 
eerste Vlaamse bewustzijn, de laatste aanval, en de
oogst van elke oorlog, de duizende IJzerkruisjes’.59

34–37. Het mitrailleursnest op afbeelding 36 bevindt zich niet 

op het slagveld maar in de studio. Het is slechts een van de vele 

geënsceneerde fragmenten uit Met Onze Jongens aan den IJzer.
Stills, Met Onze Jongens aan den IJzer, 1928 [KBF, bpc816]
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Even speelde De Landtsheer met de idee om een
biografische film te draaien, een filmadaptatie van de
‘tragedie’ van Vlaamse oorlogshelden, zoals men in
Groot-Brittannië films had gemaakt over ‘hun’ Edith
Cavell. In een brief aan de Vlaamse Kineclub van 
2 maart 1928 schreef hij over de mogelijkheid om 
het leven van Joe English en de gebroeders Van Raem-
donck te doen herleven. ‘Daar droom ik reeds lang
van, en eens of later ben ik bereid hiervoor mijn beste
krachten te wijden. Ik ben heelemaal over deze hel-
den sterk gedocumenteerd; technisch ken ik niets van 
scenario en toch zou ik met hulp van vakmenschen 
de zaak durven aanpakken, maar wie financiert?’60

Een langspeelfilm met acteurs, decors en alles wat
daar nog bij komt kijken, kwam nooit tot stand. 
Wel werd beslist om, voortgaand op het pad dat het 

comité en De Landtsheer met de Bedevaartfilm hadden 
ingeslagen, zelf een documentaire productie over 
het frontleven te verzorgen.

ZOEKTOCHT NAAR GESCHIKT 

FILM- EN FOTOMATERIAAL

Een eerste versie van de film werd publiekelijk gepre-
senteerd op 23 september 1928, aan de vos-afdeling
van Beervelde. De film heette toen nog de Frontfilm.61

Het was typisch voor De Landtsheer dat de film, die
snel in roulatie kwam, ‘gaandeweg [werd] verbeterd
en aangevuld’.62 In die periode gebruikte hij ook 
verscheidene andere titels zoals de IJzerfilm, de IJzer-
frontfilm en Leven onzer Jongens aan den IJzer. Uiteindelijk
groeide Met Onze Jongens aan den IJzer uit tot de ‘defini-
tieve’ titel die we in dit boek consequent hanteren 
om misverstanden te vermijden. Met Onze Jongens aan
den IJzer maakt ook duidelijk dat er een continuïteit
was met de gelijknamige diareeks (p. 79).

Bij de productie van Met Onze Jongens aan den IJzer
had De Landtsheer, anders dan bij de Bedevaartfilm,

39– 40. De mannen met gasmaskers op afbeelding 40 dragen een Brits 

uniform. Het gaat dus niet om soldaten uit het Belgische leger zoals 

De Landtsheer in zijn tussentitels suggereert. Stills, Met Onze Jongens 

aan den IJzer, 1928 [KBF, bpc816]
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het voordeel dat er wel bewegende beelden van het
verleden konden worden teruggevonden. Tijdens de
Grote Oorlog hadden journaalproducenten en/of
filmdiensten van de geallieerde strijdkrachten op 
grote schaal films gedraaid voor nieuwsreportages en
propagandistische documentaires. Bijna tien jaar na
het einde van de oorlog was het eenvoudig dit archief-
materiaal, inclusief exploitatierechten, aan te kopen.
Lang voor de komst van televisie, videocassettes en
dvd-schijfjes kon niemand vermoeden dat dergelijke
beelden ooit nog een grote commerciële waarde zou-
den krijgen. Ook fotomateriaal was overvloedig
beschikbaar. 

Vanaf de zomer van 1928 ging De Landtsheer op
zoek naar beelden. Hij belandde onder andere bij het
Institut Cartographique de l’Armée Belge (Brussel) 
en Les Archives Photographiques d’Art et d’Histoire
(Parijs).63 Hoeveel bestellingen hij in 1928–1929 
(of nadien) namens het IJzerbedevaartcomité bij 
deze of andere instellingen plaatste, blijft onduide-
lijk. Vijfendertig jaar later zou hij zich herinneren 

dat het basismateriaal vooral van het Belgische leger
afkomstig was en dat bij het Franse leger omstreeks
1930 slechts enkele fragmenten werden aangekocht.64

Een uit april 1929 daterende nota over een bestel-
ling bij Les Archives Photographiques d’Art et d’His-
toire maakt duidelijk dat De Landtsheer toen voor zijn
film (die ruim zes maanden voordien in ‘première’
was gegaan, maar nog steeds werd aangevuld) op
zoek was naar ‘Morts, blessés, attaques, artillerie en opéra-
tion, terrain après combat, avions, tranchées, explosions,
inondations, boue: en un mot, le soldat en guerre (si possible 
à l’Yser)’.65 Niet alle beelden die De Landtsheer verwierf
tonen Belgische soldaten. Volgens Leen Engelen
waren de Belgische bewegende beelden die uitein-
delijk in De Landtsheers film opdoken, vooral 
afkomstig uit de in 1922 uitgebrachte compilatiefilm
A la gloire du troupier belge of Ter eeren van den Belgischen 
soldaat. Dat een glorificatie van Belgische soldaten 
de basis vormde voor een exclusief eerbetoon aan
Vlaamse soldaten, kan als zeer ironisch worden
beschouwd.66
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Met Onze Jongens aan den IJzer, dat veel meer bewe-
gende beelden bevatte dan de Bedevaartfilm en dus ook
dynamischer overkwam, was echter meer dan een
compilatie van aangekocht filmmateriaal en foto’s.
De Landtsheer en het IJzerbedevaartcomité, waarvan
de leden de samenstelling van de film op de voet volg-
den, waren er nooit op uit een algemene historische
schets van de Eerste Wereldoorlog te maken. De
bedoeling was niet de oorlog te documenteren, maar
wel ‘aan onze mensen het waarom van het ontstaan
der IJzerbedevaarten’ uit te leggen.67 Daarvoor wer-
den enerzijds gefilmde foto’s ingelast (waarbij een
beroep werd gedaan op nieuw materiaal en oude
lichtbeelden) en anderzijds nieuwe opnamen
gemaakt. Met de hulp van Germain Baert, die dat jaar
Consciences Baas Ganzendonck verfilmde, schafte 
De Landtsheer met fondsen van het IJzerbedevaart-

comité een camera aan. Nadat Baert hem een korte
‘opleiding’ had gegeven, maakte hij zelf wat opnamen
van oorlogskerkhoven. Voorts ging hij via een gepu-
bliceerde algemene oproep en via persoonlijke brie-
ven aan (tijdens de oorlog vervolgde) oud-strijders 
op zoek naar extra fotomateriaal.

Net zoals de Bedevaartfilm bleef De Landtsheer 
Met Onze Jongens aan den IJzer nog jarenlang aanvullen.
Uiteindelijk evolueerde de productie tussen 1928 
en 1933 van drie naar zes delen. In dat proces orga-
niseerde De Landtsheer minimaal twee proefverto-
ningen, waarbij leden van het comité de film becom-
mentarieerden en de muziekkeuze hielpen bepalen.68

Net als de Bedevaartfilm bevatte de filmkopie geen
klankspoor. Daarom werden tijdens de vertoning
muziekplaten gespeeld. Dit was in 1928–1929 geen
ongewone procedure, maar beide films raakten in de
loop van de jaren 1930 wel gedateerd omdat toen de
klankfilm volop ingang vond. Van de verschillende
versies die De Landtsheer maakte, is enkel het eind-
resultaat bewaard. Deze versie kan de lezer terugvin-
den op de dvd in deze publicatie. De film werd geres-

41. Still, Met Onze Jongens aan den IJzer, 1928. [KBF, bpc816]

42– 43. Na enige tijd werd Met Onze Jongens aan den IJzer ook 

vertoond in combinatie met films uit de Flandria Film catalogus. 

Affiche, 1932 – Strooibiljet [GA Temse]
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taureerd, gedigitaliseerd en van muziek en commen-
taar voorzien. Aangezien hij in detail op de dvd wordt
besproken, volgt hierna slechts een samenvattende
inhoudelijke analyse. In 1963 vatte De Landtsheer het
overigens zo samen: ‘Ons scenario? De zuiver-een-
voudige vertelling van de aankomst van onze uitge-
putte soldaten aan den IJzer na de aftocht, de over-
stromingen, de koppige strijd aan den IJzer, de
loopgrachten, de jaren in het IJzerslijk, het zakjesvul-
len, het eerste Vlaamse bewustzijn, de laatste aanval,
en de oogst van elke oorlog, waar ook ter wereld, 
de duizenden kruisjes, in ons geval, IJzerkruisjes.’69

HET VERHAAL VAN MET ONZE JONGENS 

AAN DEN IJZER (1928)

De definitieve versie van Met Onze Jongens aan den 
IJzer wordt in- en uitgeleid door twee korte door
acteurs gespeelde scènes uit Ter eeren van den Belgischen
soldaat (afb. 47).70 De rest van de film bestaat uit beel-
den die documentair aandoen en – zeker voor het
ongeoefende oog – authenticiteit uitstralen. In zijn
openingstekst van de film alludeerde De Landtsheer

op de herkomst van de beelden: ‘Deze film werd
samengesteld met echte en onvervalschte dokumen-
ten en filmopnamen in de loopgraven aan den IJzer
gedraaid. Geen enkel beeld werd getrukkeerd. Alles
wat u zult te zien krijgen is oorspronkelijke oorlogs-
dokumentatie op de volle werkelijkheid genomen.
Nutteloos is het voorzeker hier te zeggen dat, wat u
zult zien, slechts opnamen zijn uit de minst gevaar-
lijke oogenblikken. De gruwelijke aanvallen, raids,
gevechten waren honderdmaal verschrikkelijker en
konden zelden gefilmd worden.’

Deze stelling werd ook herhaald in promotionele
pamfletten, maar was onjuist, zoals De Landtsheer
zelf goed wist. Terwijl van veel beeldmateriaal niet
achterhaald kon worden waar het gefilmd was en de
meeste beelden in theorie dus misschien wel aan het
IJzerfront waren gedraaid, ging het in andere beelden
duidelijk om elders verfilmde locaties. Belangrijker is
echter het feit dat verscheidene fragmenten geënsce-
neerd of gereconstrueerd zijn. Beelden van Duitse
soldaten die ’s nachts worden gefilmd terwijl ze 
de vijand beschieten bijvoorbeeld (afb. 36), kunnen
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onmogelijk authentiek zijn. Een dergelijke scène
(zonder elektriciteit) ’s nachts uitlichten en filmen
was uitgesloten, behalve voor een fictiefilm, en daar
komt de scène in kwestie dan ook vandaan, namelijk
uit de Franse oorlogsfilm Verdun, visions d’histoire
(1928).71 Engelen wijst erop dat De Landtsheer die
oorspronkelijke film met zijn firma Flandria Film 
ook verdeelde, waardoor vaststaat dat hij op de hoog-
te was van de herkomst van het bronnenmateriaal. 
Ook de beelden van een soldaat die voor het oog van
de camera  wordt neergeschoten of neergehaald ter-
wijl hij naar de camera toeloopt, zijn in scène gezet. 
Op andere niveaus bevat de film eveneens onnauw-
keurigheden, die niet alleen door De Landtsheer,
maar ook door andere oud-strijders moeten zijn
opgemerkt. Zo worden soldaten in Brits uniform 
die gasmaskers opzetten, gepresenteerd als ‘onze 
jongens’, dus als Belgische (Vlaamse) soldaten 
(afb. 40).

Met Onze Jongens aan den IJzer goochelt met materi-
aal van diverse oorsprong om er een geheel eigen 
verhaal mee te vertellen. Dat verhaal, dat door de film
heen meandert, wordt toongezet door de tussentitels.
Net als bij de Bedevaartfilm en bij de producties die De
Landtsheer later voor Flandria Film zou maken, zijn
de titels bijna even belangrijk als het beeld. Ze lijmen
het geheel niet alleen aan elkaar, maar boetseren de

prent tot een filmisch pamflet. Naast het algemene
verloop van de oorlog (de beginfase en het eindoffen-
sief ) gaat veel aandacht naar de verschrikkingen van
de jarenlang aanslepende stellingenoorlog. De moei-
lijke omstandigheden van het Belgische leger aan 
het IJzerfront worden herleid tot het lijden van
eenvoudige Vlaamse soldaten. Die Vlaamse volks-
jongens werden aangevoerd door brute en incompe-
tente Franstalige officieren en gaven hun leven ‘Pour
la patrie’ zonder dat België Vlaanderen daar nadien
voor beloonde. Soms protesteert de film tegen de 
oorlogsgruwel in het algemeen en slaat De Landts-
heer een antimilitaire en antiautoritaire toon aan,
maar het duurt nooit lang vooraleer het militarisme
en autoritarisme met België worden vereenzelvigd.

Aansluitend bij de diareeks die ze vervangen
moest en in de politieke lijn van het comité vertelt de
filmproductie dus een verhaal over de Eerste Wereld-
oorlog vanuit het perspectief van de Frontbeweging.
Vanzelfsprekend wordt daarin verwezen naar IJzer-
symbolen als de Van Raemdoncks en Joe English. 
Bijzondere aandacht gaat naar de afstraffing van
iedereen die zich voor ‘onze jongens’ inzette, naar 
de Vlaamse soldaten die werden vastgehouden in
strafcompagnieën of in gevangenissen. Zelfs na hun
dood kregen Vlaamse gesneuvelden geen respect,
getuige de met cement gevulde avv-vvk letters op 
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de Heldenhuldezerken. Zo legde Met Onze Jongens 
aan den IJzer het fundament voor de film waarmee 
hij gecombineerd moest worden, de Bedevaartfilm.

VERTONING IN TANDEM

Vanaf de herfst van 1928, de periode waarin de tiende
verjaardag van de Wapenstilstand werd herdacht, zou
Met Onze Jongens aan den IJzer voor het IJzerbedevaart-
comité minstens even belangrijk worden als de Bede-
vaartfilm. Beide films werden trouwens zo vaak moge-
lijk aan elkaar gekoppeld. Het effect dat het comité
daarmee hoopte te bereiken, wordt geïllustreerd 
door de ‘recensie’ van dr. X (pp. 112–113). Met Onze 
Jongens aan den IJzer was bedoeld om het publiek ontzag
bij te brengen voor het vermeende onrecht dat Vlamin-
gen in de Eerste Wereldoorlog was aangedaan. Daarna
volgde de vertoning van de Bedevaartfilm waarin de
aanwezigen werden aangespoord dat lijden niet te 
vergeten en daarom deel te nemen aan de bedevaarten
en een ‘steentje bij te dragen’ aan de bouw van de IJzer-
toren. Dergelijke filmavonden waarin beide films in
tandem werden vertoond, vervingen slechts geleidelijk
de diavoorstellingen die nog jaren bleven bestaan.

Uit de schriften die De Landtsheer over de film-
verhuringen bijhield en uit de gepubliceerde samen-
vattingen in de jaarboeken van het IJzerbedevaart-
comité, blijkt dat de Bedevaartfilm en Met Onze Jongens

aan den IJzer vooral tussen 1928 en 1931 een zeer groot
succes waren. Beide films vormden een programma
dat in hetzelfde Vlaamsgezinde circuit terechtkwam
als de voordrachten met lichtbeelden (vos, bvos,

vtb, Davidsfonds…). Uit de exploitatie-inventaris van
beide films blijkt dat het zich uitbreidende netwerk
van Vlaamse huizen een belangrijk kanaal vormde. 
De propagandistische inspanningen van het IJzer-
bedevaartcomité liepen immers parallel met de ont-
wikkeling van een Vlaams-nationalistische zuil. Het
circuit van Vlaamse huizen, centra voor het flamin-
gantische verenigingsleven, spreidde zich uit over
heel Vlaanderen en Brussel, kende vanaf de jaren 1930
(vooral in 1929–1934) een sterke bloei en omvatte uit-
eindelijk ruim 500 vestigingen.72 De Vlaamse huizen
organiseerden plaatselijke culturele, sociale en poli-
tieke activiteiten, waaronder ook propaganda en film. 

Aangezien Vlaamse huizen en soortgelijke lokalen
en achterzaaltjes geen bioscoopfunctie hadden,

44–47. Afbeelding 47 is een door acteurs gespeelde scène uit Ter eeren
van den Belgischen soldaat (1922). Stills, Met Onze Jongens aan den IJzer,

1928 [KBF, bpc816]

Volgende pagina’s: 

48. Drie beelden die in de propaganda van het IJzerbedevaartcomité niet

ontbraken: de tekening van de gebroeders Van Raemdonck, een massa-

beeld van de bedevaart en de voorstelling van houten kruis over Helden-

huldezerk tot toren. Affiche, ca. 1933 [ADVN, VAFY211 – foto Peter Maes]
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49–52. Aankondigingen van filmvoorstellingen voor de Bedevaartfilm 
en Met Onze Jongens aan den IJzer. Beide films werden meestal 

samen vertoond. Affiche, 1934 [ADVN, VAFY168 – foto Peter Maes] – 

Strooibiljetten, 1936 [GA Temse, CVL 87/3.128] – Ontvangstbewijs gift  

[ADVN, AC102]
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moest De Landtsheer vaak zelf een projector en een
‘projectionist’ voorzien. Ofwel projecteerde hij zelf,
ofwel deed hij een beroep op een ingehuurde kracht,
zoals streekgenoot Henri Van Daele. Was het voor
geïnteresseerde verenigingen dan niet eenvoudiger
om voor één avond een bioscoop af te huren? 
In theorie wel: het bedevaartcomité drong daar zelfs
op aan. Maar in de praktijk was het niet altijd even
evident. In april 1929 liet de voorzitter van de Gentse
vos-afdeling nog aan het IJzerbedevaartcomité weten
dat hij al met vier cinema’s had onderhandeld, maar
telkens bot had gevangen. ‘De menschen willen wel, 
maar durven niet, en zoeken dan allerhande uit-
vluchten om niet te moeten toegeven.’73 De angst 
van ‘neutrale’ bioscopen om geassocieerd te worden
met de politieke stroming waarmee het IJzerbede-
vaartcomité verbonden was, het Vlaams-nationalis-
me, komt aan het begin van het volgende hoofdstuk
aan bod. Hoewel de films veel tussentitels hadden,
werd toch regelmatig een verteller meegestuurd 
die vermoedelijk plaatsnam naast of onder het doek
(zo ver mogelijk van de projector) en het verhaal van
de film samenvatte. Vaak trad voordrachtkunstenaar
Juliaan Platteau als verteller op. 

Met succes maakte De Landtsheer ook gebruik
van het katholieke filmnetwerk, vooral via de in 1928 
opgerichte Katholieke Filmcentrale (kfc). In deze
circuits kende het programma van beide films, zeker
vanuit het perspectief van het IJzerbedevaartcomité 
en De Landtsheer, een grote respons. Het comité
gewaagde van een ‘triomfantelijke rondreis der IJzer-
filmen’. Voor het seizoen 1928–1929 werden honderd

vertoningen genoteerd. In het verslagboek vermeldde
het comité dat het secretariaat zowat alle zondagen
‘met een eigen kinema-toestel in de verste Vlaamsche
hoekjes, waar nog geen kinema is de film [gaat]
afdraaien en zoo het zaad strooien en nieuw leven
wekken voor de Bedevaartgedachte en het IJzermonu-
ment’.74 Ook in de daaropvolgende jaren bleef het
aantal vertoningen hoog (in 1930 ging het om zowat
75 verschillende vertoningsplaatsen). Vanaf 1932 zak-
te het aantal voorstellingen van het gecombineerde
programma. Deze daling had te maken met de ont-
wikkeling van Flandria Film (zie hoofdstuk 4) en met
de introductie van geluidsfilms. Toch liep het pro-
gramma met heel wat aanpassingen door en noteerde
De Landtsheer in 1939 het cijfer van 450 vertoningen.75

Al deze film- en vertoningsactiviteiten, die door 
De Landtsheer werden gecoördineerd en grotendeels
zelf georganiseerd, namen een groot deel van het
secretariaatswerk in beslag. Daarom besliste het 
comité om een wagen aan te schaffen.76 In januari
1930 werden extra projectietoestellen aangekocht
zodat ‘desnoods op één dag met twee toestellen’ kon
worden gewerkt. Dit laatste werd verantwoord door 
te verwijzen naar het feit dat de filmactiviteiten op 
dat ogenblik reeds 50% van de werking in beslag
namen.77 In het jaarverslag schreef het comité: ‘Dat
die filmafrollingen het grootste deel van de werking
van het secretariaat in beslag nemen zal wel niemand
verwonderen – maar geen beter, geen zoo onmiddel-
lijk inslaande propaganda voor de bedevaartgedachte,
dan de film – die “stomme” getuige die zoo luide
spreekt tot het hart en gemoed van den toeschouwer,
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Op 12 en 13 maart 1929 werden Met Onze Jongens
aan den IJzer en de Bedevaartfilm vertoond in 
cinema Radio-Palace in Hasselt. Elke avond 
werden beide films in die volgorde vertoond,
begeleid door muziekplaten die De Landtsheer
meeleverde.84 Beide vertoningen werden georga-
niseerd door de lokale VOS-afdeling, die in haar
periodiek De Bezem ook een bespreking van 
de avond(en) publiceerde. De Landtsheer was 
bijzonder opgezet met dat verslag, neergepend
door een anonieme ‘Dr. X’, waarvan hij de identi-
teit misschien wel kende. Het verslag werd over-
genomen in het jaarlijkse verslagboek van het
IJzerbedevaartcomité, ‘om de vele gemeenten
waar zij [de films] nog niet werden afgerold, aan
te zetten zulk een avond in te richten’.85 Ook 
tijdens de rest van zijn leven, bijvoorbeeld in de
zelfgeschreven historiek van zijn filmactiviteiten,
zou De Landtsheer nog enkele keren naar de tekst
teruggrijpen. De tekst gaf immers perfect aan
welk effect De Landtsheer en het comité met 
deze films hoopten te bereiken. Om dezelfde
reden wordt hij hieronder volledig gereprodu-
ceerd.

‘Zoo dikwijls zaten we knusjes warm in den bios-
coop. Het is er veilig in z’n schemerdonker en
gespannen volgen de oogen het trillende doek…
We leven mee, zo dikwijls! Wat blijft er van over?

Weer zaten we in dezelfde omgeving, tusschen
die hooge naakte muren, die ijle ruimte, die
Radio-Palace heet. Mij scheen het, dat de muren
weken, daar was geen zaal meer, geen stoelen of
banken… Neen, daar trilde alleen de ziel van een
gemeenschap die communiceerde: ‘Met onze
Jongens aan den Yzer’.

In dezen kleinen film werd bereikt wat ik vaak
te vergeefs in de litteratuur der vele oorlogsboe-
ken heb gezocht. Deze brok realisme is waarlijk
een synthese van heel het oorlogsbedrijf in zijn
complexe doening. Aangrijpend werd hier vorm
gegeven aan het rythme van het geweld, den

Dr. X op een filmavond van het IJzerbedevaartcomité
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brengen jaarlijks te Diksmude de hulde hunner
dankbaarheid aan de 30.000 Vlaamsche dooden.
Uit dien geest van herdenking rees steen voor
steen het glorierijke Yzermonument. Die groei
beeldde de tiendelige bedevaartfilm prachtig uit,
van den eersten kleinen pelgrimstocht, tot de laat-
ste, majestatisch, en grootsch. Tusschen die bede-
vaarten ingevlochten, de woeste aanval op de
Helden-huldezerkjes, de reactie van een heel
volk, de technische afwerking.

Het viel wat tegen den eersten avond, dat de
muziek niet al te vlot mee wou.Wat deerde het? 
In ons zong een andere muziek, die fier deed 
trillen:Wij zijn de bouwers! De toren, die rijst aan
den Yzer, in zijn grootschen lijnen, dat is ons werk!
Wij, de Vlamingen, de stoute kathedraalbouwers
der middeleeuwen, die ons land hebben bezaaid
met zingende torens, wij bouwen als volk te
samen dit monument van liefde en dankbaarheid.
Voor de wereld zal het getuigen van, hoe naar het
woord van den dichter: ‘Vlaanderen vast als ijzer
daar stond, in het slijk van zijn grond’ en voor het
levende Vlaanderen zal het worden een blijvend
verbindingsteeken met de groote dooden, met
hen ‘wier lijken liggen als zaden in ’t zand!’

Hun geest zal de nieuwe generaties bezielen.
Waar zij stonden tot in den dood, willen wij ook
paraat staan in houwe trouwe tot der dood.
Dr. X’

gloed der nachten vol wanhoop, de grauwte der
uren vol machteloosheid; - hier rees naast de
scherpe lijn der ontreddering, de trotsche boog
van zegevierende helfdhaftigheid.

Dit rolletje filmband, vol pretentie in elkaar
gestoken, getuigde voor de vier jaren strijd, meer
dan wat ik ooit zag, dieper dan wat ik ooit las.
Realistisch werd hier vorm gegeven aan de collec-
tieve oorlogsdaad, zóo scherp, dat de gansche
gemeenschap in Radio-Palace bewogen meeleef-
de in spannende stemming, waarin het zoet was
de moeders te hooren schreien, en waarin de 
oorlogsmannen spontaan uiting gaven aan hun
opmerkzamen alles heropbouwenden geest.

Dit was nochtans een film zonder intrigue?
Misschien! Maar tragischer dan welk liefdes-
drama, aangrijpender dan welk conflict in
menschenzielen, rees voor ons de tragedie van
Vlaanderen, in de hetacombe van zijn schoonste
deel: de jeugd.Wij allen, hebben gemeenschap-
pelijk herleefd, het leed der oorlogsjeugd.

Eén avond stonden we mee schildwacht op
smalle passerellen zonder einde; één avond 
vielen ons de goede kameraden ‘als stukken 
van ons zelven’; één avond voelden we ons alleen
in het aangezicht van een voor ons onbekende:
den lichtenden en daverenden dood.

Dien avond steeg in ons het Vlaamsche bewust-
zijn als een spontane reactie op ’t grote verlies
van zooveel nationale schoonheid, maar ook uit
fierheid over zoveel nationaal heldengrootheid.
Dien avond overwogen we het testament der
Vlaamsche doden, het A.V.V.-V.V.K. en beschaamd
moesten we bekennen, hoe dat ‘alles voor Vlaan-
deren’ voor ons zoo weinig is geweest, waar zij
gaven het beste, dat naar Christus woord een
broeder kan geven voor zijn broeder: het leven.

We moeten het Bedevaart-Komiteit dank
zeggen, de wordingsgeschiedenis van het Yzer-
monument in beeld te hebben gezet.

Honderden, duizenden, ook uit onze streken 
– en hun getal groeit van jaar tot jaar aan – 

53. Aankondiging van een vertoning in Temse, de thuishaven 

van De Landtsheer. Strooibiljet, 1936 [GA Temse]



vaarten die de herinnering aan de Vlaamse offers wel
levendig hielden. Dit beeld werd later ondersteund
door Met Onze Jongens aan den IJzer. We durven dan ook
besluiten dat beide films een belangrijke rol speelden
in de mythologisering van de IJzersymbolen, de cano-
nisering van de IJzerbedevaarten en de verankering
van de historische visie die het comité op de Eerste
Wereldoorlog had. Dat de erfenis van de Frontbewe-
ging kon uitgroeien tot de ‘funderingsmythe’ van het
Vlaams-nationalisme (hoofdstuk 2), werd dus in de
hand gewerkt door de films van het IJzerbedevaart-
comité.

Hoewel terecht vragen kunnen worden gesteld bij
hun technische en artistieke waarde, is het duidelijk
dat beide films, mede dankzij de scherpe polemiek en
controverse, in Vlaanderen en in België een mijlpaal
betekenden in het gebruik van het medium voor 
politiek-ideologische doeleinden. Ze bewijzen ook 
de handigheid van De Landtsheer als propagandist. 
In een bijna leninistische betekenis van het woord,
ontwikkelde De Landtsheer verschillende facetten van
de propagandavoering: van organisator over ‘mobi-
lisator’ tot agitator. In het geval van de Bedevaartfilm
zwengelde hij als publicist en ghostwriter de 
polemiek sterk aan.

dat deze onwillekeurig onder den invloed komt van
de aantrekkingskracht […] van die honderdduizend-
koppige ingetogen menschenzee.’78

IMPACT?

Vanuit dit perspectief is het duidelijk dat, zeker in 
de periode tot 1932, film, in het bijzonder het pro-
gramma met de Bedevaartfilm, een cruciale rol heeft
gespeeld in de propaganda-activiteiten, de algemene
mobilisatie en de groei van de IJzerbedevaarten. 
De bewering van De Landtsheer dat de Bedevaartfilm,
geruggensteund door Met Onze Jongens aan den IJzer, 
er bij elke voorstelling in slaagde het lokale aantal
‘bedevaarders’ te verdubbelen, is overdreven. Het
leidt echter geen twijfel dat de documentaires een
belangrijke motor van de bedevaartwerking vormden.
Door de publieke controverse rond de keuringsperi-
kelen werden ze zelfs een ‘must-see’ in Vlaamsgezinde
kringen. Daarenboven droegen de films door hun
grootschalige verspreiding bij tot de vorming van het
collectieve geheugen van de Vlaamse beweging. Ter-
wijl de eerste bobijnen van de Bedevaartfilm de zoge-
naamde IJzersymbolen (Joe English, Renaat De Rud-
der, gebroeders Van Raemdonck…) voor het voetlicht
plaatsten, beklemtoonde de rest van de film de res-
pectloosheid van de Belgische staat (verbrijzeling
Heldenhuldezerken) en het belang van de IJzerbede-
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ANDERE FILMS VOOR HET COMITÉ

Naast de Bedevaartfilm en Met Onze Jongens aan den IJzer
produceerde en verdeelde De Landtsheer ook een
aantal kortere producties voor het IJzerbedevaart-
comité. Van 1927 tot en met 1939 werd jaarlijks een
verslag over de recentste bedevaarteditie uitgebracht.
Om de opbouw van de IJzertoren te tonen en fondsen
voor de verdere werken los te weken, werden ook
beelden gedraaid van dat bouwproces. Het in de
grond slaan van de palen die de bodem moesten 
verstevigen, het gieten van een betonplaat, de eerste
steenlegging door priester Cyriel Verschaeve (icoon
van de Frontbeweging), de opbouw van de eigenlijke
toren, het onder dak brengen van de constructie, de
laatste steenlegging door de echtgenote van comité-
voorzitter Frans Daels… Het werd allemaal gefilmd
en/of gefotografeerd, zodat overal in Vlaanderen kon
worden getoond hoe de werkzaamheden opschoten.
In 1929–1930 werden die beelden apart uitgebracht
als De Opbouw van het IJzermonument, maar ook voor-
dien werden bepaalde onderdelen al apart vertoond.
Net zoals dat met opnamen over de nieuwe IJzer-
bedevaarten gebeurde, voegde De Landtsheer ook
deze beelden toe aan de constant wijzigende 
Bedevaartfilm.

In 1934 vond de onthulling plaats van het laatste
van de vier in beton gegoten beelden die de IJzertoren

flankeerden. Naar aanleiding van die gebeurtenis 
verdeelde het comité Hoe werden de 4 groote IJzerbeelden
gemaakt? of met de alternatieve titel: Hoe werden de 
4 reuzenbeelden voor het IJzermonument gemaakt? Voor
deze langere documentaire maakte De Landtsheer
gebruik van beelden die hij sinds 1930–1931 had
gedraaid bij Karel Aubroeck, de beeldhouwer die ook
in Temse woonde en werkte. Aubroeck en De Landts-
heer waren zeer goede vrienden, even oud ook. In
1914 hadden ze samen een militaire opleiding gekre-
gen.79 De film volgde de totstandkoming van de beel-
den: van de werkzaamheden in Aubroecks atelier tot
de onthulling tijdens de bedevaarten van 1931–1934.
De monumentale beelden stelden vier IJzersymbolen
voor: Joe English, de gebroeders Van Raemdonck,
Renaat De Rudder, Lode De Boninge en Frans Van der
Linden. Over enkele van hen maakte De Landtsheer
aparte kortfilms, die eveneens door het IJzerbede-
vaartcomité werden verdeeld. De Gebroeders Van Raem-
donck en De Boninge-Van der Linden, (waarschijnlijk) 
respectievelijk in 1933 en 1934 uitgebracht, onder-
steunden het geromantiseerde heldenverhaal dat

54–57. Karel Aubroeck, Temsenaar, leeftijdsgenoot en goede vriend 

van De Landtsheer, maakte voor de IJzertoren vier immense beelden 

van de IJzersymbolen. Stills, Hoe werden de 4 reuzenbeelden voor het 

IJzermonument gemaakt?, 1934 [KBF, bp1736]
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58–64. Impressie van het leven aan en achter het IJzerfront. Foto’s en

afdruk negatieven, 1914–1918 [GA Temse en ADVN, VFAY664, VFAL1874,

VFAY801]

rond deze Vlaamse gesneuvelden werd opgebouwd.
De films sloten nauw aan bij de propagandistische
werking van het comité dat over de IJzersymbolen
ook boeken en andere publicaties uitgaf. Kwalitatief
stelden de films weinig voor. De Landtsheer beschikte
niet over bewegend beeld en moest zich dus, zoals 
bij de Bedevaartfilm, behelpen met gefilmde foto’s 
en documenten.

Deze kortere documentaires waren, net als de 
langere films, bestemd voor avondvullende program-
ma’s waarop Vlaamsgezinde organisaties als bvos,
vos, Davidsfonds of andere initiatiefnemers mee-
werkten aan de propagandawerking van en fondsen-
werving voor ‘hun’ bedevaarten. Daarbij bleef het
gebruik van dia’s ingeburgerd. 

Zo verspreidde de Centrale voor Projectie-Onder-
wijs van het katholieke Vlaamsgezinde Davidsfonds
nog in 1932, op basis van door De Landtsheer aange-

leverd fotomateriaal, een uitgebreide diareeks over 
de dertiende IJzerbedevaart.80 Verscheidene andere
bronnen geven aan dat er tot eind jaren 1930 dia’s
werden vertoond of verhuurd.81 Film was echter 
duidelijk het medium van de toekomst. De beperkte
ervaring die De Landtsheer bij de productie van de
Bedevaartfilm en Met Onze Jongens aan den IJzer had 
opgedaan, inspireerde hem om met een eigen 
firma, Flandria Film, nog andere filmactiviteiten 
te ontwikkelen.
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In 1929 richtte De Landtsheer een eigen filmbedrijf op.Terwijl zijn films voor het IJzer-

bedevaartcomité een openlijk propagandistische functie hadden, dienden de Flandria

Film producties als ‘Vlaams nieuws voor Vlamingen’ op het eerste gezicht een neutra-

ler, informatiever doel. Flandria Film kende een moeilijke beginperiode, maar werd

veeleer gedreven door een ideologische motor dan door financiële motieven. In zijn

eerste werkingsjaar ontwikkelde De Landtsheer een modus operandi, die hem toeliet

om gedurende de rest van het interbellum als filmproducent en -distributeur actief 

te blijven.

Het logo van Flandria Film. Filmstrip [GA Temse]



In augustus 1932 zond filmjournaalproducent Pathé
een cameraman naar de dertiende IJzerbedevaart. 
Dat was een goede zaak voor het comité. De camera-
man kreeg alle faciliteiten en in ruil verwief het comi-
té een kopie van zijn filmopnamen. Maar veel belang-
rijker was het feit dat de IJzerbedevaart aan bod zou
komen in een nationaal verspreid filmjournaal. 

De vreugde was echter van korte duur. Het comité
ontving al snel brieven van sympathisanten, waaruit
bleek dat sommige bioscoopeigenaars, bang voor
negatieve reacties van hun publiek, de schaar in het
bewuste filmjournaal hadden gezet. Soms werd het
verslag ingekort zodat ‘de eed van trouw aan Vlaande-
ren’ ontbrak. In andere gevallen werd het onderwerp
zelfs volledig uit het journaal geknipt. Het IJzerbede-
vaartcomité beklaagde zich hierover bij monde van
De Landtsheer: ‘Une actualité doit en effet donner objective-
ment les faits du jour, qu’ils plaisent ou déplaisent à certains
spectateurs trop nerveux.’1 Pathé liet weten dat zij hier
niets tegen kon ondernemen. Zolang de bioscoop-
uitbater de huur betaalde en de filmkopie nadien
terugbezorgde, was van contractbreuk geen sprake.

Deze anekdote is om twee redenen revelerend.
Enerzijds illustreert dit voorval het belang dat 

De Landtsheer en het comité eraan hechtten: zelden
besteedde een grote actualiteitenproducent aandacht
aan een onderwerp als de IJzerbedevaart, met zijn uit-
gesproken Vlaams karakter en politieke connotaties.
Juist dat gebrek aan belangstelling had De Landtsheer
enkele jaren eerder geïnspireerd tot de oprichting van
Flandria Film. Anderzijds bewees de reactie van de
bioscoopuitbaters dat Flandria Film nooit een rol van
betekenis kon spelen op de professionele filmmarkt.
Wie een cinema uitbaatte en zijn publiek niet voor 
het hoofd wilde stoten, toonde liever ‘nieuws’ over de
Franse mode of een zeppelinwedstrijd, dan over fla-
mingantische manifestaties, organisaties of personen.

MOEIZAME START

Op 1 juli 1929 liet De Landtsheer officieel registreren
dat hij zich inliet met ‘filmopname en verhuring
(Flandria Film)’.2 Het echte begin moeten we iets
vroeger situeren: in april-mei 1929. Aanvankelijk
luidde de firmanaam ‘Flandria Film-Document’. 
Om verwarring te vermijden zal in dit boek enkel 
de naam Flandria Film voorkomen.

Vanwaar de naam Flandria Film? Het is mogelijk
dat De Landtsheer zich liet inspireren door het 
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slechts één film aanbieden, namelijk een bezoek van
journalisten aan de IJzertoren. Daarnaast stelde hij
ook beelden van de op 23 april grotendeels uitgebran-
de abdij van Tongerlo in het vooruitzicht.5 Ondanks
dit wel bijzonder beperkte aanbod toonde De Landts-
heer zich toch ambitieus. Hij stelde de exploitanten
meteen voor zich bij hem te abonneren op een weke-
lijkse Vlaamse nieuwsfilm. Die actualiteit zou kort
genoeg zijn opdat het filmpje te combineren viel met
de nieuwsfilm waarop zij eventueel al geabonneerd
waren. Als extra verkoopsargument bood De Landts-
heer zijn toekomstige klanten aan zelf voorstellen te
doen over te verfilmen onderwerpen. ‘Een klein stukje
film uit uw eigen streek zal tientallen toeschouwers
meer naar uwe zaal doen stroomen.’6 De respons was
klein tot onbestaande. Het schrift waarin De Landts-
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verhuurkantoor Flandria Filmen, dat aan het einde
van de Eerste Wereldoorlog Vlaamse en Duitse film-
propaganda verdeelde.3 Veel waarschijnlijker is echter
dat hij de allitererende naam zelf verzon, op basis van
de Latijnse benaming voor Vlaanderen. ‘Flandria’ was
en is een populair woord in Vlaamsgezinde kringen
en duikt op in de naam van talloze groeperingen, tijd-
schriften en een uitgeverij, maar ook als merknaam
van fietsen, motoren, boten, tomaten…

Aanvankelijk gebruikte De Landtsheer een gesti-
leerd logo dat iconografisch niet naar de Vlaamse
beweging verwees, tenzij men in de zuilachtige 
structuur een IJzertoren wil zien. In 1932 kwam een
nieuw logo tot stand waarop de verkorte bedrijfs-
naam ‘Flandria Film’ stond, in zwierige schuine 
letters, tegen de achtergrond van een klauwende
leeuw. Dit logo, dat ook in de generieken van zijn
films opdook, werd ontworpen door Joz De Swerts,
die als Vlaamsgezind karikaturist wel vaker het pad
van De Landtsheer kruiste (pp. 96–97).

Het oudste spoor van Flandria Film vinden we in
een brief die De Landtsheer op 2 mei 1929 verzond.4

Met dat schrijven aan de bioscoopeigenaars liet De
Landtsheer een proefballonnetje op, want hij kon

1. Doorgangsbewijs uitgereikt door de stad Antwerpen aan de ‘cinemato-

graaf’ van Flandria Film. Het is mogelijk dat De Landtsheer het nodig

had om in mei 1936 toegang te krijgen tot de haven, waar het stoffelijk

overschot van pater Damiaan aankwam. Doorgangsbewijs, 1936 [GA Temse]

2. Camera’s en toebehoren gebruikt door De Landtsheer.

Filmtas, filmtoestel Zeiss, een cassette, een toestelvoetje en een lens 

[Verzameling Marnix Maekelberg – foto Peter Maes]
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heer gedurende de eerste vijf jaren van zijn Flandria
Film activiteiten een overzicht van alle filmverhuringen
noteerde, vermeldt geen van beide onderwerpen, 
wat laat vermoeden dat ze geen aftrek vonden.

Op 27 augustus 1929 ondernam Flandria Film 
een tweede poging. De bioscoopuitbaters kregen 
een nieuwe productie aangeboden: Vlaamsche Gebeur-
tenissen.7 Onder deze ronkende titel ging slechts één
onderwerp schuil: De 10de IJzerbedevaart, een kort verslag
(90 meter) over het negen dagen voordien gehouden
evenement. Dat het onderwerp zo kort was, moest 
het filmpje aantrekkelijk houden voor de bioscopen.
Er bestond een langer verslag (280 meter) dat De
Landtsheer voor het IJzerbedevaartcomité verdeelde.
Flandria Film begon de film nadien stelselmatig uit 
te breiden: eind september 1929 tot 100 meter, eind
oktober 1929 tot 120 meter. Begin maart 1930 bleek
de film, aangevuld met beelden van de ‘IJzertoren
onder dak’, al een lengte van bijna 300 meter bereikt
te hebben.8 Dat extra materiaal, waarvan ook delen in
de Bedevaartfilm werden gemonteerd, was natuurlijk
afkomstig van het comité.

Is het niet vreemd dat De Landtsheer van één
manifestatie twee verschillende filmversies probeerde 

te verhuren, waarbij hij de ene keer namens zijn werk-
gever opereerde en de andere keer als privébedrijf
naar buiten trad? Hoe verklaren we dat Daels en de
andere comitéleden hun secretaris toestonden hen 
te beconcurreren en daarbij gebruik te maken van
materiaal dat eigenlijk voor het comité was gefilmd?
Een sluitend antwoord hierop kan bij gebrek aan
bronnen niet worden geboden. Het ligt echter voor 
de hand dat er wel degelijk afspraken werden gemaakt.
De oprichting van Flandria Film was onmiskenbaar
geïnspireerd door het succesvolle filmwerk voor het
IJzerbedevaartcomité, een spin-off, om het in heden-
daagse termen uit te drukken. Voor politieke of ideo-
logisch geladen organisaties was een dergelijke ont-
koppeling interessant, zeker wanneer ze probeerden
een voet aan de grond te krijgen in de commerciële
filmsector. Tijdens het interbellum gebeurde dit wel
vaker. Zo lanceerde de strijdbare kfa in 1931 Filma-
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3. Een van de eerste circulaires van Flandria Film–Document, 

het net opgestarte filmbedrijf van De Landtsheer.

Omzendbrief, 21 oktober 1929 [GA Temse]

4–5. De Landtsheer liet een logo voor zijn Vlaamsche Gebeurtenissen
maken en noteerde nauwgezet welke films hij verhuurde. Schrift, ‘Vlaamsche

Gebeurtenissen’, 1935–1939 [GA Temse] – Still van logo, 1935 [KBF]
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vox (de opvolger van Brabo Films), een schijnbaar
neutrale commerciële filmverdeler die gehoorzaamde
aan de wetten van de markt, maar die vooral als een
soort dekmantel binnen de filmsector ‘gezonde’
(namelijk door de kfa goedgekeurde) films verdeel-
de. Het fundamentele verschil tussen Flandria Film
en initiatieven als Filmavox/Brabo Films was natuur-
lijk dat Flandria Film niet louter door anderen
gemaakte films verdeelde, maar in de eerste plaats
werd opgericht om zelf films te produceren.

Later beklemtoonde De Landtsheer dat hij Flandria
Film ‘voor eigen rekening en initiatief ’ had opgericht.
Het werk voor zijn filmbedrijf verliep louter in de
‘weinig vrije tijd waarover we beschikten […] zodat 
de montage en het nazicht van de Flandria-films
meestal nachtwerk werd’.9 Er is geen reden om hier-
aan te twijfelen. De Landtsheer vereenzelvigde zich 
zo sterk met het comité en de bedevaarten, dat hij 
dat engagement niet zou hebben verwaarloosd voor
een bijproject. Juist vanwege dat engagement, is het
nauwelijks voorstelbaar dat De Landtsheer die spin-
off lanceerde zonder voorafgaand overleg met Frans
Daels of andere leden van het comité. In elk geval had
hij bij het opnemen van zijn voltijdse functie in 1927
uitdrukkelijk verzocht om daarnaast nog ander te
werk te mogen uitvoeren.10 De vraag is dan ook: wat
was het businessplan en waarom ging het IJzerbede-
vaartcomité daarmee akkoord? 

OPZET

Het was geen toeval dat De Landtsheer zijn publiciteit
voor Flandria Film aanvankelijk enkel aan eigenaars
van cinemazalen richtte. Het rijke bioscooplandschap 
waarover Vlaanderen beschikte (hoofdstuk 1), bleef
onontgonnen terrein voor het IJzerbedevaartcomité
(hoofdstuk 3). Uitbaters wilden hun publiek dagelijks
een ontspannend filmaanbod bezorgen en hadden
geen interesse voor de met films gelardeerde propa-
ganda-avonden van het comité. De vertoningen die
het comité kon (laten) organiseren, bereikten dus
enkel een Vlaamsgezind publiek dat bewust voor der-
gelijke thema-avonden koos. Het ruimere filmpubliek
werd niet aangesproken.

Toen het IJzerbedevaartcomité een verslag over 
de tiende IJzerbedevaart te huur aanbood, richtte het
zich niet tot bioscopen, maar tot verenigingen die 
de film wilden combineren met een vertoning van 
de Bedevaartfilm en/of Met Onze Jongens aan den IJzer.
Door onder de vlag van Flandria Film een film over
dezelfde bedevaart aan het professionele bioscoop-
circuit aan te bieden, deed De Landtsheer zijn comité
dus geen concurrentie aan. Integendeel, indien hij 
erin zou slagen bioscopen ‘nieuwsfilms’ over de
IJzerbedevaarten en de IJzersymbolen te verhuren, 
zouden de Flandria Film activiteiten complementair
zijn aan het filmwerk voor het comité. De opstart 
van Flandria Film lag dus volledig in het verlengde
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van De Landtsheers beroepsactiviteiten en het vroege
Flandria Film kan als een soort dekmantel worden
beschouwd. Terwijl de films van het comité een open-
lijk propagandistische functie hadden, dienden de
Flandria Film producties als ‘Vlaams nieuws voor 
Vlamingen’ op het eerste gezicht een neutraler, infor-
matiever doel. In werkelijkheid promootten de films
van De Landtsheer natuurlijk het gedachtegoed van
het comité. Twee van de drie eerst beschikbare films
toonden immers de IJzertoren en de IJzerbedevaart.

Dat Flandria Film activiteiten plande die in het 
verlengde van het werk voor de bedevaarten lagen,
maar er niet mee botsten, verklaart waarom het comité
zich niet tegen De Landtsheers initiatief verzette. Maar
hoe ontwikkelde het bedrijf zich verder? En in welke
mate slaagde het er in bioscoopuitbaters een abonne-
ment op ‘actualiteiten uit het Vlaamsche land’11 te
laten ondertekenen? 

HET EERSTE WERKJAAR: MET VALLEN 

EN OPSTAAN

De allereerste editie van de Vlaamsche Gebeurtenissen, 
die enkel de tiende IJzerbedevaart (en de IJzertoren)
behandelde, werd tussen 1 november 1929 en 8 augus-
tus 1930 slechts zevenmaal verhuurd.12 Dat het ruim
twee maanden duurde vooraleer Flandria Film het
verslag voor de eerste keer kon verhuren, hield ver-
moedelijk verband met het feit dat de film aanvanke-

lijk duurder was. De vraagprijs zakte van 45 naar 
25 frank vooraleer de verhuur startte. Het trapsgewijs
laten dalen van prijzen was bij grote filmjournaal-
maatschappijen een courante politiek: wie actuelere
beelden dan de concurrentie wou tonen, moest daar
een prijs voor betalen. De Landtsheer kopieerde die
strategie. 

Eind september 1929, toen De Landtsheer de film
nog aan geen enkele verhuurder had kunnen slijten,
beweerde hij in een rondschrijven dat de productie 
in ‘een 20-tal cinema’s’ was afgerold en dat er nog
‘regelmatig nieuwe aanvragen’ binnenkwamen.13

Dit leugentje moest hem helpen om opnieuw Vlaam-
sche Gebeurtenissen op de markt te gooien. De lading
van die nieuwe reeks dekte ditmaal veel beter de vlag: 
er kwam meer dan één ‘gebeurtenis’ aan bod en de
onderwerpen waren inhoudelijk gediversifieerder.
Naast de begrafenis van schrijver Karel Van de 
Woestijne behandelde het journaal ook de inhuldi-
ging van de Ohiobrug in Eine door koning Albert i
(een herinnering aan de Eerste Wereldoorlog) en 
de feestelijke inwijding met folkloristische stoet 
van een kapel in Deinsbeke (Zottegem).14

6–9. Enkele voorbeelden van reportages die De Landtsheer produceerde

en in zijn Flandria Film catalogus opnam. Still, Albrecht Rodenbach, 1931

[KBF, bp1560] – Still, Vlaamsch Huis – Temsche, 1932 [KBF, bp1718] – Still, 

Guido Gezelle, 1930 [KBF, bp1522] – Still, Winter in ’t land, 1934 [KBF, bp1557]
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In plaats van één, politiek thema (IJzertoren, IJzer-
bedevaart) boden de tweede Vlaamsche Gebeurtenissen
meerdere, luchtigere onderwerpen aan. De opening
van de Ohiobrug had ook door een bestaande jour-
naalproducent kunnen worden gefilmd. De begrafe-
nis van beroemdheden – zij het doorgaans met 
een grotere naam en faam dan Van de Woestijne –
behoorde eveneens tot het reguliere repertoire van 
de filmjournaals. De tweede Vlaamsche Gebeurtenissen
beantwoordden vormelijk en inhoudelijk dus veel
meer aan de conventies van een doorsnee filmjour-
naal, maar droegen toch een eigen, Vlaamse stempel.
Dit verklaart wellicht de grotere belangstelling: 
De Landtsheer noteerde zes verhuringen in november
1929 en elf meer in het daaropvolgende jaar.

November 1929 was sowieso de maand waarin
Flandria Film een doorbraak beleefde die misschien
niet overweldigend groot was, maar De Landtsheer
wel bevestigde in zijn vermoeden dat er een reële
behoefte aan lokaal nieuws bestond. Een verslag over
de in Lier gehuldigde kunstsmid Lode Van Boeckel,
aangevuld met beelden van de in dezelfde stad wonen-
de Felix Timmermans, kon voor het jaareinde dertien-
maal worden verhuurd. Een filmpje over Cyriel Buysse

128

F
L

A
N

D
R

IA
 F

IL
M

10

11



dat vermoedelijk in het kielzog van dat succes werd
gedraaid en na verloop van tijd met de Van Boeckel-
Timmermansreportage werd samengevoegd, kende
eveneens veel succes. Deze beelden van Vlaamse 
kunstenaars vonden in 1931–1932 regelmatig aftrek
en werden ook in de daaropvolgende jaren (tot en 
met 1937) af en toe opnieuw verhuurd.

Eveneens in november 1929 produceerde De
Landtsheer met 11 november, wapenstilstand! een korte
documentaire over het einde van de Eerste Wereld-
oorlog. Net als Met Onze Jongens aan den IJzer was deze
productie gebaseerd op archiefbeelden en legde ze 
de nadruk op de oorlogsgruwel: ‘De historische
wagon – de laatste kanonschoten – de dooden – de
kreupelen – een waar beeld van den oorlog die voor
altijd verhinderd moet worden.’15 Hoewel veel minder
triomfantelijk dan vergelijkbare films van buitenlandse
origine, was deze reportage niet alleen zeer succesvol
in november-december 1929 (elf verhuringen). Met
tweeëntachtig aanvullende verhuringen in 1930–1939
werd ze zelfs een vaste waarde in de Flandria Film
catalogus.

Na 11 november, wapenstilstand! duurde het tot april
1930 voor Flandria Film met De Vlaamsche Hoogeschool

een nieuwe productie kon verhuren. In een rond-
schrijven stelde De Landtsheer deze kortfilm over de
Gentse universiteit als volgt voor: ‘Deze kleine doku-
mentaire film is streng buiten elke politieke opinie
gehouden.’16 Op basis van de bewaarde fragmenten
valt niet meer na te gaan of de film, die onder andere
teruggreep naar de stichting van de Gentse univer-
siteit door de Nederlandse koning Willem i en naar 
de rol van de Vlaamsgezinde hoogleraar Julius Mac
Leod, geen politieke tendensen bevatte. Wel is duide-
lijk dat De Landtsheer de film om politieke en actuele
redenen uitbracht. In deze periode werd in het Bel-
gische parlement namelijk gestemd over de verneder-
landsing van de Gentse universiteit. Deze oude eis
van de Vlaamse beweging was tijdens de Eerste
Wereldoorlog door de Duitse bezetter ingewilligd, met
medewerking van Vlaamse activisten (hoofdstuk 2).

10. Filmdozen gebruikt door De Landtsheer. [ADVN – foto Peter Maes]

11. Handgeschreven lijst van de tussentitels die De Landtsheer maakte

voor Een oud Vlaamsch gebruik: begrafenis met wijtewagen uit 1939.

Synopsis [GA Temse]

12. Kladbriefjes over diverse films, met informatie over datum, 

lengte en verhuurprijs. [GA Temse]
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Juist daarom werd de vernederlandsing na de bevrij-
ding ongedaan gemaakt. De Landtsheers interesse
voor deze kwestie werd ook aangewakkerd door
Frans Daels die niet alleen voorzitter van het IJzer-
bedevaartcomité was, maar ook professor genees-
kunde aan de universiteit. De Vlaamsche Hoogeschool
kwam echter te laat om nog controversieel te zijn. 
De vernederlandsing was al goedgekeurd en de wet 
in het Staatsblad gepubliceerd nog voor de eerste 
vertoning op het Vlaams Wetenschappelijk Congres
in april 1930 had plaatsgevonden. De film kende 
dan ook slechts een bescheiden succes.

Commercieel deed Flandria Film diezelfde 
maand (april 1930) veel betere zaken met De Rondrit
van Vlaanderen voor beroepsrenners, dat zakelijk een 
kleine revolutie teweegbracht. Nog voor de Ronde 
verzond De Landtsheer publicitaire briefkaarten om
bioscoopuitbaters op de hoogte te brengen van het
feit dat ‘Flandria Film ook in sportgebeurtenissen
niet ten achter wil blijven’17 en dat de film op verschil-
lende kopieën zou worden verdeeld. Uit de Flandria
Film boekhouding blijkt dat De Landtsheer met 
De Rondrit van Vlaanderen vijf dagen na deze sport-
gebeurtenis met drie kopieën in de zalen kwam. 

Een week later volgde een bijkomende kopie. Uitein-
delijk zou de film op vijf kopieën in alle uithoeken van
Vlaanderen geprojecteerd worden. Met De Rondrit van
Vlaanderen slaagde Flandria Film er voor het eerst in
op grote schaal bioscopen als klanten te verwerven.
De sportreportage werd verhuurd aan prijzen die naar
Flandria Film normen revolutionair hoog waren: de
lanceerprijs, die wekelijks afnam, was tweehonderd
vijftig frank. Ter vergelijking: voor De Vlaamsche Hooge-
school werd slechts zestig frank gevraagd. Niettemin
bleven alle beschikbare kopieën van De Rondrit tot
eind mei voortdurend in omloop. Nadien vond de
film wat minder aftrek, maar tot januari 1939 zou 
ze nog zevenentwintigmaal verhuurd worden.

BIJGESTELDE AMBITIES

In het eerste werkjaar (mei 1929-april 1930) onder-
vond De Landtsheer dat hij zijn ambities moest 
bijstellen. Het bedrijf bleef een zijproject waarvan 
hij financieel niet afhankelijk was. Voorts moest hij
erkennen dat hij er niet in slaagde om vertoners een
abonnement te laten afsluiten. Dit was misschien te
wijten aan de desinteresse van de bioscoopuitbaters,
maar had waarschijnlijk ook te maken met De Landts-
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13. Nota’s van De Landtsheer over de verhuur van Flandria Film 

producties in de tweede helft van de jaren 1930. [GA Temse]

14. Losse kaartjes met voorgedrukte tekst over verhuurgegevens 

van Flandria Film, 1937–1938. [GA Temse] 13



heers beperkte aanbod. Wekelijks een nieuw filmjour-
naal produceren, was geen probleem voor grote pro-
ducenten met internationale netwerken, maar ging 
de mogelijkheden van De Landtsheer ver te boven. 
De huurcontracten betroffen enkel individuele films
waarmee de uitbater meer publiek hoopte te trekken.

In het eerste werkingsjaar werd ook een commer-
ciële en ideologische strategie ontwikkeld. Politiek
getinte producties – het verslag over de bedevaart of
de kortfilm over de Vlaamse hogeschool – vonden
weinig aftrek. Onderwerpen uit een ruimer cultureel
veld zoals over Van Boeckel, Timmermans en Buysse
hadden een veel grotere kans op succes. Deze films
brachten Vlaamse actualiteit naar een Vlaams publiek
of slaagden erin een lokale kijk op het internationale
gebeuren te bieden zoals de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog. Het betrof onderwerpen die een aan-
vulling op de gevestigde filmjournaals boden. Com-
merciële rendabiliteit bleek verzekerd wanneer het
onderwerp van lokale, sportieve aard was. In tegen-
stelling tot andere producties kon De Rondrit van
Vlaanderen wel in het reguliere bioscoopcircuit in-
breken en daar gangbare huurprijzen vragen.

In de tien jaar die daarop volgde, ging Flandria

Film op de ingeslagen weg verder. Naast diverse poli-
tieke films en ettelijke sportproducties bleef De Landts-
heer zijn uitgangspunt trouw, namelijk ‘toeschou-
wers actualiteiten uit het Vlaamsche land’ aanbieden.
De idee om als een regulier filmjournaal meerdere
onderwerpen aan bod te laten komen, liet De Landts-
heer vrij snel vallen. Meestal werd per film één thema
uitgediept. Raakten de onderwerpen na verloop van
tijd gedateerd en vonden ze geen aftrek meer, dan
maakte De Landtsheer een compilatie die de naam
Vlaamsche Cine-Gazet of kortstondig ook Vlaamsche
Gebeurtenissen Revue kreeg. Om dat initiatief kracht bij
te zetten, richtte hij in 1936 nog een rondschrijven
aan de uitbaters: ‘Voor onze Brusselsche filmjournals
– die zich “actualités” noemen – is Vlaanderen nog
altijd een vreemd land… want in onze Vlaamsche
cinemas ziet men nooit of heel uitzonderlijk, zelfs
geen meter echte Vlaamsche filmreportage.’18

Niettemin werd de Cine-Gazet geen succes.
Vanaf het begin ondervond De Landtsheer – en

misschien had hij daar van meet af aan mee rekening
gehouden – dat Flandria Film zich niet alleen tot de
bioscopen moest richten. Zijn allereerste editie van 
de Vlaamsche Gebeurtenissen werd maar aan één cinema
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verhuurd. De andere zes huurders waren een pastoor
uit Grimbergen en een uit Antwerpen, de vtb van
Zottegem, het Davidsfonds van Diest, het Christen
Werkersverbond van Oostende en een particulier 
uit Brugge.19 Deze personen en organisaties huurden
de film niet om hem herhaaldelijk in een bioscoop 
te vertonen, maar wel voor een eenmalige projectie 
in een parochiezaal, café, verenigingslokaal, Vlaams
huis of ander etablissement. Uit de schriften waarin
De Landtsheer jarenlang noteerde wie welke films
huurde, blijkt dat dit patroon zich in de volgende
jaren doorzette. Hoewel Flandria Film soms aan bios-
copen verhuurde en af en toe zelfs grote filmpaleizen
tot zijn klanten mocht rekenen, slaagde het bedrijf 
er nooit in een echt netwerk te creëren, laat staan een
wezenlijke rol te spelen in de nationale journaalpro-
ductie. Dat het filmbedrijf desondanks actief kon blij-
ven, dankte De Landtsheer aan een alternatief circuit,
aan het soort personen en organisaties waaraan hij 
De 10de IJzerbedevaart had kunnen verhuren. Flandria
Film kwam met zijn Vlaams profiel bijna automatisch
terecht in het netwerk van Vlaamse huizen of in loka-
len afgehuurd door vos, bvos, vnv en andere orga-
nisaties of partijen. Het ging gedeeltelijk om hetzelfde

circuit waarin De Landtsheer ook voor het comité
actief was, maar niet helemaal. 

De Landtsheer slaagde erin om ook andere netwer-
ken aan te spreken. Zeer belangrijk voor Flandria Film
waren de katholieke cinemazalen die de Belgische
filmmarkt domineerden (hoofdstuk 1). Ook de talrijke
katholieke verenigingen die geregeld filmvoorstel-
lingen organiseerden, werden door De Landtsheer
niet uit het oog verloren. Natuurlijk richtte hij zijn
aandacht in de eerste plaats op de katholieke orga-
nisaties die uitgesproken Vlaamsgezind waren. Een
voorbeeld daarvan is het Davidsfonds. Zo schreef  
De Landtsheer in oktober 1928 naar Leo Van Marcke,
de bestuurder van de kfc, met de vraag om zijn film-
aanbod voor te stellen aan de kfc-leden. Van Marcke
stemde ‘als goede Vlaming’ toe, waarna hij De
Landtsheer aanbood om omzendbrieven onder de
kfc-leden te verspreiden.20 In de boekhouding van
De Landtsheer en Flandria Film treffen we daarna
heel wat katholieke filmzalen en organisaties aan.
Deze documenten tonen ook aan dat De Landtsheer
er zowel sportfilms als openlijk Vlaamsgezinde
reportages kon slijten. Een sportfilm als De omloop 
van de Vlaamsche gewesten 1932 bijvoorbeeld, werd 
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via de kfc vertoond in verschillende bioscopen waar-
onder cinema Gouden Leeuw in Eeklo (mei 1932).21

De Landtsheer verkreeg ook toegang tot socialistische
cinema’s als Cinema Vooruit in Wetteren en Cinema
Vooruit op de Mechelse Bruul. Ook liberale bioscopen
en organisaties zoals het Willemsfonds en de Liberale
Vakbond huurden films uit Flandria Film catalogi.

VERDERE EVOLUTIE: VAN SPORTFILM 

TOT CHAPLIN

De Landtsheer slaagde er dus niet in om met Flandria
Film een factor van betekenis te worden in de bios-
coopsector. Daardoor belandde hij in een alternatief
circuit, dat deels overlapte met het Vlaamsgezinde
netwerk waarin hij ook voor het IJzerbedevaartcomité
actief was. Vormde Flandria Film dan toch een con-
current voor het comité? Niet echt. Indien het comité
zijn lange documentaires en/of zijn kortere produc-
ties verhuurde, bleef dat gebeuren in een specifieke
context, namelijk aan personen of verenigingen die
avonden organiseerden met een duidelijke stempel
van de bedevaarten. Flandria Film daarentegen bleef
zich richten tot organisatoren die niet specifiek of
niet exclusief in de bedevaarten waren geïnteresseerd. 
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15–18. Aankondiging van filmavonden georganiseerd door Vlaams-

gezinde organisaties die een beroep deden op Flandria Film om een

avondvullend programma op te stellen. Strooibiljetten [GA Temse]
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Voor deze doelgroep volstonden de Vlaamsche
Gebeurtenissen echter niet. De organisatoren van film-
voorstellingen wensten een gevarieerd middag- of
avondvullend programma aan te bieden, waarin naast
Vlaamse nieuwsfilms nog andere producties te zien
waren. Om aan die vraag te voldoen, begon De Landts-
heer meer eigen films te maken en allerhande andere
films aan te kopen. Het is moeilijk te achterhalen
hoeveel en welke producties De Landtsheer aankocht,
omdat de originelen in de brand van 1940 verloren
zijn gegaan. Meestal ging het om sterk verouderd
materiaal: films die in het gewone bioscoopcircuit
niet meer te zien waren.

In een catalogus die De Landtsheer in 1935 voor
het eerst liet drukken, vinden we naast Vlaamsche
Gebeurtenissen en sportfilms ook talrijke andere titels
terug. De portefeuille van Flandria Film breidde zich
verder uit. Een reconstructie van het Flandria Film
aanbod voor de periode 1929–1940 brengt ons op
ongeveer tachtig producties uit de reeks Vlaamsche
Gebeurtenissen, ruim zestig sportfilms, bijna honderd
aangekochte documentaires en zowat tachtig aan-
gekochte films (Filmografie, pp. 200–214). Flandria
Film bouwde in ruim tien jaar een catalogus op van
circa 320 films, die voor meer dan de helft uit aange-
kochte producties bestond. De Landtsheer lardeerde
zijn catalogus met internationale documentaires als
Beroemde watervallen in Amerika, De Groote zalmvischvangst

in Kanada, De Grillen der natuur, De Luchtvaart, Veefokkerij
in Kongo, Reisje doorheen de Beiersche Alpen… Daarnaast
bood hij ook korte of lange fictiefilms aan: ongeïden-
tificeerde films van Walt Disney (Mickey’s locomotief) 
en Charlie Chaplin (Charlot verliefd), cowboyfilms 
(De Gebroeders Cowan), drama’s (Het mirakel der liefde),
detectivefilms (De Gestolen edelsteenen) enzovoort. Popu-
lair waren ook de tekenfilms van ‘Flik en Flok’, zoals
de Amerikaanse cartoonhelden Mutt & Jeff bij Flandria
Film heetten. De Landtsheer zou later beklemtonen
dat deze aangekochte films van secundair belang
waren. Hij had ze slechts gekocht en vertoond ‘omdat
wij aldus regelmatig volledige programma’s kon-
den verhuren, waar wij dan onze “Vlaamsche Gebeur-
tenissen” konden tussenschuiven’.22 Dit belet niet dat
ze voor het toenmalige publiek zeer belangrijk waren.

De Bedevaartfilm en Met Onze Jongens aan den IJzer
verschenen nooit in de Flandria Film catalogi. Ook
een aantal kortere films die De Landtsheer voor het
comité verdeelde, werden niet door Flandria Film op
de markt gebracht. In theorie bleven beide activiteiten
gescheiden, maar in de praktijk ontstond er wel een
zekere osmose. Het was onvermijdelijk dat organi-
satoren soms uit beide portefeuilles wensten te pro-
grammeren en bijvoorbeeld Met Onze Jongens aan den
IJzer wilden omkaderen met sportfilms en documen-
taires uit de Flandria Film catalogus. Wat zich ook
voordeed was de organisatie van kindervoorstellingen
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in de namiddag met Flik en Flok bij de Menscheneters, ter-
wijl voor de ‘ernstige’ avondvoorstelling  een beroep
werd gedaan op films van het IJzerbedevaartcomité. 

Inhoudelijk vormde dit voor De Landtsheer geen
probleem: hij waakte erover om zo vaak mogelijk een
verslag over de recentste IJzerbedevaart in het pro-
gramma te steken, inclusief een oproep om de vol-
gende editie bij te wonen. En ook boekhoudkundig
was er niks aan de hand. Een voorbeeld dat dit tref-
fend illustreert, dateert van december 1936. De Landts-
heer ontving toen een aanvraag voor een vertoning in
Rekkem. Hij stelde een programma samen van Met
Onze Jongens aan den IJzer (de korte versie, wellicht op
uitdrukkelijk verzoek, wat erop wijst dat de versie in
zes delen als te lang werd beschouwd), twee versla-
gen van IJzerbedevaarten en drie kluchten en noteer-
de in de marge: ‘120 f Bedev, 40 f FF’.23

HET EINDE?

Volgens een lijst die De Landtsheer na de brand van 
het IJzerbedevaartsecretariaat aan de verzekering
overmaakte, beschikte Flandria Film in 1940 over ver-
scheidene opname- en projectietoestellen, een mon-
tagetafel, apparatuur om een film te synchroniseren,
een toestel om tussentitels te maken… De Landtsheer
vermeldde uitdrukkelijk dat dit materiaal zich welis-
waar in het secretariaatsgebouw bevond, maar zijn
persoonlijke eigendom was.24 Het zou echter ver-

keerd zijn hieruit af te leiden dat Flandria Film zich
ontwikkeld had tot een professioneel bedrijf. De
Landtsheer bleef werkzaam in de marge van het regu-
liere filmbedrijf, was aangewezen op verouderd twee-
dehandsmateriaal en kon het gebrek aan professio-
nele cinematografische vorming niet verbergen. Vaak
stond hij zelf achter de camera, een van Germain
Baert gekochte Kinamo N 25 met automatische veer.
Voorts ontwikkelde hij in eigen badkuip en was hij
verantwoordelijk voor de montage van de opnamen
en de tekst van de in beeld komende tussentitels, 
die zijn vrouw Yvonne beletterde.25

Terwijl de Belgische bioscoopwereld in de jaren
1930 langzaam in de ban raakte van de geluidsfilm
(hoofdstuk 1), bleef De Landtsheer vooral met stille
films werken, die bij de vertoning werden begeleid
door een spreker of door muziek van fonogramplaten 
die Flandria Film leverde. De rol van spreker werd
vaak ingevuld door Juliaan Platteau, terwijl De Landts-
heer of een ingehuurde ‘operateur’ (bijvoorbeeld
streekgenoot Henri Van Daele) de projectie verzorgde.
Flandria Film bleef dus een kleinschalige, onderge-
kapitaliseerde onderneming, die door vast te houden

19–22. Flik en Flok, in feite de Amerikaanse cartoonfiguurtjes Mutt 

en Jeff, maakten het programma lichtvoetig of werden ’s namiddags 

vertoond tijdens aparte kindervoorstellingen. Stills, Flik en Flok in ’t land 

der wolven [KBF, pa2662]
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aan stille films steeds meer een anachronisme werd.
Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog maakte
de vraag naar de verdere levensvatbaarheid van de
maatschappij in de jaren 1940 overbodig.

De brand van het IJzerbedevaartsecretariaat
(hoofdstuk 2) in mei 1940 en de Tweede Wereldoor-
log betekenden de stopzetting van de Flandria Film
activiteiten, althans dat is de lezing die De Landtsheer
na de bezetting gaf. Uit hoofdstuk 6 zal blijken dat
deze eindfase complexer in elkaar stak. Vooraleer 
dieper op deze geschiedenis in te gaan, is het aange-
wezen om de films die De Landtsheer zelf produceerde
en die hem ook na aan het hart lagen onder de loep 
te nemen: de Vlaamsche Gebeurtenissen en de sportfilms
(hoofdstuk 5).
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23. Filmoperateur Henri Van Daele (links) laadt de filmbenodigdheden

in de wagen van De Landtsheer voor diens woning in Temse. De koffer 

bevat een projectieapparaat. Waarschijnlijk staan ze klaar om ergens 

in Vlaanderen een filmvoorstelling te verzorgen.

Afdruk negatief, ca. 1930 [GA Temse]

24. De Landtsheer noteerde minutieus alle activiteiten en daaruit 

voortvloeiende inkomsten. Daarbij probeerde hij steeds het onderscheid

tussen de Flandria Film productie en de werking voor het IJzerbedevaart-

comité in acht te nemen. Pagina in: ‘Filmafrollingen en IJzerbedevaart. 

Verhuring films’, 1927–1934 [GA Temse]
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Met Flandria Film bouwde Clemens De Landtsheer in de jaren 1930 een ruime cata-

logus van eigen filmproducties op. Hij probeerde in de eerste plaats aandacht te krij-

gen voor de Vlaamsche Gebeurtenissen, een reeks aan de actualiteit verbonden nieuws-

reportages. Toch zorgden zijn sportfilms, en dan vooral de verslagen van populaire

wielerwedstrijden in Vlaanderen, voor de continuïteit en bekendheid van zijn film-

bedrijf. Op het eerste gezicht lijken enkel de Vlaamsche Gebeurtenissen in het poli-

tieke propagandaproject van De Landtsheer en het IJzerbedevaartcomité te passen.

Maar schijn bedriegt.

Still (detail), Het Kampioenschap van Vlaanderen, 1932 [KBF, bp1934]



VLAAMSCHE GEBEURTENISSEN

Met de Vlaamsche Gebeurtenissen probeerde De Landts-
heer een alternatief te bieden voor de filmjournaals
die door buitenlandse firma’s werden gemaakt en
verspreid. Deze reguliere actualiteiten brachten op 
geregelde tijdstippen, meestal eenmaal per week, 
een nieuwe editie uit met aandacht voor een hele
reeks onderwerpen die kort aan bod kwamen. De
Vlaamsche Gebeurtenissen daarentegen, verschenen on-
regelmatig en bestonden gewoonlijk uit één onder-
werp waaraan veel aandacht werd besteed. Terwijl de
grote filmjournaals elke editie op tientallen kopieën
uitbrachten, was dat voor de Vlaamsche Gebeurtenissen
veeleer ongebruikelijk. Een film als De Rondrit van
Vlaanderen voor beroepsrenners uit 1930 werd verdeeld op
vijf kopieën, een uitzondering in de Flandria Film anna-
len die slechts enkele populaire films te beurt viel.

Voor het merendeel van de producties stond 
De Landtsheer zelf achter de camera en nam hij ook
de montage en de tussentitels voor zijn rekening. 
Het is echter mogelijk dat hij beeldmateriaal uitwis-
selde met andere cameralui, bijvoorbeeld voor zijn
reportages over de uitvaart van koning Albert i in
1934 en de begrafenis van koningin Astrid in 1935.
Hoewel veeleer uitzonderlijk wierf hij af en toe een
extra cameraman aan (voor sportfilms) of kocht hij
beelden bij derden.

De toonaangevende filmjournaals zoals die van
Pathé of Gaumont lanceerden hun nieuwste edities 
in de grootste cinema’s van de centrumsteden. De
oudere afleveringen werden naar kleinere bioscopen
doorgeschoven. Via een watervalsysteem belandden
de actualiteiten zo na weken of maanden in de klein-
ste zalen. Het bioscooppubliek in de dorpen en klei-
nere steden raakte eraan gewoon dat de ‘nieuwsfilms’
verscheidene weken of maanden op de actualiteit 
achterliepen. De Landtsheer haalde er voordeel uit,
omdat niemand verwachtte dat zijn sportfilms of
Vlaamsche Gebeurtenissen brandend actueel waren.

De Vlaamsche Gebeurtenissen groeiden uit tot een vlag
die vele ladingen dekte. De reeks behandelde uiteen-
lopende thema’s, maar toch viel een rode draad te
bespeuren: alle onderwerpen waren ergens in Vlaan-
deren gefilmd. Daarbij rekende De Landtsheer ook
Brussel ondubbelzinnig tot het Vlaamse grond-
gebied. Dit kwam nadrukkelijk tot uiting in zijn
reportage over Het 5de Vlaamsch Nationaal Zangfeest te
Brussel (1937). In de tussentitels van die film citeerde 
De Landtsheer uit de redevoering die Lode Geysen 
er hield: ‘Waar staan wij hier? In vlaanderen!’

De lengte van een Vlaamsche Gebeurtenis was even
variabel als het onderwerp. De meeste reportages 
telden 300 à 400 meter. Een korte productie als De Zee-
leeuw te water (1932) nam slechts 120 meter in beslag,
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bestemde reportages er vrij makkelijk in om toegang
tot het reguliere bioscoopcircuit te krijgen. Onder-
werpen als koninklijke begrafenissen sloten thema-
tisch aan bij het gebruikelijke repertoire van de geves-
tigde filmjournaals. De Landtsheer liet deze films,
vooral de actualiteiten met commerciële waarde, ook
vormelijk en inhoudelijk aansluiten bij de genrecon-
venties. Koningin Astrid (1935) kreeg tweetalige tus-
sentitels, wat voor een firma als Flandria Film uitzon-
derlijk was. De neutrale toon waarop De Landtsheer
films over de koninklijke familie van commentaar
voorzag, contrasteerde sterk met de anti-Belgische
teneur van zijn politieke producties, waarin de auto-
riteiten en in het bijzonder de ordediensten automa-
tisch als anti-Vlaams werden voorgesteld.

VLAAMSCHE KOPPEN, VLAAMSE CULTUUR

Hoewel De Landtsheer met Flandria Film soms een
commerciële logica hanteerde, had hij toch veeleer
een breder, ‘volksopvoedend’ doel voor ogen. 
De politieke radicalisering die van hem een Vlaams-

1–4. Enkele onderwerpen uit de reeks Vlaamsche Gebeurtenissen.

Still, Koningin Astrid, 1935 [KBF, bp1550] – Still, Het 5de Vlaamsch

Nationaal Zangfeest te Brussel, 1937 [KBF, bp1750] – Still, De Zeeleeuw

te water, 1932 [KBF, bp1555] – Still, Uitvaart van koning Albert en 

intrede van Leopold, 1934 [KBF, bp1747]

terwijl een uitschieter als Guido Gezelle (1930) maar
liefst 1300 meter bedroeg. Die laatste film bestond uit
drie delen, waarvan het laatste eventueel afzonderlijk
kon worden vertoond. Een belangrijk kenmerk van 
de Flandria Film producties waren de talrijke wijzi-
gingen die soms achteraf nog werden aangebracht. 
In 1930 verfilmde De Landtsheer de overstromingen
die de provincie Antwerpen teisterden en waar ook
Temse het slachtoffer van werd. Hij maakte van deze
actuele gebeurtenis een zeer lange reportage van 
1800 meter: Als de dijken breken (1930). Toen de belang-
stelling daalde, werd de film tot 400 meter terugge-
bracht, minder dan een kwart van de originele lengte.

De Landtsheer filmde meestal actuele onderwer-
pen die een breed publiek konden aanspreken: de
koninklijke inhuldiging van de eerste Scheldetunnel
in Antwerpen (1933); de uitvaart van Albert i en de
troonsbestijging van Leopold iii (1934); de begrafe-
nis van koningin Astrid (1935); de repatriëring van
het stoffelijk overschot van pater Damiaan (1936); de
dood van verscheidene jonge militairen in Brasschaat
als gevolg van een ongeluk met explosieven (1937).
Terwijl de langere Vlaamsche Gebeurtenissen veeleer als
reportages kunnen worden bestempeld, behielden de
kortere producties het karakter van een nieuwsfilm.

Samen met de sportfilms slaagden deze aan de
actualiteit gebonden en voor een ruim publiek
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nationalist maakte na de Eerste Wereldoorlog, zette
geen rem op zijn cultuurflamingantisme. De opnamen
van Lode Van Boeckel, Felix Timmermans en Cyriel
Buysse gaven de aanzet tot een ambitieus plan, name-
lijk de ‘vereeuwiging’ of het in herinnering brengen
van personen die in zijn ogen een bijdrage aan de ‘ver-
heffing’ of emancipatie van Vlaanderen hadden gele-
verd. Meestal was er een concrete aanleiding voor de
productie van deze films: een link met de actualiteit,
die Flandria Film van een minimale afzet verzekerde. 

Toen in 1930 in Brugge een grote Gezellehulde
werd georganiseerd om het eeuwfeest van de dichter
luister bij te zetten, filmde De Landtsheer het ceremo-
nieel dat door koning Albert i en koningin Elisabeth
werd bijgewoond. Van deze gelegenheid werd vervol-
gens gebruikgemaakt om de biografische film Guido
Gezelle te produceren. De Edward Poppefeesten (1932),
de Conscienceherdenkingen (1934) en het eeuwfeest
van Peter Benoit (1934) leidden tot soortgelijke initia-
tieven. Het in 1931 uitgebrachte Albrecht Rodenbach was
aanvankelijk bedoeld voor de Rodenbachfeesten, die
in 1930 hulde moesten brengen aan de vijftig jaar eer-
der overleden schrijver. Ideologische spanningen en

discussies over de vraag of Rodenbach al dan niet 
als Groot-Nederlander moest worden voorgesteld, 
hadden tot gevolg dat de feesten pas in 1932 plaats-
vonden. Rodenbach was niet het enige icoon van de
Vlaamse beweging dat in de reeks werd opgenomen.
Er kwamen reportages over de Vlaamsgezinde priester-
dichter Edward Poppe (1890–1924, net als De Landts-
heer geboren in Temse), over Hendrik Conscience
(1812–1883) die met de roman De Leeuw van Vlaanderen
(1838) een ereplaats in het canon van Vlaamse litera-
toren had verworven, over Peter Benoit (1834–1901)
die als muzieknationalist Nederlandstalige liederen
had geschreven, bij voorkeur uit te voeren in massa-
zang. De muziek van Benoit behoorde tot het stan-
daardrepertoire van de Vlaams-nationale zangfeesten
die elk jaar door De Landtsheer werden opgenomen.
In juli 1938 verscheen een dergelijke film zelfs een
week lang in de grote Cineaczaal op de Keyserlei 
in Antwerpen.1

De Landtsheer beklemtoonde de ‘Vlaamsheid’ 
van zijn onderwerpen. Zo werd Gezelle in de tussen-
titels omschreven als ‘De grootste, de meest ras-
Vlaamsche dichter van Vlaanderen’.2 Conscience
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werd opgevoerd als ‘De “geestelijke” opvoeder van
ons Vlaamsche volk’. De biografie van Conscience
werd gebruikt om de kijker een les in de geschiedenis
van de Vlaamse beweging te geven: ‘De Vlaamsche
Beweging was ontstaan onder Jan Frans Willems, 
de strijder der eerster ure […] Alles was toen nog in 
’t Fransch! Het ging er om leven of dood van Vlaan-
deren.’ De film over Benoit sloot daarbij aan: ‘Zooals
Conscience zijn volk leerde lezen, zo leerde het Benoit
Vlaamsch zingen […] Benoit zou de stichter worden
eener nieuwe Vlaamsche muziekbeweging.’ De films
over Vlaamse schrijvers en literatoren pasten in een
ruimere cultuurhistorische beweging en ondersteun-
den de nood aan een canonisering van Vlaamse 
symboolfiguren. Met dit initiatief sloot De Landtsheer
aan bij algemene tendensen in de Vlaamse beweging. 
Het is ongetwijfeld aan de steun van deze beweging 
te danken dat deze producties vrij regelmatig werden
verhuurd. Technisch waren ze immers zeer beperkt.
Het bijzonder monotone karakter kwam vooral voort
uit een gebrek aan bewegend beeld over de histori-
sche hoofdpersonages. Zo bestonden de eerste twee
delen van Guido Gezelle (1930) grotendeels uit tussen-

titels met stukken uit zijn gedichten en uit beelden 
die de geest van Gezelles poëzie moesten evoceren
(weidelandschap met koeien, vissen in een aquarium,
bloemen…).

Dat De Landtsheer de bedoeling had om mee 
de ontwikkeling van een Vlaams collectief geheugen
te ondersteunen, blijkt ook uit Vlaamsche Koppen. Deze
film, waarvan slechts restmateriaal bewaard is geble-
ven, ontstond rond 1933 en compileerde een lange
reeks korte opnamen (bewegend beeld, soms gefilmde
foto’s) van Vlaamse kunstenaars, schrijvers, dichters,
schilders… Als ‘Vlaamsche Kop’ figureerden onder
andere Pol De Mont, Hendrik Luyten, Cyriel 
Verschaeve, Constant Permeke, Karel Aubroeck,
Albert Servaes, Stijn Streuvels en Emmanuel De Bom, 
Valerius De Saedeleer. In het geval van priester-
schrijver Hugo Verriest kon De Landtsheer zelfs de
hand leggen op een stukje archiefmateriaal. Vlaamsche
Koppen werd doorlopend herwerkt en aangevuld. 

V
L

A
A

M
S

E
 N

IE
U

W
S

B
E

R
IC

H
T

E
N

, V
L

A
A

M
S

E
 H

E
L

D
E

N

143

5–6. Enkele Vlaamsche Koppen: links voordrachtkunstenaar Juliaan

Platteau met schrijfster Maria Belpaire, rechts schilder Eugène

Laermans. Still, Vlaamsche Koppen, 1933 [KBF, bp2009]
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Het feit dat De Landtsheer later besliste om ook
Vlaams-nationalistische kopstukken als Frans Daels,
August Borms, Staf De Clercq en Hendrik Elias toe 
te voegen, doet geen afbreuk aan zijn oorspronkelijk
initiatief, namelijk de aanleg van een beeldarchief van
Vlaamse intellectuelen en artiesten. Vlaamsche Koppen
sloot inhoudelijk aan bij een soortgelijk initiatief
waar De Landtsheer indirect bij betrokken was. Op 
de IJzerbedevaarten werden met toestemming van 
het comité ‘Sigaretten Heldenhulde’ verkocht. 
In ieder pakje zat, onder de titel Vlaamsche Koppen, 
een foto van een bekende Vlaming.3

Opmerkelijk is dat De Landtsheer niet enkel
belangstelling had voor ‘hoge cultuur’ (literatuur,
poëzie, muziek) maar ook tijd en pellicule investeerde
in volkscultuur en in onderwerpen die vandaag onder
de noemer ‘cultureel erfgoed’ vallen. De Landtsheer
maakte en verdeelde films over folkloristische eve-
nementen als de Brugse Heilig-Bloedprocessie, 
de Veurnse Boeteprocessie en het carnaval in Aalst.
Voorts filmde hij ook lokale volksgebruiken zoals 
het overhalen (feestelijk verhuizen) van een inwoner
in de Kempen, de ijsfeesten in Temse, de viering van
de honderdjarige Honoré Vermeylen in dezelfde stad
en het West-Vlaamse gebruik om bij een begrafenis
de doodskist met een wijtewagen te vervoeren.
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HET HOOFDDOEL: DE VERSPREIDING 

VAN DE POLITIEKE IDEEËN

Van meet af aan ondervond De Landtsheer dat films
met een ideologische invalshoek zowel op korte 
als op langere termijn minder verhuurd werden dan 
producties waarin geen of een minder opvallende
politieke boodschap was opgenomen. Toch kon De
Landtsheer zichzelf en zijn roeping als lobbyist voor
de IJzerbedevaarten en het Vlaams-nationale gedach-
tegoed onmogelijk verloochenen. Hij bleef dus regel-
matig films produceren met een politieke toon waarin
Vlaamsgezinde en Vlaams-nationale standpunten
naar voren werden bracht. Een duidelijke scheidings-
lijn trekken tussen het politieke en apolitieke film-
repertorium van Flandria Film is onmogelijk. 

Naast producties over bekende Vlaamse intellec-
tuelen en kunstenaars die bedoeld waren om een
soort pantheon van Vlaamse helden te ondersteunen,
maakte en verdeelde Flandria Film ook biografische
of hagiografische films over Vlaamse ‘martelaars’.
Voorbeelden zijn Herman Van den Reeck (in onduide-
lijke omstandigheden doodgeschoten door een poli-
tieman tijdens een verboden Guldensporenviering in
Antwerpen, 1920) en Berten Fermont (overleden aan
tuberculose, opgelopen in gevangenschap als dienst-
weigeraar – Fermont wou zijn militaire dienstplicht
niet vervullen ‘omdat de Belgische staat de Vlaamse

volksgemeenschap haar rechten onthoudt’4). Ook
aan IJzersymbolen als de gebroeders Van Raemdonck
en Juul De Winde werden korte documentaires
gewijd. Inhoudelijk sloten deze films perfect aan bij
de jaarlijkse producties over de IJzerbedevaarten. Uit
de boekhouding blijkt dat de belangstelling hiervoor
aanvankelijk vrij gering was, maar in de loop van de
jaren 1930 steeg. De Flandria Film boekhouding laat
ook vermoeden dat het IJzerbedevaartcomité voor 
dergelijke films soms de primeur kreeg en dat de 
producties nadien in de catalogus van Flandria Film
werden opgenomen. Het verslag over de elfde IJzer-
bedevaart met de inhuldiging van de toren werd pas
voor het eerst verhuurd in de tweede helft van oktober
1930. Toch vond de film nadien nog jarenlang aftrek 
– achtenveertig vertoningen, waarvan de laatste in
februari 1936 – omdat deze bedevaart van augustus
1930 (het ‘stormjaar’) heel wat stof had doen 
opwaaien (pp. 162–163). 

7–11. De Landtsheer bouwde mee aan een canon van ‘grote Vlamingen’.

Van links naar rechts: Hugo Verriest, Peter Benoit, Lieven Gevaert 

en Guido Gezelle. Afbeeldingen van deze ‘Vlaamsche Koppen’ waren 

ook te krijgen bij aankoop van een pakje sigaretten Heldenhulde

Filmstrookje, Hugo Verriest, 1930 [GA Temse] – Still, Peter Benoit, 1934 

[KBF, bp1537] – Still, Een groot Vlaming is ons ontvallen: Lieven Gevaert, 1935

[KBF, bp1182] – Still, Guido Gezelle, 1930 [KBF, bp1522] – Advertentie, 

De Schelde, 23 augustus 1931 [ADVN, VY900070]
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Flandria Film verdeelde ook films over politieke
demonstraties of acties die niet door het IJzer-
bedevaartcomité werden georganiseerd, maar wel 
de sympathie van de comitéleden wegdroegen of
andere lagen van de Vlaamse beweging aanspraken.
De Landtsheer maakte niet alleen opnamen van de
Vlaams-nationale landdagen georganiseerd door de
uiteenvallende Frontpartij aan het begin van de jaren
1930. Hij filmde deze jaarlijkse gebeurtenis ook toen
ze waren geëvolueerd tot demonstraties van vnv-
machtsvertoon in de tweede helft van de jaren 1930
(pp. 170–181). Dergelijke films vonden in beperkte
mate aftrek bij Vlaamse huizen en privépersonen. 
Het is mogelijk dat ze daarnaast in vnv-kringen
actiever werden vertoond, maar daarover is niets 
meer in de bronnen terug te vinden.

Films die bij actuele gebeurtenissen aansloten 
en de politieke agenda beheersten, kregen meer
belangstelling, maar ook in deze reportages voelde
De Landtsheer niet de behoefte om neutraliteit na 
te streven. In De betooging der ‘Fraternelles’ te Antwerpen

bracht Flandria Film verslag uit van een manifestatie
van de Union des Fraternelles de l’Armée de Campagne
(de Vereniging Verbroedering van het Veldleger) op
26 juni 1932.5 Niet alleen was het bestaan van deze
belgicistische oud-strijdersvereniging een doorn in
het oog van het concurrerende vos. Het feit dat de
organisatoren in een Vlaamse stad bijeenkwamen,
werkte als een rode lap op een stier en lokte tegen-
reacties uit. Hoewel er geen grote rellen uitbraken,
moest de politie de tegenbetogers soms uit elkaar
drijven. De Landtsheer speelde handig in op de pers-
aandacht die deze gebeurtenis trok en smeedde het
ijzer als het nog heet was: amper vijf dagen na de
betoging liep zijn film in de grote Cinema Roma in
Borgerhout. Later deed De betooging nog verscheidene
andere bioscopen aan. Met succes slaagde De Landts-
heer erin om zijn weinig positieve visie op het gebeu-
ren te verspreiden. Hij concentreerde zich niet zo-
zeer op de deelnemers van het congres, als wel op 
het Vlaamsgezinde(re) publiek dat de ‘Fraternelles’ 
tijdens hun optocht uitjouwde. Een openingstitel 
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als ‘De groote volksmassa stond niet sympathiek
tegenover deze betooging’ zette meteen de toon. Met
de mededeling ‘De optocht duurde een 20tal minu-
ten’ werd gesuggereerd dat de ‘Fraternelles’ weinig 
mensen konden mobiliseren. Beelden van de rijendik
opgestelde toeschouwers, die geagiteerd met wandel-
stokken naar de deelnemers zwaaiden en de opna-
men van een vrouw die met de ‘Fraternelles’ spotte
door haar tong uit te steken, moesten duidelijk
maken dat het Vlaamse kamp meer aanhang had. 
De camera had ook zeer veel aandacht voor de orde-
diensten, waarvan de aanwezigheid op de korrel 
werd genomen.

In De betooging der ‘Fraternelles’ te Antwerpen sturen 
de tussentitels het geheel. Verslag uitbrengen over 
het gebeuren was ondergeschikt aan de ridiculisering
van de ‘tegenstander’, die tevens belachelijk gemaakt
werd omdat de geplande manifestatie enkel kon
doorgaan dankzij de aanwezigheid van Belgische
ordediensten. Diezelfde kenmerken vinden we terug
in De Universiteit te Gent ‘officieel’ geopend (1933). In dit

verslag over de openingsceremonie van het nieuwe
academiejaar lanceerde De Landtsheer met goed
gekozen beelden en ironische tussentitels een 
scherpe aanval tegen de academische en Belgische
overheden. Die hadden ervoor gekozen om professor
Frans Daels niet als rector aan te stellen ondanks 
het feit dat Daels een meerderheid van de stemmen
had verworven. De Vlaamsgezinde Albert Bessemans
kreeg de functie toegewezen. De Landtsheer slaagde
erin om net als de andere fotografen toegang te 
krijgen tot de straten die door de ordediensten waren
afgeschermd. Hij maakte opnamen van de genodig-
den voor de aula. Zijn beelden van de plechtigheid 
in de aula waren onderbelicht en dus niet echt bruik-
baar. De film was niet mals voor Bessemans en de
autoriteiten die hem als compromiskandidaat naar
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12–13. Op de amnestiebetoging filmde De Landtsheer de vele lokale

delegaties, aan wie hij zijn verslag later kon slijten. Rechts: een tegen-

betoogster steekt de tong uit naar de camera. Stills, Vlaanderen betoogt 

voor amnestie te Brussel, 1937 [KBF, bp1885]
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De Landtsheer in Vlaanderen betoogt voor amnestie te
Brussel de rollen om. Tegenbetogers waren volgens 
het verslag nauwelijks aanwezig, terwijl de ‘uiterst
strenge ordedienst’ vooral ‘duizenden’ Vlamingen
belette zich bij de betoging aan te sluiten. De Landts-
heer liet niet na te tonen dat Daels, andere leden van
het IJzerbedevaartcomité en Vlaams-nationalistische
coryfeeën als August Borms en Flor Grammens in de
betoging meeliepen.

De Groote Kuisch in Vlaanderen en De Grammensbetoo-
ging te Gent waren twee films over de ‘zuiveringsacties’
van Flor Grammens die vooral in de taalgrens-
gemeenten maar ook elders in Vlaanderen (bijvoor-
beeld aan de kust) onwettige Franstalige straatnaam-
borden overschilderde of kapotsloeg. De acties 
kregen heel veel aandacht, onder meer omdat Gram-
mens heel goed wist hoe hij propaganda voor zijn
zaak moest voeren. Ondanks een intensieve promo-
tiecampagne6 en de massale persbelangstelling voor
Grammens slaagde De Landtsheer er niet in een 
grote afzetmarkt voor deze producties te creëren 
(pp. 164–167). 

Waar mogelijk bracht De Landtsheer zijn werk-
gever, het IJzerbedevaartcomité, onder de aandacht.
Hij deed dit in de film over de amnestiebetoging door
nadrukkelijk Daels en de afvaardiging van het comité
te filmen, maar bijvoorbeeld ook in de film over de

voren hadden geschoven: ‘Tegen den wil in van het
Vlaamsche volk en van de meeste studenten, werd
prof. Daels als rector geweerd.’ Nadat de nieuwe rec-
tor in vol ornaat in beeld kwam, monteerde De Landts-
heer een close-up van de ruit van een wagen van de
universiteit met nummer ‘2’. Door beelden van Besse-
mans met de woorden ‘Universiteit 2’ te combineren,
werd natuurlijk gesuggereerd dat de rector slechts 
de tweede keuze was. Bijzonder veel aandacht ging
opnieuw uit naar de massale politieaanwezigheid. 
Het uitblijven van rellen kan verklaren waarom deze
film uiteindelijk vrij weinig aftrek vond.

Vlaanderen betoogt voor amnestie te Brussel (1937) kon
dan weer veertigmaal worden verhuurd. De Landts-
heer liet er geen twijfel over bestaan dat hij de zaak
van de betogers steunde en was zo handig om beel-
den van de vele deelnemers te verwerken (plakkaten
met ‘Brabant eischt amnestie’, ‘Limburg eischt
amnestie’, ‘Antwerpen eischt amnestie’…), wat het
potentieel van de film aanzienlijk verhoogde. Deze
productie werd uitsluitend aan Vlaamsgezinden en
Vlaams-nationalisten verhuurd. Via hun netwerken
slaagde De Landtsheer erin om de herinnering aan 
de betoging levend te houden. Terwijl hij in zijn film
over de ‘Fraternelles’ een beeld schetste van vele
tegenbetogers versus weinig manifestanten die 
dan nog hulp kregen van de ordediensten, keerde 
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begrafenis van Lieven Gevaert waarin een close-up
verwerkt is van de rouwkrans die het comité had
gekocht. Toch speelde De Landtsheer als eigenaar 
en zaakvoerder van Flandria Film soms een andere 
rol dan als secretaris van het IJzerbedevaartcomité. 
Zo verdeelde Flandria Film zonder commentaar een 
aangekochte actualiteit met tweetalige titels over 
de inhuldiging van het standbeeld van generaal 
Jacques (1930). Dat op de Grote Markt van Diksmuide
een standbeeld werd opgericht voor baron ‘Jacques
de Dixmude’, een Franstalige hoge officier uit het
Belgische leger, was in de ogen van het IJzerbede-
vaartcomité natuurlijk geen gelukkige keuze. Als
secretaris van het comité gebruikte De Landtsheer
daarom soms fragmenten van diezelfde inhuldiging
om aan te tonen dat de ceremonie slechts door een
handvol mensen werd bijgewoond. Deze beelden liet
hij dan graag contrasteren met opnamen van diezelf-
de Grote Markt van Diksmuide, ditmaal volledig
gevuld met bedevaarders. De bedoeling van het naast
elkaar plaatsen van beide fragmenten is duidelijk: het
maatschappelijk draagvlak voor de eigen manifesta-
ties, voor het eigen Vlaamse gedenkteken (de IJzer-
toren) en dus voor de verering van de gewone Vlaam-
se soldaten was veel groter dan het eerbetoon aan 
een belgi(cisti)sche generaal. Het is goed mogelijk
dat De Landtsheer de oorspronkelijke film met dat

14–17. Een spottende blik op de betoging georganiseerd door de

Fraternellen, de belgicistische oud-strijders, in Antwerpen. Vooral de

ordediensten kwamen goed in beeld. Ook bij de opening van de Gentse

universiteit in 1933 neemt De Landtsheer de politieaanwezigheid 

op de korrel. Stills, De betooging der ‘Fraternelles’ te Antwerpen, 1932 [KBF,

bp1312] – Stills, De Universiteit te Gent ‘officieel’ geopend, 1933 [KBF, bp1533]

doel draaide, of misschien zelfs van een andere maat-
schappij had gekocht. Na enige tijd maakte Flandria
Film kenbaar de film niet langer te verhuren, maar
wel te verkopen, een veeleer ongebruikelijk voorval 
in de geschiedenis van het bedrijf.7

‘WETEN DE MENSCHEN NIET 

WAT DAT BETEEKENT’

Op 16 februari 1935 verzorgde professor Frans Daels
voor het Algemeen-Nederlands Verbond (anv) in
Dordrecht de lezing Vlaanderen aan den IJzer en Vlaan-
deren te Gent. Ter afsluiting liet Daels na een korte
introductie een gelijknamige film projecteren, die
enerzijds het ontstaan van de IJzerbedevaarten docu-
menteerde en anderzijds het gevecht voor een Vlaamse
universiteit belichtte. Voor de samenstelling van 
deze compilatie deed Daels een beroep op De Landts-
heer, die per brief nauwkeurige instructies ontving
over het aan te wenden beeldmateriaal.8 Ondanks de
nauwgezette voorbereiding miste de filmvertoning
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het beoogde effect en wel in die mate dat Daels
besloot gebruik te maken van dia’s zolang de film
niet grondig werd aangepast.

Daels, die over het gebeuren met een mengeling
van spijt en humor rapporteerde, weet het probleem
vooral aan het gebrek aan verklarende tussentitels.
Zonder die duiding bleek het Nederlandse publiek,
ondanks de voorafgaande introductie, het beeldmate-
riaal anders te interpreteren dan Daels en De Landts-
heer hadden voorzien. Zo trokken de Nederlanders
uit de juxtapositie van de geringe belangstelling voor
generaal Jacques’ standbeeld en de grote belangstel-
ling voor de IJzerbedevaart niet de verhoopte conclusie:
‘de menschen begrijpen niet eens het verschil’. Beel-
den van de Vlaamse Wetenschappelijke Congressen
werden evenmin naar waarde geschat, omdat de in
beeld komende Vlaamse intellectuelen niet werden

herkend: ‘weten de menschen niet wat dat beteekent
die enkele heeren die daar rustig komen aangewan-
deld of eens voor den film komen poseeren’. Het pro-
bleem beperkte zich niet tot onbegrip, er doken ook
ernstige misverstanden op. Wat een positieve indruk
diende na te laten, werd soms negatief geïnterpre-
teerd. Beeldmateriaal van het Gents Studentenkorps
dat aan sociale hulp deed en er met stootkarren op
uittrok om in armere Gentse wijken voedsel uit te
delen, werd door de leden van het anv ‘in het geheel
niet begrepen’. Daels noteerde: 
‘ik moest ernstig blijven wanneer de inrichters mij
kwamen zeggen dat hierbij een woordje meer uitleg
voor de menschen nuttig ware geweest omdat de
meeste menschen niet begrepen hadden dat dit deel
van de film toonde hoe studenten aan de deur van 
de universiteit werden gezet en moesten verhuizen!!’
Omgekeerd werd de sterke politieaanwezigheid bij de
opening van de Gentse universiteit, in beeld gebracht
om het machtsvertoon van de ordehandhavers aan de
kaak te stellen, door het Nederlandse publiek positief
beoordeeld. De kijkers vonden het ‘werkelijk schoon
dat de Regeering de Vlaamsche universiteit op zulke
doeltreffende wijze kwam beschermen!’

Het wedervaren van Daels is meer dan een grappige
anekdote, en niet alleen omdat het de professor aan
het twijfelen bracht over de realiseerbaarheid van het

18–19. De Landtsheer documenteerde lokale gebruiken: de boete-

processie van Veurne en een traditionele West-Vlaamse begrafenis 

met wijtewagen. Still, De boeteprocessie te Veurne, 1930 [KBF, bp1526]

– Still, Een oud Vlaamsch gebruik, 1939 [KBF, bp1553]

20–21. Beelden uit Temse: een ‘honderdjarige’ bewijst dat hij 

nog zonder bril de krant kan lezen; een Scheldepolder vriest dicht 

zodat er ijsfeesten georganiseerd kunnen worden. Still, De 100-jarige 

te Temsche, 1932 [KBF, bp1717] – Still, Winter in ‘t land, 1934 [KBF, bp1557]

22. De Landtsheer maakt een film voor Daels’ lezing in Dordrecht.

Brief van De Landtsheer aan Daels, 6 februari 1935 [GA Temse]
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politieke Groot-Nederland waar hij zich tijdens de
Duitse bezetting nochtans sterk voor zou engageren:
‘Te Dordrecht heb ik eens te meer gevoeld hoe dat het
Hollandsche volk van Vlaamsche beweging en van
Vlaamsche toestanden bitter weinig begrijpt en dus
ook voor deze toestanden bitter weinig kan voelen.
Wie hier droomt van politiek Groot-Nederlands is
werkelijk ten volle aan het dromen.’ Dat de toeschou-
wers de zorgvuldig gekozen filmbeelden ondanks 
een inleidende lezing niet naar wens interpreteerden,
was overduidelijk te wijten aan het ontbreken van 
tussentitels. Dit is belangrijk omdat het illustreert
hoe fundamenteel de rol ervan was. Deze vaststelling
geldt natuurlijk niet louter voor de films van De
Landtsheer. Hoe oud of recent ook, bewegend beeld
kan per definitie enkel worden begrepen indien het
publiek contextuele informatie ontvangt, hetzij door
toevoeging van commentaar en/of andere klank-
elementen, hetzij door de aanmaak van tussen- of
ondertitels. Niet alleen de beeldopname en montage
sturen het verhaal in een bepaalde richting, ook 
tussentitels informeren of manipuleren. Als zeer
bedreven, voltijdse propagandist had De Landtsheer
op dat terrein weinig lessen te leren.
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grotere rol speelden in de productie- en distributie-
strategie. Het commerciële succes van deze reporta-
ges was zo groot dat zij beschouwd kunnen worden
als de financiële hoeksteen van Flandria Film: ‘De
sportfilms werden verkocht als krentenbrood en zij
moesten geld in de kas brengen,’9 aldus De Landts-
heer tijdens een interview in 1963. In een artikel 
uit 1964 liet hij ook nog optekenen dat ‘het meestal 
alleen de sportfilms waren, die ons financieel konden
redden’.10

Het succes van de wielerfilms hield verband met
de populariteit die de wielersport in de 20ste eeuw 
te beurt viel. Hoewel het wielrennen in de 19de eeuw
als een elitaire sport was ontstaan, groeide het nog
voor de Eerste Wereldoorlog uit tot een erg populaire
volkssport. Dit had in Vlaanderen te maken met de
uitstraling van renners zoals Marcel Buysse, Odile
Defraye en Cyriel ‘De Leeuw van Vlaanderen’ Van
Hauwaert. Tijdens het interbellum wakkerden de
sportieve successen van nieuwe generaties Vlaamse
wielerhelden de populariteit van de wielersport aan.
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FLANDRIENS

De lange reeks sportfilms vormt een opvallend deel 
in het werk van De Landtsheer en Flandria Film.
Naast occasionele reportages van voetbal- en loop-
wedstrijden ging het vooral om kortere wedstrijdver-
slagen van populaire, in Vlaanderen georganiseerde
wielerwedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen, 
het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp en
de Omloop der Vlaamse gewesten. Daarnaast stelde
De Landtsheer in de reeks Durf en Sport ook compila-
tiefilms samen, waarin hij eigen opnamen verwerkte
met aangekocht materiaal. De bedrijfsboekhouding
en -catalogi van Flandria Film tonen hoe deze kortere
sportreportages en -compilatiefilms – met een lengte
van 200 tot 300 meter – al sinds 1930 een steeds 

23. Lucien Buysse, winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1926.

Foto [Verzameling André Vervacke]

24. Flandriens in actie: Gaston Rebry wordt op de Kruisberg achtervolgd

door Corneel Leemans tijdens de Ronde van Vlaanderen in 1935.

Foto [Verzameling André Vervacke]
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In deze periode nam de mythe van de flandrien heroï-
sche proporties aan. Het begrip ‘flandrien’ verwijst
naar de sterke, heldhaftige Vlaamse wielrenner, die
wilskracht koppelde aan veel moed en doorzettings-
vermogen. In de publieke mythevorming reikte de
betekenis van de flandrien echter verder dan het
domein van de wielersport. Flandrien werd een meta-
foor voor Vlaamse politieke, sociale en culturele aspi-
raties en voor de levenskracht van een hele gemeen-
schap. Deze mythevorming werd gegangmaakt door
de bekende journalist, ploegleider en organisator 
van wielerwedstrijden, Karel Van Wijnendaele.11 Met
zijn krant Sportwereld speelde hij een cruciale rol in de
popularisering en mythologisering van de Vlaamse
wielersport. Voor de flamingant Van Wijnendaele, 
die in 1913 voor het eerst ‘de Ronde van Vlaanderen’
organiseerde, was de wielersport een middel tot
volksverheffing en Vlaamse collectieve identiteits-
vorming.12 Van Wijnendaeles initiatieven vormden
echter niet de enige krachten achter de mythevorming
van de Vlaamse wielersport en haar wielerhelden.

COMMERCIEEL SUCCES

Met zijn reportage over De Rondrit van Vlaanderen in
1930 bereikte De Landtsheer voor het eerst op grote
schaal het publiek in reguliere commerciële filmzalen
als Cinema Palace in Dendermonde en Le Vieux 
Bruges in Brugge. Daarnaast werd de film een tijd-
lang gretig gehuurd door exploitanten van filmzalen
binnen de liberale en socialistische zuil, bijvoorbeeld
in Voor ons Recht te Deinze. Gedurende verscheidene
maanden werd De Rondrit van Vlaanderen onafgebroken 
verhuurd aan prijzen die naar Flandria Film normen
revolutionair hoog waren. Nadien ging het wat min-
der, maar nog tot januari 1939 vond de film afnemers.

In 1931 ging De Landtsheer verder op de ingesla-
gen weg met Het kampioenschap van Vlaanderen te Kools-
kamp en De omloop der Vlaamsche gewesten, die op vier
kopieën uitkwam. In totaal bracht Flandria Film tus-
sen 1929 en 1942 ruim zestig sportfilms op de markt.
De meeste sportfilms bleven jarenlang in de distribu-
tiecatalogus staan.

De verslagen van Flandria Film werden verhuurd
aan zeer uiteenlopende filmexploitanten: van regu-
liere bioscopen, plaatselijke sportverenigingen, ideo-
logisch gekleurde filmorganisaties tot bioscopen
gespecialiseerd in filmjournaals zoals de Cineacs. 
Het succes van de Ronde-verfilmingen liet De Landts-
heer toe om voor deze films niet alleen hogere huur-

25–28. Beelden van populaire wielerwedstrijden in Vlaanderen. 

Rechts met leeuwentrui: Gérard Desmet, winnaar van het kampioen-

schap van Vlaanderen in Koolskamp, 1932. Still, De omloop der Vlaamsche

gewesten, 1932 [KBF, bp1964] – Still, De Juul van Hevel-hulde te Brugge, 1935

[KBF, bp1872] – Still, De omloop der Vlaamsche gewesten, 1932 [KBF, bp1964] –

Still, Het kampioenschap van Vlaanderen te Koolskamp, 1932 [KBF, bp1934]
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prijzen, maar ook aanzienlijke reclame-inkomsten 
te ontvangen, onder meer voor Belgasigaretten.13

Flandria Film en De Landtsheer genoten een veel
grotere bekendheid vanwege de reportages over de
Ronde van Vlaanderen dan met films over Vlaams-
gezinde of Vlaams-nationale manifestaties. De ver-
filming van deze jaarlijks terugkerende wielerhoog-
mis, waarvan De Landtsheer alle edities tot 1942 op
pellicule vastlegde, betekende een hoogtepunt in de
Flandria Film werking. De Ronde van Vlaanderen (1932)
onderstreepte de heroïsche overwinning van de 
25-jarige Romain Gijssels en liep bijna onafgebroken
tot november 1932 in zeer uiteenlopende plaatsen in
Vlaanderen: eerst in commerciële bioscopen zoals 
de Roma in Antwerpen, later in het circuit van de
Vlaamse huizen, de sport- en wielerverenigingen en
de parochiezalen waarvoor Flandria Film nauw
samenwerkte met de kfc.

Hoewel hierover in het rijke Flandria Film archief
geen rechtstreekse aanwijzingen zijn terug te vinden,
kan worden aangenomen dat er een goede verstand-
houding bestond tussen De Landtsheer en de uitge-
sproken Vlaamsgezinde Van Wijnendaele. Als mana-
ger van de flandriens, organisator van de Ronde van
Vlaanderen en ploegleider van het Belgische team in
de Ronde van Frankrijk bezat Van Wijnendaele over
veel macht in het Belgische wielermilieu. Vermoede-

lijk hielp hij De Landtsheer om films over de Ronde
van Frankrijk in zijn portefeuille op te nemen. Indi-
rect valt de goede samenwerking ook af te leiden uit
het feit dat Flandria Film Van Wijnendaele een kopie
van heel wat filmtitels bezorgde.14

De Ronde van Vlaanderen was als jaarlijkse bron
van inkomsten zo belangrijk dat De Landtsheer, 
die meestal stille films produceerde, vanaf 1936
investeerde in klankreportages. De geluidsopnamen
werden echter niet tijdens het filmen opgenomen.
Zoals bij de professionele filmjournaalproducenten
werden de filmbeelden achteraf van een geluidspoor
voorzien. Soms ging het om authentieke geluids-
opnamen – De Landtsheer had onder andere contact
met de firma Melodium over de huur van geluids-
opname-apparatuur – maar vaak stamde het klank-
materiaal uit een andere bron.15

Vanaf 1937 liep de productie van de wielerfilms
terug. Dat had waarschijnlijk te maken met de grotere
concurrentie op de actualiteitenmarkt. De bitse strijd
kan vergeleken worden met de huidige concurrentie-
slag om de televisierechten. Tijdens de Grote Prijs van
Brasschaat in 1934 bijvoorbeeld werd een woedende
De Landtsheer uit de wedstrijd gehaald. De organi-
satoren hadden immers overeenkomsten afgesloten
met de internationale journaalproducent Pathé 
die een beperkt aantal meter mocht filmen, en met 
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de Boomse producent Jules Van Volxem voor een 
langer verslag.16

BUITENBEENTJE?

Hoewel de verslagen van sport- en wielerwedstrijden
niet lijken te passen in het overkoepelende cultuur-
politieke project van Flandria Film, koesterde De
Landtsheer met deze films toch cultuurflamingan-
tische aspiraties. Vooral het belang van de Ronde van
Vlaanderen als populair massa-evenement met de
flandriens als helden in de hoofdrol, is in het licht
van de imaginaire constructie van een (Vlaamse) 
natie belangrijk. Samen met de krant Sportwereld en
het werk van Karel Van Wijnendaele leverde Flandria
Film een niet onaanzienlijke bijdrage aan de ruimere
verspreiding van dit icoon in de Vlaamse populaire
verbeelding. Op hun manier pasten de flandriens 
in het pantheon van Vlaamse helden en voorbeeld-
figuren als Gezelle, Conscience of Gevaert.

Door deze populaire sportfilms groeide de afzet-
markt van Flandria Film en daar konden op termijn
ook de meer openlijk Vlaams-nationalistische films
van profiteren. In de eerste helft van de jaren 1930

leverde De Landtsheer heel wat promotionele in-
spanningen om zijn actualiteiten te introduceren 
bij commerciële bioscopen, zeer uiteenlopende sport-
en cultuurverenigingen en zalen binnen de katholieke,
socialistische en liberale zuil. Zo drong ‘Flandria Film
met zijn actualiteiten de grote cinemazalen binnen’
en tegen het einde van het interbellum genoot het
filmbedrijf van De Landtsheer in heel Vlaanderen
bekendheid.17 De sportfilms vergrootten de herken-
baarheid van Flandria Film als productiemaatschappij
en speelden een cruciale rol in De Landtsheers strate-
gie om met al zijn producties een breder publiek te
bereiken. Naast het financiële belang en de uitbrei-
ding van de naamsbekendheid en de actieradius
(afzetmarkt) van Flandria Film, waren de sportfilms
ook vanuit programmatorisch oogpunt cruciaal. 
Propagandafilms over de IJzerbedevaarten werden
immers vaak in de vertoningsprogramma’s vermengd
met de sport- en wielerfilms en andere Vlaamsche
Gebeurtenissen van Flandria Film.

29



V
L

A
A

M
S

E
 N

IE
U

W
S

B
E

R
IC

H
T

E
N

, V
L

A
A

M
S

E
 H

E
L

D
E

N

157

30

31 32



Kom dan, gij die hooger opwilt,
kom langs de wegen van 

Vlaanderen’s Ronde, en kijkt ze na,
de athleten, om ze op uwe beurt 

te kunnen nadoen, eender in welke 
vertakking van het leven,

dat ten slotte toch ook een koers is,
en gedurige strijd om het bestaan!  

Karel Van Wijnendaele, 193518

‘

‘

33
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19 Het volledige pamflet werd gereproduceerd in XIe Bedevaart 
en Stormloop van ’t jaar ’30 te Diksmuide, Temse, 1930, p. 44. 
Dit verslagboek bevat foto’s en getuigenissen over de ‘stormloop’
en draagt duidelijk de stempel van De Landtsheer. 

20 Citaat in: De Ghein en De Ridder, Een halve eeuw Vlaams idealisme.
In dit ongepagineerde boek wordt ten onrechte beweerd dat een
van de betogers dodelijk gekwetst werd. Een mooi voorbeeld van
hoe een mythe blijft voortleven.

21 ADVN, AC102, Y1316/1/1 en Y1192/3/1.
22 Weyns, De tussenoorlogse IJzerbedevaarten, p. 95.
23 GA Temse, AFF, DL 1.1.20: De Landtsheer aan Dekeukeleire, 

12 november 1932.
24 GA Temse, AFF, DL 86.2.49.
25 Ibidem.
26 GAT, AFF, 1.1.64: manuscript Hoe Flandria Film ontstond.
27 GA Temse, AFF, CVL 87.3.1.
28 GA Temse, AFF, DL 86.4.67.
29 Leemans et al. (reds.), Vlamingen, komt in massa, pp. 65–97.
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1 GA Temse, AFF, CVL 87.3.84.
2 Citaten uit tussentitels van films zijn, tenzij anders aangeduid,

gebaseerd op filmkopieën van het VRT-Beeldarchief, in bewaring
gegeven bij het KBF.

3 Weyns, De tussenoorlogse IJzerbedevaarten, p. 134.
4 Fermont schreef dit in een brief aan de minister van Lands-

verdediging. Simons, Fermont, Berten, in: NEVB, p. 1134.
5 Leysen, De betooging der Fraternelles.
6 GA Temse, AFF, 2.2.2.3., DL 86.2.49, CVL 87.11.96, 

CVL 87.3.1.
7 GA Temse, AFF, CVL 87.183.
8 Diverse documenten over deze film en de vertoningen ervan 

zijn bewaard in GA Temse, AFF, 2.1.1.15. Daar bevindt zich 
ook de in dit hoofdstuk herhaaldelijk geciteerde brief van Daels
aan De Landtsheer (18 februari 1935).

9 Joossen, ‘Het einde van Flandria Film’, in: Panorama, 
10 september 1963, p. 25.

10 C. De Landtsheer, ‘De propaganda van het IJzerbedevaartcomité’,
in: De Vlaamse Oudstrijder, 26 januari 1964. 

11 Backelandt et al., Koarle!
12 Idem, p. 11. 
13 Zie bijvoorbeeld de boekhouding voor De Ronde van Vlaanderen

1936, in GA Temse, AFF, CVL 87.3.154, p. 59.
14 GA Temse, AFF, CVL 87.3.158, p. 144 e.a.
15 GA Temse, AFF, 1.1.56.
16 Boutens, De Grote Prijs van Brasschaat.
17 De Ryck, ‘Flandria Film’, p. 117.
18 K. Van Wijnendaele, ‘Karel Van Wijnendaele brengt hulde aan den

Ontwerper der Ronde’, in: Sportwereld-Het Algemeen Nieuws, 
14 april 1935, p. 1.

Vorige pagina’s:

29–30. De ‘Vlaamse reuzen’ Romain en Sylvain Maes.

Sportwereld, 17 juli 1935 [Verzameling André Vervacke] – Foto, Ronde van

Vlaanderen, 1938 [Verzameling Nationaal Wielermuseum Roeselare]

31–32. Het succes van de flandriens in de koers gaf ook Flandria Film

financiële ademruimte. Op het avondvullende filmprogramma stonden

niet alleen de verslagen van populaire wielerwedstrijden maar ook de

politieke propagandafilms van het IJzerbedevaartcomité.

Geïllustreerde Sportwereld, 12 maart 1921 [Verzameling Nationaal Wielermuseum

Roeselare] – Strooibiljet, 1933 [GA Temse, CDL 87/2.168] 

33–34. Sfeerbeelden van ‘de koers’ langs Vlaanderens wegen. 

Links met pet: Karel Van Wijnendaele. – Still, De Ronde van Vlaanderen, 1932

[KBF, bp1947]

35–36. Een flandrien uit de jaren 1930: Louis Duerloo, winnaar van 

de Ronde van Vlaanderen, 1935. Foto, 14 april 1935 [Verzameling André

Vervacke] – Affiche, 1938 [Nationaal Wielermuseum Roeselare – foto Peter Maes]
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Op zondag 24 augustus 1930, het jaar waarin
België zijn honderdste verjaardag vierde, vond de
elfde IJzerbedevaart plaats. Na een eredienst op
de Grote Markt van Diksmuide, trokken de bede-
vaarders naar de weide.Verscheidene toespraken
volgden elkaar op. Omdat de kruiskop van de
IJzertoren eindelijk klaar was, werd speciaal hulde
gebracht aan de man die de werkzaamheden 
had begeleid: secretaris Clemens De Landtsheer.
Terwijl De Landtsheer een bronzen kunstwerk 
ontving, vlogen twee vliegtuigen van de VTB over.
Ze tekenden zoals gepland slingers in de lucht:
een eerbetoon (‘broedergroet’) aan de gesneuvel-
den van de Grote Oorlog.

Plots dook een derde vliegtuig op. Het 
cirkelde boven de weide en strooide Belgische
vlagjes en pamfletten over de bedevaarders uit
(afb. p. 2). In naam van een ‘groep Vlaamsche oud-
strijders’ waarschuwde de tekst alle bedevaarders
tegen ‘booze herders die onder het voorwendsel
eener godsdienstige bedevaart haat en verdee-
ling zaaien en een open strijd aangaan tegen 
de burgerlijke en geestelijke overheden. […] 
Gij, die te goeder trouw naar hier gekomen zijt 
om het aandenken te vereeren van onze glorie-
rijke wapenbroeders gesneuveld om onze onaf-
hankelijkheid te vrijwaren, laat niet toe dat er
redevoeringen gehouden worden waarin aan onze
helden gevoelens toegeschreven worden welke 
zij nooit gehad hebben. Konden zij hen hooren die
hun Belgisch vaderland honen, zij zouden opstaan
uit hun graf om het zinnebeeld van verdeeldheid

Het stormjaar – De furie van Diksmuide19

om te werpen en zij zouden die verdwaalden toe-
roepen.Wij die alles verloren en opgeofferd heb-
ben opdat België vrij en ondeelbaar zou blijven,
wij verbieden U een vlek te werpen op die herin-
neringen van eenheid en broederlijkheid die alle
Belgen verbonden […] Gij hebt dus het recht niet
te spreken in naam van het Vlaamsche volk. Hier 
is enkel plaats voor hen die verstaan en gevoelen
dat wij met onzen laatsten adem uitriepen:“Leve
België! Leve Koning Albert!”’19

De inhoud van het pamflet, waarin het IJzer-
bedevaartcomité ook als een bende ‘verraders 
en deserteurs’ (een duidelijke verwijzing naar 
het activisme) werd omschreven, wekte veel
woede op bij tal van bedevaarders. De manier
waarop het verspreid was – een ‘belgicistisch’
vliegtuig boven de bedevaart – gooide nog meer
olie op het vuur. Toen de bedevaarders de weide
verlieten en in de richting van het centrum trok-
ken, rukten enkelen een Belgische vlag af. Twee
gendarmes grepen onmiddellijk in, wat de
gemoederen verder ophitste. Op de Grote Markt
van Diksmuide eisten bedevaarders de verwijde-
ring van alle Belgische vlaggen, waarop de rijks-
wacht nog enkele manifestanten arresteerde. Er
braken schermutselingen uit die met geweld wer-
den beëindigd door charges van rijkswachters te
paard. Nadien keerde de rust terug en kon op de
Grote Markt het geplande optreden van de turn-
vereniging Ganda doorgaan. Zes van de gearres-
teerde bedevaarders werden later voor het
gerecht gedaagd wegens het afrukken van de

37 38



V
L

A
A

M
S

E
 N

IE
U

W
S

B
E

R
IC

H
T

E
N

, V
L

A
A

M
S

E
 H

E
L

D
E

N

163

Belgische vlag en smaad aan de ordehandhavers.
Eerst werden ze allen tot een gevangenisstraf 
veroordeeld, maar in beroep kregen vier van hen 
de vrijspraak. Het IJzerbedevaartcomité diende
klacht in tegen de piloten van het vliegtuigje 
(drie reserve-luitenanten van het Belgische leger),
die elk een geldboete kregen.

De strubbelingen op de Grote Markt gingen
in het collectief geheugen van de Vlaamse bewe-
ging een eigen leven leiden. 1930 werd herinnerd
als het ‘stormjaar’, het jaar waarin Belgische orde-
handhavers Vlaamse bedevaarders hadden
bestormd en ‘gedurende 40 minuten bestookt met
sabels en geweerkolven’.20 Dat de incidenten bui-
ten hun proporties werden opgeblazen en tot een
mythe uitgroeiden, was het resultaat van een groot
mediaoffensief, waarin Clemens De Landtsheer
een centrale rol speelde.21 Daarbij werd gebruik-
gemaakt van pamfletten, persberichten, lezers-
brieven en natuurlijk ook van film. De Landtsheer,
die waarschijnlijk een cameraman op de Grote
Markt had staan om de bedevaarders en/of de
voorstelling van Ganda te filmen, beschikte over
bewegende beelden van het hele gebeuren. Aan-
vankelijk bracht hij ze onder de titel De furie van
Diksmuide uit, een bijfilm van De 11de bedevaart.
Later monteerde hij beide verslagen tot één film.
Een analyse van de beelden (stilzetten, vertragen
en terugspoelen) toont aan dat de tussenkomst van
de ordehandhavers te paard veel minder geweld-
dadig was dan de tussentitels suggereren. Maar in
1930 beschikte de gemiddelde kijker, die visueel

minder geletterd was dan de doorsneeburger aan
het begin van de 21ste eeuw, niet over de moge-
lijkheid om het beeld stil te zetten of te herbekij-
ken. Hij was gedwongen de logica van de montage
en de tussentitels te volgen. En De Landtsheer
stuurde er duidelijk op aan de charges van de
rijkswachters zo brutaal mogelijk af te schilderen.
Het is trouwens niet ondenkbaar dat hij beelden
die niet het gewenste effect beoogden, gewoon
wegsneed. Frans Daels drong er in oktober 1930
bij De Landtsheer op aan om foto’s van een lege
markt ongepubliceerd te laten, omdat ‘deze 
photo’s een indruk nalaten van zeer weinig moed
bij de bedevaarders en [om]dat wij dezen indruk
op het volk moeten vermijden’.22

In 1930 ruilde De Landtsheer beelden van de
charges voor opnamen van de IJzerbedevaart door
Charles Dekeukeleire. De sequenties die Dekeu-
keleire van de incidenten ontving, verwerkte hij in
zijn avant-gardistische kortfilm Witte Vlam (1930).
Daarin laat hij zien hoe een boerenjongen bij de
charges betrokken raakt en nadien volkomen van
streek is. Witte Vlam wordt soms als een maat-
schappijkritische, anti-Vlaams-nationalistische film
beschouwd, maar werd toen wel door De Landts-
heer gesmaakt, aangezien hij de film in sommige
programma’s opnam.23

37– 40. De incidenten met de rijkswacht tijdens de IJzerbede-

vaart van 1930 werden door De Landtsheer in de bijfilm De furie
van Diksmuide fel overdreven. Stills, De 11de IJzerbedevaart (De furie

van Diksmuide), 1930 [KBF, bp2325]
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De taalwet van 1932 had ervoor gezorgd dat de
streektaal de taal van de administraties werd. Dit
betekende dat in alle Vlaamse gemeenten het
Nederlands als bestuurstaal gold. Het was even-
wel niet verboden een vertaling aan die Neder-
landse tekst toe te voegen. Aan Vlaamse kant
kwam die Franse vertaling veelvuldig voor, maar
in Wallonië werden zelden Nederlandse vertalin-
gen geleverd, ook niet in gemeenten waar veel
Vlamingen woonden (bijvoorbeeld aan de taal-
grens).Verontwaardigd over deze toestand die
formeel niet onwettig was, eiste de taalgrensacti-
vist Flor(imond) Grammens dat de regering de
eentaligheid zou opleggen als een bindende
interpretatie van de wet. Om zijn doel te bereiken
trok hij de straat op. Begin 1937 vond zijn eerste
grote ‘taalzuiveringsactie’ in Edingen plaats. Hij
overschilderde de Franstalige straatnaamborden,
werd geverbaliseerd omdat hij openbaar bezit
had vernield, maar trok kort daarna opnieuw op
pad. Als geen ander verstond Grammens de kunst
om zijn zaak voor het voetlicht te plaatsen. Zijn
campagnes waren zorgvuldig gepland en perfect
getimed. In minder dan geen tijd raakte hij
bekend in het hele land. Toen hij voor langere tijd
achter de tralies ging, namen Vlaamse studenten
vooral uit Leuven, zijn schilderacties over en werd
een luidruchtige perscampagne voor zijn vrij-
lating gestart.Vooral gemeenten aan de taalgrens,
maar ook kustgemeenten als Oostende kregen 
het bezoek van Grammens en zijn medestanders.
In juli 1938 leverden de straatacties resultaat op
en ging de regering overstag.

Het spreekt voor zich dat ook De Landtsheer 
met Flandria Film zijn steentje bijdroeg aan de
popularising van Grammens en zijn acties. In
februari 1938 kondigde hij de film De Groote
Kuisch in Vlaanderen aan: ‘Geachte Heer, de strijd
om Vlaanderen eentalig te maken heeft eindelijk
ook de massa bereikt […] Flandria Film heeft ook
deze laatste “Groote Kuisch” gebeurtenissen, die
eens in de geschiedenis van Vlaanderen zullen
geboekt staan, op filmband vastgelegd.’ 24 Maar 
er speelden duidelijk ook commerciële redenen
mee: ‘Nu Grammens heel Vlaanderen door, voor
Davidsfondsen,VTB,Vossen, VNV en andere ver-
enigingen, bomvolle zalen doet toestromen, zult 

u met de afrolling van deze film een geweldig suk-
ses tegemoet gaan.Wil tijdig de film vastleggen
want hij is reeds voor meerdere datums besproken.’
De Groote Kuisch in Vlaanderen toonde Grammens
aan het werk en besteedde ook aandacht aan
bekende medestanders zoals VNV-kamerlid
Jeroom Leuridan die een ‘nieuwe methode’ invoer-
de (hij ging de straatnaamborden te lijf met een
hamer in plaats van met een verfkwast) of collega-
Kamerlid Jozef De Lille in Gent die een ‘opleiding’
kreeg.25 Later werd aan De Groote Kuisch een 
stuk over Grammens in de dievenkar toegevoegd.
Daarop is te zien hoe Grammens door de politie 
in een arrestatiewagen (‘dievenkar’) werd afge-
voerd. Later noteerde De Landtsheer dat ook hij
na de opnamen voor enkele uren werd vastgehou-
den op beschuldiging van medeplichtigheid.26

In juli 1938 produceerde De Landtsheer met 
De Grammensbetooging te Gent een verslag over
de grote, door VOS georganiseerde manifestatie
voor de vrijlating van Grammens. De Landtsheer
maakte natuurlijk van de gelegenheid gebruik 
om de aanwezigheid van persoonlijke helden 
als Frans Daels en August Borms in de verf te 
zetten.27 Eind 1938 of begin 1939 voegde hij 
de drie verslagen samen tot de Grammensfilm,
waarvoor opnieuw een promotiecampagne 
werd ingezet.28

Niet uit de media weg te branden:
Flor Grammens
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41. Flor Grammens wist als geen ander de propagandamolen voor zijn

campagne draaiende te houden door de organisatie van spectaculaire

acties met veel media-aandacht. Foto [ADVN, VFB665]

42. Het is geen toeval dat de leeuw op deze affiche zo goed lijkt op 

die in het logo van Flandria Film. Beide werden ontworpen door Joz 

(De Swerts), op wie De Landtsheer ook voor het IJzerbedevaartcomité

vaak een beroep deed. Affiche, tekening Joz (De Swerts), (1938) 

[ADVN, VAFA16]

45

46

43. De amnestiebetoging van 1937 (rechtstaand v.l.n.r.): Frans Daels

(IJzerbedevaartcomité), Flor Grammens (Taalgrensactie) en Germain

Lefever (VOS) groeten de betogers. De Landtsheer zit derde van rechts.

Foto, 23 mei 1937 [GA Temse]

44–46. De Landtsheer filmde Grammens bij zijn ‘taalzuiveringsacties’.

Hij was er ook bij toen de politie Grammens arresteerde en met de 

‘dievenkar’ wegvoerde. Still, Flor Grammens in Aktie, 1938 [KBF, bp1748]

– Foto, vrijlating Grammens [ADVN, VFA378] – Still, Flor Grammens in de 

dievenkar, 1938 [KBF, bp1749]
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Tijdens het interbellum organiseerden de Vlaams-
nationalisten jaarlijkse bijeenkomsten, landdagen
genoemd.29 Militanten van overal kwamen bijeen,
luisterden naar redevoeringen en zongen Vlaamse
liederen. De eerste jaren verliepen de landdagen
veeleer informeel, zonder vast programma en 
in een kermisachtige sfeer. Ze vonden plaats in
Kester, de gemeente van organisator Staf De
Clercq, oud-strijder en leider van de Brabantse
afdeling van de Frontpartij. Tweemaal werd naar
Wemmel uitgeweken, in 1930 en 1931, en in beide
gevallen was De Landtsheer van de partij. Zijn
verfilming was even slordig als het rommelige
vertoon op de landdagen zelf. Ze toonden de 
door de straten lopende menigte en een vrolijk
naar de camera wuivende August Borms.

Na de stichting van het VNV in 1933 veran-
derden de inhoud en het uitzicht van de land-
dagen. De organisatie werd strak en zorgvuldig
gestileerd, met een prominente rol voor unifor-
men en partijvlaggen. Staf De Clercq werd naar
voren geschoven als ‘de Leider’, degene die de
nieuwe eenheid van het versplinterde Vlaams-
nationalisme moest verpersoonlijken. De hele 
manifestatie was erop gericht de massa een

gevoel van eenheid te geven en dat beeld ook
naar de buitenwereld over te brengen. In de 
tweede helft van de jaren 1930 organiseerden
trouwens ook socialisten en katholieken derge-
lijke massabijeenkomsten.

De Landtsheer was aanwezig in 1936 in Kester
en in 1937 en 1938 in Gent. In navolging van de
veranderende stijl maakte hij van deze drie land-
dagen relatief strakke propagandafilms.Voor
plaatjes van lachende, sympathiek naar de came-
ra wuivende kopstukken was geen plaats meer.
Ook de massa kon niet meer ‘ongecontroleerd’
worden getoond. Door de uitgekiende regie van
het gebeuren roepen ze bij hedendaagse kijkers
onmiskenbaar reminiscenties op aan Leni Riefen-
stahl en haar propagandafilms over de nationaal-
socialistische partijdagen van Adolf Hitler in
Duitsland. Of De Landtsheer een film als Triumph
des Willens (1935) had gezien, is echter zeer de
vraag.Voorts is het ook mogelijk dat de strakke
stijl van de films gedicteerd werd door de regie
van de landdagen zelf. Daartegenover staat dat 
De Landtsheer in zijn tussentitels de retoriek 
van het VNV gewoon overnam.
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47–50. Sfeerbeelden van de Vlaams-nationale landdagen in

Wemmel, 1930–1931. Aanvankelijk ging het om informele, 

nogal rommelige en kermisachtige bijeenkomsten van militanten

die luisterden naar redevoeringen en Vlaamse liederen zongen. 

Zoals zovele nationalisten stak De Landtsheer zijn bewondering

voor August Borms niet onder stoelen of banken.

Foto, Wemmel, 1930 of 1931 [SOMA, 35035] – Still, De Landdag van

Wemmel, 1930 [KBF, bp1733] – Still, De Vlaamsch Nationale Landdag 

van Wemmel, 1931 [KBF, bp1883] – Affiche, 1930 [ADVN, VAFC92]
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Het is net dezelfde “gezellige” rommel zoals 
verleden jaar. Hoe potsierlijk-treurig is bijv.

die Vlaams-nationale ballonekenswedstrijd (!) 
en de aankondiging van die “Vlaamse Burcht” in de

Pallieterzaal, waar het lekkere “Vlaamse Bier” te krijgen is.
Ik heb een diepe vrees dat na deze landdag te Kester 

het VNV voorgoed gediscrediteerd is, bij iedereen die 
enigszins nadenkt. Alleen de spreekbeurten kunnen het 

boeltje nog redden. Denk na om wat er op het spel staat.
Honderden zitten te wachten op het nieuwe geluid dat te

Kester moet weerklinken. [...] Ge imponeert U daar 
definitief als leider, ofwel verspeelt ge uw prestige.

Brief van Reimond Tollenaere aan Staf De Clercq, 25 april 1934
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51–62. Na de stichting van het VNV in 1933 veranderde de

inhoud en het uitzicht van de landdagen. De organisatie werd

een partijevenement: strak en zorgvuldig gestileerd, met een 

prominente rol voor uniformen, partijvlaggen en ‘de Leider’

die de eenheid van het VNV moest verpersoonlijken. 

Staf De Clercq volgde de raad die Tollenaere hem in 1934 

gaf goed op (zie citaat p. 174). 

Stills VNV-landdag in Kester van 1936,Twee Landdagen van het VNV:

Kester 1936 en Gent 1937, 1937 [KBF, bp1884] – Afdruk diapositief

met 2 foto’s, landdag in Kester, 1935 [ADVN, VFA888] – Strijd, 

13 juni 1937 [ADVN, VY900018 – foto Peter Maes] – Foto, VNV-land-

dag in Gent, 1937 [SOMA, 34910] – Foto, VNV-landdag in Gent, 1937 

[ADVN, VFA354] – Foto’s, VNV-landdagen in Gent, 1938 en 1939

[SOMA, 34980, 34945, 34946] – Affiche, Frans Van Immerseel, 

VNV-landdag in Gent, 1939 [ADVN, VAFA2662]
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SMEULEND
VUUR: 
DE NADAGEN 
VAN FLANDRIA
FILM
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In mei 1940 verbrandde het filmarchief van Clemens De Landtsheer. Daarmee gingen

ook zijn filmambities in rook op. Althans dat is het verhaal dat hij na de oorlog ver-

telde. In werkelijkheid beschikte De Landtsheer over voldoende restmateriaal om het

nog eens te proberen of om anderen daartoe de gelegenheid te bieden. Hij leende zijn

merknaam Flandria Film uit en werkte mee aan filmprojecten waaraan hij na de

bevrijding liever niet meer werd herinnerd.

Still (detail), De Brigade waakt, 1944 [KBF, bp1891]



Eind 1962, toen Flandria Film al geruime tijd op 
non-actief stond, schreef De Landtsheer Hoe Flandria
Film ontstond.1 Deze ongepubliceerde bedrijfshistoriek
leidde tot een langer, opnieuw onuitgegeven stuk: 
Hoe de IJzerbedevaartfilms en Flandria Film ontstonden.2

Op basis van beide manuscripten publiceerde De
Landtsheer van 6 oktober 1963 tot 9 februari 1964 in 
De Vlaamse Oudstrijder een reeks anekdotische bijdra-
gen: ‘De propaganda van het IJzerbedevaartcomité’.
In elk van deze ‘memoires’ vertelde hij hetzelfde
relaas over het einde van Flandria Film dat hij in 
mei 1940 situeerde: toen werd in afwezigheid van 
de secretaris het IJzerbedevaartsecretariaat in brand
gestoken (zie pp. 70–71). Naast de vele privébezittin-
gen en documenten van het IJzerbedevaartcomité 
gingen ook de in dat gebouw opgeslagen films 
verloren. Door de brand beschikte De Landtsheer 
nog over slechts ‘enkele zeer weinige deeltjes film –
meestal negatief ’. Tijdens de bezetting werden ‘nog
enkele sportfilms en kleine opnamen gemaakt, maar
censuurmoeilijkheden e.a. legden verdere opnamen
stil’. Flandria Film kon zich ook na de oorlog ‘niet
meer herpakken’ en stierf een stille dood.3 De echte
eindfase van Flandria Film en van De Landtsheers
filmactiviteiten was echter complexer dan hij liet 
uitschijnen.4

EEN BEZET FILMLANDSCHAP

Hoewel de brand veel filmmateriaal had vernietigd,
slaagde De Landtsheer er toch nog in tientallen film-
titels te recupereren. Waarschijnlijk vond hij een aan-
tal projectiekopieën terug bij vertoners die films had-
den gehuurd maar nog niet terugbezorgd. Voorts laat
de hoeveelheid materiaal dat de brand overleefde, ver-
moeden dat De Landtsheer ook op een andere locatie
filmkopieën en negatieven bewaarde. In 1960 zou hij
in een brief aan het Herman Van den Reeck-Komitee
schrijven: ‘Gelukkig bevonden die films [over Herman
Van den Reeck] zich in een ander lokaal zodat ze
bewaard bleven voor Vlaanderen.’5 Mogelijks was 
dit ‘lokaal’ het vorige IJzerbedevaartsecretariaat, dat
De Landtsheer pas in 1939 had verlaten. Het kan ook
gaan om het huisje dat De Landtsheer ‘in het vooruit-
zicht van de oorlog’ in het nabijgelegen Poelkapelle
huurde ‘met de bedoeling zijn bezittingen naar daar
over te brengen, mochten de gebeurtenissen hem
daartoe dwingen’.6

In elk geval werd er meer filmmateriaal gered 
dan De Landtsheer in het openbaar aangaf. Ook 
zijn filmuitrusting overleefde de brand. Zo kon 
De Landtsheer al in 1941 de korte reportage Winterhulp
te Diksmuide doet zijn eerste inzameling maken. Deze 
productie, die niet voor grootschalige verhuur was

1 2



bestemd en waarschijnlijk enkel in een lokale bios-
coop werd getoond, was relatief goed afgewerkt en
bevatte wervende tussentitels als ‘Hebt u reeds uw
plicht gedaan?’ De Landtsheer was zelf medewerker
van Winterhulp.7

Het is duidelijk en misschien zelfs begrijpelijk 
dat De Landtsheer de omvang van het persoonlijke 
en financiële drama dat de brand onmiskenbaar voor
hem betekende, heeft uitvergroot. Er bestaat echter
geen twijfel over dat Flandria Film voldoende films
kon traceren om zich opnieuw als filmverdeler op 
de markt te gooien. Succesvol waren deze pogingen
echter allerminst. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd de Belgische filmwereld grondig gereorgani-
seerd door de Propaganda-Abteilung Belgien (pab).
Zoals op vele andere terreinen opereerde de Duitse
bezetter achter de schermen, bij voorkeur achter 
de façade van ‘Belgische’ instellingen. Soms werd
gebruikgemaakt van het Belgische Ministerie van
Economische Zaken, dat zoals alle ministeries tijdens
de bezetting werd geleid door de hoogste ambtenaar,
een Belgische secretaris-generaal. Vanaf augustus
1940 bezette vnv-lid Victor Leemans die post. Maar
de uitvoerders van de pab-besluiten waren toch 
vooral de Belgische beroepsorganisaties: de zoge-
naamde ‘corporaties’ van de Belgische Syndicale

Kamer van Filmverhuurders en de Vereniging der
Cinemabestuurders van België.8 Via deze verenigin-
gen – na verloop van tijd samengevoegd tot het Film-
gilde – werd in 1940 een verbod op de verdeling van
stille films ingevoerd. De Landtsheers enige hoop was
dus gevestigd op de productie van nieuwe titels. De
twee sportfilms die nog door hem werden gedraaid 
– De Ronde van Vlaanderen (1941 en 1942) – waren qua
montage en klank amateuristisch. Ze vonden weinig
aftrek maar dat kwam ook omdat de bezetter een
‘sanering’ van het aantal bioscopen had doorgevoerd.
Heel wat cinema’s werden verplicht de deuren te 
sluiten en voor een kleine verdeler als Flandria Film
moet het bijzonder moeilijk geweest zijn om huur-
ders te vinden. Had De Landtsheer dan toch gelijk
toen hij beweerde dat Flandria Film enkel ‘nog enkele
sportfilms en kleine opnamen’ maakte, om er vervol-
gens het bijltje bij neer te leggen? Ja en neen. De
Landtsheer ontwikkelde inderdaad weinig tot geen

1–2. Winterhulp. Diksmuide doet zijn eerste inzameling (1941).

Stills [KBF, bp1929]

3– 4. Zingend Vlaanderen, reportage over het Vlaams-nationaal 

zangfeest (31 augustus 1942, Grote Markt, Brussel), gemaakt 

door Lode De Kempeneer onder de vlag van Flandria Film. 

Stills [KBF, bp2373]

3 4



filmactiviteiten meer, maar Flandria Film daaren-
tegen bleef wel nog bedrijvig.

De Duitse bezetter zag België vooral als afzet-
markt voor Duitse producties en stond daarom af-
wijzend tegenover lokale filmproducties. Op enkele
langspeelfilms en korte documentaires na kregen 
Belgische regisseurs geen toelating om nieuwe films
te maken. Slechts een beperkt aantal productie-
firma’s werd erkend.9 In de zomer van 1941 kon 
De Landtsheer, die een grote vooroorlogse activiteit
kon bewijzen, wel een erkenning voor zijn bedrijf 
in de wacht slepen. Zo werd Flandria Film een zeer
gegeerde bruid voor personen of groeperingen die 
als filmproducent wilden opereren, maar geen 
erkenning bezaten.

EEN VERDRONGEN TRANSACTIE

De Landtsheer was slechts zijdelings betrokken bij de
films die zijn bedrijf tijdens de bezetting maakte of
verhuurde. Waarschijnlijk ontving hij een vergoeding
voor het uitlenen van films of mocht hij delen in de
eventuele huuropbrengsten. In 1941 bracht Flandria
Film Vlaanderen zingt uit: een verslag over het Vlaams-

nationaal zangfeest in Brussel. De film werd niet
gedraaid door De Landtsheer maar door Lode De
Kempeneer, zoon van filmpionier Hippolyte en net
als De Landtsheer lid van het vnv. Toch bleef De
Landtsheer verantwoordelijk voor de activiteiten 
van Flandria Film. De maatschappelijke zetel was
aanvankelijk nog steeds in Diksmuide gevestigd 
en De Landtsheer kreeg alle correspondentie onder
ogen. Op die manier vernam hij dat de pab verbood
om Vlaanderen zingt te vertonen zolang het lied Dietsche
trouw niet uit de montage werd geknipt. De bezetter
drukte alle speculaties over de toekomst van Vlaan-
deren de kop in door elke verwijzing naar Dietsland 
of Groot-Nederland te weren. Wellicht waren dit 
de ‘censuurmoeilijkheden’ waarnaar De Landtsheer 
in zijn naoorlogse gedenkschriften zou verwijzen.

Omstreeks augustus 1942 sloot De Landtsheer 
een transactie met Frans Develter. Deze filmstudent
aan het Nationaal Radio- en Filmtechnisch Instituut
(Narafi) was toen bijna dertig jaar oud en had sympa-
thieën voor de Nieuwe Orde-ideeën van de bezetter.
Develter gebruikte Flandria Film om een eigen carrière
te lanceren. Eerst was hij actief als ‘productieleider’,
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5. Elza Darciel zit onder de camera en laat haar danseressen Bourgon-

dische dansen uitvoeren. De opnamen waren bestemd voor Dans en 
traditie (1944), een film van het ‘nieuwe’ Flandria Film. Foto, 1943–1944

[Verzameling Wendelen]

6. De makers van Dans en traditie: rechts assistent-regisseur Michiel

Wendelen. Achter de camera staat wellicht François Rents, terwijl 

de man links waarschijnlijk Alfred ‘Pol’ Brasseur is. Frans Develter 

ontbreekt. Foto’s, 1943–1944 [Verzameling Wendelen]
5



maar op termijn nam hij de bedrijfsnaam over en 
verhuisde de maatschappelijke zetel van het bedrijf
in 1943 of 1944 naar Brussel.

Samen met zijn medestudenten Michiel Wendelen
en Alfred ‘Pol’ Brasseur produceerde Develter ver-
scheidene korte documentaires of ‘cultuurfilms’
zoals dat toen naar het Duitse Kulturfilmgenre werd
genoemd. Voor een van deze films, Dans en traditie
(1944), werd samengewerkt met de Vlaamsgezinde
choreografe Elza Darciel. Twee andere films bracht
De Landtsheer er ongetwijfeld toe Develter en 
Wendelen uit zijn memoires te schrappen. Het betrof
De Brigade waakt en Vlaanderen te weer, beide geprodu-
ceerd in 1944. De Brigade waakt, in een regie van 
Wendelen, was een propagandafilm over de Vlaamse
Wachtbrigade, met een speciale rol voor brigadeleider
Christiaan Turcksin en zijn echtgenote. Vlaanderen te
weer, dat tot op heden als verloren wordt beschouwd,
was een door Develter samengestelde propaganda-
film waarin de lof werd gezongen van het ‘Germaan-
se’ Vlaanderen en van organisaties of groeperingen
die met de ‘grote Germaanse broer’ collaboreerden:
Vlaamse Oostfrontvrijwilligers, leden van de Vrijwil-

lige Arbeidsdienst voor Vlaanderen, vrijwilligers van 
de Sturmbrigade Langemarck en van het National-
sozialistisches Kraftfahrkorps… De film werd mis-
schien aan De Landtsheer verkocht als een project
voor ‘zijn’ vnv, maar het betrof uiteindelijk vooral
een zaak van de veel kleinere maar radicalere concur-
rerende collaboratiepartij DeVlag (Duits-Vlaamse
Arbeidsgemeenschap). In dit alles werd een nog
nader te bepalen rol gespeeld door de directeur van
het Narafi, ingenieur en nationaalsocialist Jozef
Van Dijck.

Het scenario van Vlaanderen te weer werd geschre-
ven door Ferdinand Vercnocke, nationaalsocialist 
en onder andere medewerker aan Volk en Staat. In 
die krant verscheen een persbericht over de film: 
‘De idee, waarrond deze kultuurfilm gedraaid werd
welke in de eerste plaats een terugblik wezen wil op
den strijd van Vlaanderen als voorpost van het Ger-
manendom is de volgende: de nationaalsocialistische
gedachte schenkt Vlaanderen zijn ouden adel en
weerbaarheid terug.’ Het artikel maakte ook duidelijk
dat Vlaanderen te weer nieuwe beelden van de hierboven
vermelde organisaties combineerde met archiefbeel-
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den van de Eerste Wereldoorlog, de IJzerbedevaarten,
Flor Grammens… Vast staat dat dit materiaal uit het
archief van De Landtsheer kwam. 

Hoewel dus niet betrokken bij de effectieve 
productie van beide cultuurfilms – zijn naam kwam
niet voor op de herhaaldelijk gepubliceerde lijst van
medewerkers – was De Landtsheer niet alleen op de
hoogte van het voornemen om Vlaamse nationaal-
socialistische films te maken, maar stelde hij ook 
zijn archief ter beschikking van deze projecten.

NA DE OORLOG

Na zijn vrijlating in januari 1948, slaagde De Landts-
heer er niet in om Flandria Film te reanimeren. 
Hoewel occasioneel nog wat films werden verhuurd, 
bijvoorbeeld aan de Vlaamse Toeristenbond in 1949–
1952, liet Flandria Film zich niet meer in met de 
productie van nieuwe titels.10 Voor het IJzerbedevaart-
comité maakte De Landtsheer wel nog enkele films.
Eind augustus 1948, nauwelijks drie maanden na zijn
vrijlating, zette hij de tussentitels voor De 21ste IJzer-
bedevaart, een reportage die vooral de dynamitering
van de IJzertoren aanklaagde.11 In 1952 filmde hij 

ook nog Vlaanderen herbouwt zijn Toren en tot aan zijn
pensionering ijverde hij zonder resultaat voor het
jaarlijks (laten) verfilmen van de bedevaarten.12

De bedrijfsnaam Flandria Film bleef De Landts-
heer nog decennialang gebruiken in contacten met
derden aan wie hij zijn filmstock geheel of gedeelte-
lijk poogde te verkopen. De Landtsheer, die financieel
over weinig ademruimte beschikte, besefte zeer goed
het historische belang van zijn filmcollectie. In de
loop der jaren kon hij zijn filmwerk met mondjesmaat
verzilveren. De stad Lier kocht reportages over Lode-
wijk Van Boeckel en Felix Timmermans.13 Jan Van
Hoogten, stichter van het Bormshuis in Antwerpen,
kocht beelden van vnv-manifestaties voor een film
over August Borms.14 De paters van de Heilige Harten
(picpussen), de congregatie van pater Damiaan, 
kregen het negatief van Pater Damiaan (1936) aangebo-
den, maar weigerden.15 Ook anderen werden aange-
schreven: het Algemeen Nederlands Zangverbond, de
zoon van Cyriel Buysse, de familie van Albert Servaes,
cineast Frans Verstreken (die onder leiding van brt-

producent Jef ‘De Witte’ Bruyninckx een televisie-
adaptie maakte van Felix Timmermans’ Onze-Lieve-
Vrouw der Visschen) enzovoort. Het is niet altijd duide-
lijk of deze contacten resulteerden in een verkoop.16

Aan zijn kleinschalige transacties met lokale 

7–10. Een propagandafilm van het ‘nieuwe’ Flandria Film: De Brigade
waakt. Stills, 1944 [KBF, bp1891]
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besturen of particulieren kwam een eind in 1973–
1977. Toen slaagde De Landtsheer erin het leeuwen-
deel van zijn collectie, inclusief exploitatierechten, 
te verkopen aan de Belgische Radio en Televisie (brt).
De onderhandelingen over deze overeenkomst waren
al gestart in 1960–1962.17 In die lange periode leverde
De Landtsheer wel al een aantal films die vooral 
voor het programma Te voet door Vlaanderen werden
gebruikt.18 Buiten de brt om onderhandelde hij toen
ook met brt-regisseur Juul Claes over de heropstart
van Flandria Film. De Landtsheer zou vooral de naam
en het logo van zijn bedrijf uitlenen. Deze constructie
vertoont opvallende gelijkenissen met de oorlogs-
samenwerking tussen De Landtsheer en Develter, iets
waarvan Claes wellicht niet op de hoogte was. Uitein-
delijk ging het plan niet door: ‘Ik zie daar inderdaad
het nut niet van in. Wij hebben onze tijd gehad en 
die is voorbij’, aldus De Landtsheer in 1976.19

Door de overeenkomst met de openbare omroep
bleef De Landtsheer niet ‘filmloos’. Als onderdeel van
de verkoopsovereenkomst, waarbij de brt positieve
en negatieve kopieën op originele, brandbare nitraat-
film verwierf, had De Landtsheer van een aantal titels
kopieën gevraagd. Deze kopieën, ook wel ‘contre-
types’ genoemd, werden op het brandveilige 16-mm-
formaat gemaakt. De Landtsheer zou ze tot zijn dood

bewaren en af en toe nog projecteren. De openbare
omroep gebruikt tot op heden het van De Landtsheer
aangekochte archiefmateriaal. De originele brand-
bare nitraatfilms werden in bewaring geven bij het
Koninklijk Filmarchief (kbf).

Na zijn gedwongen pensionering in 1961 had 
De Landtsheer een zeer slechte verhouding met het
vernieuwde IJzerbedevaartcomité (p. 74). De onmin 
verklaart waarschijnlijk waarom hij het comité niet in
de verkoopsovereenkomst met de openbare omroep
betrok. Het comité beschikte zelf wel nog over een
aantal films, waaronder een unieke kopie van de 
Bedevaartfilm.

NA DE LANDTSHEER…

Clemens De Landtsheer overleed in 1984. Zijn archief,
dat natuurlijk veel documenten van en over de IJzer-
bedevaarten bevatte, liet hij na aan de gemeente Temse.
Het is uitzonderlijk rijk maar, met uitzondering van
het deelarchief over Flandria Film, grotendeels 
ongeinventariseerd.20 In het archief bevonden zich
ook nog enkele rolletjes nitraatfilm die in het kader
van het onderzoeksproject Licht op een collectief verleden
(2000–2003) door ga Temse in bewaring bij het kbf

werden gegeven.21

De 16-mm-kopieën die De Landtsheer van de
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openbare omroep had gekregen, maakte hij testamen-
tair over aan Carlos Van Louwe, een vertrouweling die
onder andere ook het archief over de ‘oorlogsbede-
vaarten’ erfde. Van Louwe gaf de films aan het advn

dat ook de nitraatfilms die nog in het bezit waren 
van het IJzerbedevaartcomité in bewaring had. In de
nasleep van Licht op een collectief verleden werden ook 
deze brandbare originelen aan het kbf overgedragen. 

Papieren archivalia over De Landtsheers filmacti-
viteiten zijn dus vooral bewaard in het ga Temse 
en in het advn. De originele filmcollectie bevindt
zich grotendeels in het kbf, dat echter uitsluitend 
als bewaarinstelling fungeert. Voor consultatie of
gebruik van de beelden is toestemming van de recht-
hebbenden nodig. ga Temse, advn (namens het
IJzerbedevaartcomité) en vrt-Beeldarchief beschik-
ken over digitale kopieën (of over gedigitaliseerde
transfers van analoge kopieën) van de door hen 
verworven deelcollecties.

1 De Landtsheer schreef dit ter voorbereiding van een later versche-
nen interview: Joossen, ‘Het einde van Flandria Film’, in: Panora-
ma, 10 september 1963. De correspondentie tussen Joossen en
De Landtsheer is bewaard in GA Temse, AFF, 1.1.64.

2 GA Temse, AFF, CVL 87.3.171.
3 Citaten ontleend aan Hoe Flandria Film ontstond, quasi woordelijk

terug te vinden in ‘De propaganda van het IJzerbedevaartcomité’.
4 Het verhaal van Flandria Film in de Tweede Wereldoorlog en de

meer bescheiden rol van De Landtsheer tijdens de oorlogsjaren,
wordt uitvoerig toegelicht in Vande Winkel, ‘Vlaanderen te weer?’.

5 GA Temse, AFF, DL 1.2.4: De Landtsheer aan Herman Sommen,
12 december 1960.

6 De Ryck, ‘Flandria Film (1929–1940)’, p. 117.
7 Moons, Het taboe van Vlaanderen?, p. 37.
8 Vande Winkel, ‘German Influence on Belgian cinema’.
9 Vande Winkel, ‘De cameraman’; Vande Winkel en Van linthout, 

De Vlaschaard 1943.
10 GA Temse, AFF, 2.2.1.20.
11 GA Temse, AFF, 2.1.1.10.
12 ‘De opbrengst van de films tegenover de kosten ervan geeft steeds

een verlies. De jaarlijkse film moet echter om propagandaredenen
behouden blijven.’ ADVN, AC102, Y1256/4/1: verslag 1959 van
de raad van toezicht.

13 GA Temse, AFF, 1.1.78: correspondentie De Landtsheer met 
Stad Lier, mei-oktober 1962.

14 GA Temse, AFF, 1.1.9.1: correspondentie De Landtsheer met 
Jan Van Hoogten, 1962–1964.

15 GA Temse, AFF, 1.1.46: correspondentie De Landtsheer met 
de paters der HH. Harten, augustus-september 1964.

16 GA Temse, AFF, 1.2.4 (dossier BRT 1960–1971 en andere 
correspondentie) en 1.1.2 (correspondentie De Landtsheer 
met het Algemeen Nederlands Zangverbond, april-mei 1962).

17 GA Temse, AFF, 1.1.64 en 1.2.4. 
18 GA Temse, AFF, 1.2.4: contracten BRT 1964–1975.
19 GA Temse, AFF, 1.2.4: De Landtsheer aan Juul Claes, 

3 juni 1976.
20 Boudia, Het bedrijfsarchief.
21 Vande Winkel, ‘Beeldbronnen over Vlaanderen’.
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11. Het tijdschrift van de Hitlerjeugd Vlaanderen liet zich lovend uit 

over Vlaanderen te weer, de film van kd. [kameraad] Develter. Op de foto

links staat DeVlag-leider Jef Van de Wiele. Tijl: de jonge Nationaalsocialist, 

1 (1944), 1, p. 16 [SOMA]
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Clemens De Landtsheer en Flandria Film slaagden er nooit in een belangrijke rol op

te eisen in het Belgische filmlandschap. Daarvoor was de slagkracht van de onderne-

ming te klein en haalden de films technisch en esthetisch nauwelijks de gangbare

commerciële productienormen. De Landtsheer had echter geen artistieke ambities,

niet met de films die hij voor het IJzerbedevaartcomité draaide en evenmin met de

Vlaamsche Gebeurtenissen en andere titels uit de Flandria Film catalogus. Het econo-

mische aspect van zijn filmproductie was ondergeschikt aan (cultuur)politieke en 

ideologische doeleinden.

De ijsfeesten in Temse. Still (detail), Winter in ’t land, 1934 [KBF, bp1557]
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FILM, PROPAGANDA EN MYTHES

Dit boek sluit aan bij onderzoek dat gevoed werd door het constructivistische paradigma van auteurs als

Anderson, Gellner, Hobsbawm en Smith. Onze premisse luidt dat de Vlaamse beweging en het daaruit

ontstane Vlaams-nationalisme, zich net als andere national(istisch)e stromingen legitimeerden en legiti-

meren met behulp van mythes. Op basis daarvan worden idealiserende verhalen over verleden, heden en

toekomst geconstrueerd. In dit boek onderzochten we hoe dergelijke discoursen tijdens het inter-

bellum in de praktijk werden opgebouwd en verspreid. Daarbij gaat de aandacht naar de rol van Clemens 

De Landtsheer die als propagandist het moderne filmmedium omarmde. In de Belgische filmhistorio-

grafie neemt De Landstheer een unieke plaats in, omdat hij zo goed als op eigen kracht jarenlang een regu-

liere filmproductie met propagandistische inslag (manifest of latent) maakte en verspreidde. 

Anders dan internationaal befaamde, technisch innovatieve tijdgenoten als Sergei Eisenstein en Leni

Riefenstahl was De Landtsheer geen groot filmmaker of visionaire cineast. Dit weerhield hem er niet van

zeer handig om te springen met het retorische arsenaal van de filmpropaganda: de rol van tussentitels, het

gebruik van versterkende herhalingen en verdichtingen, het inlassen van tegenstellingen. Bij dit laatste

speelde hij zeer vaak met de klassieke wij-zij-metafoor. Daarin werden de Belgische staat, de ordediensten

en de (belgicistische) oud-strijders voorgesteld als vijanden van een na te streven Vlaamse natie. De Landts-

heer maakte niet alleen een karikatuur van tegenstanders als pars pro toto voor België, hij schiep ook idea-

liserende beelden van Vlaanderen. Films als de Bedevaartfilm en Met Onze Jongens aan den IJzer speelden een

belangrijke rol in de mythologisering van de IJzersymbolen, de canonisering van de IJzerbedevaarten en

de verankering van de historische visie van het IJzerbedevaartcomité op de Eerste Wereldoorlog. Dat deze

visie – het verhaal van de Frontbeweging – tijdens het interbellum kon uitgroeien tot de funderingsmythe

van het Vlaams-nationalisme, is mee op conto van De Landtsheer te schrijven.

Het belang van onderzoek naar dergelijke iconografische processen is vandaag nog steeds aan de



orde. Dit blijkt onder andere uit het feit dat sommigen nog steeds te vuur en te zwaard de verdediging van

bepaalde mythes op zich nemen. Hierbij wordt veel belang gehecht aan de voorstelling van de IJzer-

symbolen zoals de broers Van Raemdonck,1 wier mythologie De Landtsheer grotendeels eigenhandig

construeerde en consolideerde. Het is in dat verband belangrijk te herinneren aan wat De Landtsheer al

in 1917 schreef over de ware toedracht van de dood van zijn neven: ‘waarom die herinnering besmeuren,

of ze breken door de waarheid [….] wij moeten de legende laten voortleven lijk ze is in de wereld gezon-

den.’ 2 Deze bereidheid om in functie van een ‘hoger doel’, tegen beter weten in, een mythe te versprei-

den, is cruciaal voor een begrip van de psyche van De Landtsheer en voor de analyse van zijn film- en ander

propagandawerk. Daarbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat hij met die bereidheid tot mythe-

vorming en mystificatie niet alleen stond, maar binnen en buiten het comité een beroep kon doen op

gelijkgestemden.

Hoewel dit boek geen ruimte bood om elk van de door De Landtsheer geproduceerde films in detail

te analyseren, werd een aantal films inhoudelijk uitgediept. Dit geldt bij uitstek voor de Bedevaartfilm en

voor Met Onze Jongens aan den IJzer, een film die integraal op de bij dit boek meegeleverde dvd staat en van

commentaar is voorzien. Net als in het boek proberen we op de dvd zowel het proces van mythevorming

te deconstrueren, als de historische wortels van die mythes te achterhalen. We linken het filmische dis-

cours aan de historische context waaruit dat discours voortspruit en aan de functie die aan de film werd

toegedicht. Het is immers belangrijk nationalistische beelden niet uitsluitend te reduceren tot imaginaire

verschijnselen of ficties, die net als de mythe- en identiteitsvormende processen waarin ze functioneren,

enkel gedeconstrueerd kunnen worden. Wil het onderzoek naar die processen relevant zijn, dan moeten

ze ook geanalyseerd worden als producten van hun tijd, die in relatie stonden tot maatschappelijke, poli-

tieke of sociaaleconomische ontwikkelingen.3
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NATIE, HEROÏSME EN COLLECTIEF GEHEUGEN

De relevantie van onderzoek naar de filmactiviteiten van De Landtsheer overstijgt dus het traditionele poli-

tieke veld en heeft ook betrekking op ruimere maatschappelijke en cultuurhistorische processen. Zijn

films herleiden tot politieke manifesten of tot een neerslag van wat tot de politieke arena wordt gerekend,

is niet correct. De analyse van de Vlaamsche Gebeurtenissen leert trouwens dat het filmische werk van De

Landtsheer niet onder één noemer te brengen is. De sterke thematische variatie gaat van sportfilms bestemd

voor een breed publiek en reportages over actuele, niet noodzakelijk Vlaamsgezinde gebeurtenissen tot

pamflettaire, sterk propagandistisch geladen ‘zweepfilms’. Tussen deze uitersten bevindt zich een scala

van producties die elk op hun manier bedoeld waren om bij te dragen tot een culturele of politieke eman-

cipatie van Vlaanderen. De Vlaamsche Gebeurtenissen waren veel meer dan politieke journaalfilms. Ze speel-

den een rol in de beeldvorming over Vlaamse politieke en culturele personen en gebeurtenissen. De

Landtsheer hanteerde diverse strategieën, in het bijzonder de canonisering van ‘volks’verbonden en

‘volks’verheffende culturele en politieke personen. De filmmaker verbeeldde overleden en levende schrij-

vers (Conscience, Rodenbach, Gezelle…), kunstenaars (De Saedeleer, Aubroeck, Permeke…) of politici

(De Clercq, Borms…) zodat ze opgenomen konden worden in een Vlaams pantheon en in een discours

over een Vlaams collectief geheugen. Door zowel in het verre als in het recente verleden martelaars 

(Herman Van den Reeck) en heldenfiguren (Flor Grammens) op de voorgrond te schuiven, droeg hij bij

tot de constructie van een ‘gemeenschappelijk’ Vlaams heden en verleden, dat als fundering voor een

Vlaamse toekomst moest dienen. De Landtsheer exploiteerde ook andere actuele gebeurtenissen die moes-

ten bijdragen tot de emotionele verbondenheid van het ‘Vlaamse volk’, zoals de begrafenis van de ‘Grote

Vlaming’ Lieven Gevaert of de plechtige overbrenging van het stoffelijk overschot van pater Damiaan. 

Dit discursieve proces van natievorming had dus niet alleen betrekking op het verleden of op de poli-

tieke actualiteit. Het richtte zich ook op volksgebruiken en populaire cultuur. Een goed voorbeeld hier-
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van zijn de sport- en wielerfilms. Hoewel ze volgens latere uitspraken van De Landtsheer ‘slechts een 

bijzaak’ vormden, namen deze films in het kader van het ideologische project van Flandria Film een

belangrijke plaats in. Inhoudelijk verschillen ze sterk van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in

de Bedevaartfilm of van Vlaams-nationalistische manifestaties in de Vlaamsche Gebeurtenissen. Toch is een

duidelijk bindmiddel aanwezig. Vooral de Ronde van Vlaanderen als massa-evenement met de flandriens

als populaire helden krijgt in het licht van de imaginaire constructie van een (Vlaamse) natie een bijzon-

dere betekenis. 

Naast de uitdrukkelijke geografische referentie aan Vlaanderen en Vlaamse gebeurtenissen ontpopte

De Landtsheer zich tot de drijvende kracht achter de mythologisering van Vlaamse helden en martelaars.

Vlaamse helden en het heroïsche verleden, waarover De Landtsheer voor het comité ook allerlei boeken

en brochures publiceerde, kwamen uitdrukkelijk aan bod tijdens de jaarlijkse bedevaarten, in lezingen,

op filmvoorstellingen en tijdens andere manifestaties. Bij dit alles speelde de verheerlijking van de eigen

taal, het (recente) Vlaamse verleden en zijn helden een cruciale rol. In de bekende, openlijk Vlaams-

nationalistische films werd devote heldenverheerlijking aangewend om de volksverbondenheid te onder-

strepen, waarbij massamanifestaties een grote voorkeur genoten. De Landtsheer was een meester in sug-

gestieve en sfeerscheppende tussentitels. Hij appelleerde vaak aan die verbondenheid door veelvuldig

gebruik te maken van tegenstellingen tussen Vlaanderen en België. Hoewel deze films veraf lijken te liggen

van de sport- en wielerfilms, zijn parallellen aan te wijzen. Ook in De Landtsheers sport- en wielerfilms

zijn referenties aan Vlaanderen-als-een-natie aanwezig in de vorm van kleine woorden als ‘wij’ of ‘onze’,

waarbij de flandriens geconstrueerd werden als helden. 

Deze gemediatiseerde exploitatie van populaire massa- en sportevenementen is een treffende illus-

tratie van de recente internationale theorievorming rond moderniteit, nationalisme en niet-officiële 

vormen van cultuur en politiek, zoals onder meer uitgewerkt door de Britse sociaalpsycholoog Michael
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Billig.4 In zijn onderzoek onderstreept Billig het belang van de constructie van nationalisme via uiterlijk

vertoon, gemediatiseerde representatie en populaire uitbarstingen van een nationaal gevoel. In dat pro-

ces spelen media en sport een belangrijke rol. Tegenover het officiële nationalistische discours staat 

Billigs concept van ‘banaal nationalisme’. Het lijkt ons in dit opzicht nuttig om in het filmwerk van De

Landtsheer en Flandria Film een onderscheid te maken tussen verschillende strategieën in de constructie

van een natie en collectieve identiteit. Terwijl de meeste Flandria Film producties, en zeker de films in

opdracht van het IJzerbedevaartcomité, veelal het register van formeel of officieel nationalisme bespelen,

worden in andere films waaronder de sport- en wielerfilms uitingen van banaal nationalisme aangeboord.

De Landtsheer speelde dus niet alleen een rol in de creatie van een Vlaams-nationalistische symboliek en

mythevorming. Hij droeg via zijn films ook bij tot een verbreding van het discours over een Vlaamse natie-

vorming (politieke onderwerpen in strikte en ruime zin; officieel en banaal nationalisme; verhalen over

verleden, heden en toekomst…).

BEMIDDELENDE MYTHEMAKER

Een cruciale vraag blijft: wat was de persoonlijke rol van De Landtsheer bij dit alles? Belangrijk is het besef

dat De Landtsheer nooit enkel de secretaris van het IJzerbedevaartcomité was, nooit enkel de pen vast-

hield. Als organisator, publicist, propagandist… ontwikkelde hij een waaier van activiteiten die hem wei-

nig of nooit op het voorplan plaatsten, maar die wel de eisen van de beweging vormgaven en vertolkten.

Als voluntaristische propagandist kan zijn filmwerk, dat centraal staat in dit boek, niet losgekoppeld wor-

den van de maatschappelijke keuzes die hij maakte en van de ideologische standpunten die hij innam. 

De Landtsheer had een kernfunctie bij het IJzerbedevaartcomité en bekleedde een lagere positie bij

het vnv. Beide organisaties radicaliseerden naarmate de jaren 1930 vorderden. Het is duidelijk dat 

De Landtsheer eenzelfde politieke radicalisering doormaakte, die op termijn een afwijzing van het demo-
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cratische bestel met zich meebracht, ten voordele van een fascistisch model waarin alle macht bij ‘de lei-

der’ ligt. Het leidde eveneens tot verregaande collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Tweede

Wereldoorlog. De hierboven geschetste radicalisering weerspiegelde zich ook in films waarbij De Landts-

heer voor en tijdens de oorlog betrokken was. In de tweede helft van de jaren 1930 produceerde hij onder

andere scherpe reportages over Grammens, de vnv-landdagen en de amnestiebetoging. Tijdens de 

Tweede Wereldoorlog verleende hij zijn firmanaam en medewerking aan jonge cineasten, die zich met

films als De Brigade waakt en Vlaanderen te weer profileerden als de voorhoede van een nieuwe Vlaamse 

nationaalsocialistische filmproductie.

Het geval ‘De Landtsheer’ roept heel wat vragen op, die aansluiten bij zeer actuele discussies in de

politiek-historische en sociaalwetenschappelijke literatuur, onder meer over de rol van ‘intellectuelen’,

elites of propagandisten in de creatie van nationalistische discoursen. Daarbij contrasteert de klemtoon

op de dominante rol van elites (de idee van de ‘grote mannen’) met historische visies die zich richten op

bredere transformatieprocessen (klassentegenstellingen…). De vraag blijft hoe De Landtsheer getypeerd

kan worden. Hij was geen schaduwfiguur, maar behoorde ook niet tot de ideologen of publieke figuren

in de beweging. De Landtsheer typeren als een cruciale tussenfiguur klinkt pejoratief, hem aanduiden 

als een bemiddelaar is dat niet. De Landtsheer ontpopte zich met zijn films als een belangrijke tussen-

persoon of een moderne culturele bemiddelaar tussen enerzijds het ‘volk’ en anderzijds het ideeëngoed

van het IJzerbedevaartcomité en de Vlaamse beweging.5 Als gevalsstudie illustreert hij alvast het belang

van meer genuanceerde visies op elites en strijdende intellectuelen. Als propagandist deed De Landts-

heer meer dan zomaar de ideologie van het Vlaams-nationalisme uitdragen. Hoewel hij zijn persoon-

lijke positie probeerde te verbergen – hij trad bijvoorbeeld zelden zelf voor de camera of achter de micro-

foon – ontwikkelde hij heel wat eigen initiatieven. 

We kunnen De Landtsheer verder karakteriseren als een moderne mythemaker, wat aansluit bij het
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concept ‘mythomoteur’ dat de Britse historicus Anthony Smith lanceerde.6 Net als andere onderzoekers

op dit domein wijst Smith erop dat het hier gaat om een selectieve constructie van verhalen, helden en

mythen met als doel de creatie van een imaginaire politieke gemeenschap. Verwijzend naar het bekende

concept ‘imagined political community’ van Benedict Anderson7 refereert Smith aan het belang van een denk-

beeldige constructie waarin volksverbondenheid geconstrueerd en gemediatiseerd wordt op basis van

een gemeenschappelijke taal, verhalen en oorsprongsmythes. 

In deze bijdrage tot het onderzoek over de rol van media in de ontwikkeling van de Vlaamse bewe-

ging blijft het echter belangrijk om het filmwerk van De Landtsheer te zien als slechts een van de vele

kanalen waarlangs hij (mee)bouwde aan discoursen over Vlaanderen. In het verlengde van Hobsbawm

en zijn idee over de ‘invention of traditions’ als onderdeel van de modernistische natievorming door een 

elite (inleiding), vervult het filmwerk van De Landtsheer in belangrijke mate een megafoonfunctie voor

andere ‘massamedia’ of middelen die werden aangeboord om de massa te betrekken. De Landtsheer

speelde achter de schermen niet alleen een sturende rol in de dagelijkse organisatie en de choreografie

van de bedevaarten als massa-evenementen. Samen met de jaarlijkse herdenkingen rond de IJzertoren en

het bewuste gebruik van herdenkingsobjecten (resten van de Heldenhuldezerken enzovoort) drukte hij

namens het comité met de IJzertoren de wil uit om een krachtig lieu de mémoire te creëren.8 Film droeg niet

alleen bij tot de bekendmaking van dit soort mobiliserende, quasi sacrale symbolen en plaatsen. Als

modern massamedium fungeerde film ook als een motor van de mythevorming ervan en als catalysator

van een discours over één verleden, één identiteit en één natie. 
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1 We verwijzen hier bijvoorbeeld naar het feit dat de door het
Vlaams Belang gepatroneerde IJzerwake de weide in Steenstrate
aankocht waarop de Van Raemdoncks zouden gesneuveld zijn. 
Op haar webstek (http://www.ijzerwake.org/) stelde de organisatie
na de IJzerbedevaart van 2004 naar eigen zeggen ‘met veront-
waardiging vast dat de bloemen die na de manifestatie van 
vorige week zondag waren neergelegd bij het monument voor 
de gebroeders Van Raemdonck door het IJzerbedevaartcomité 
werden weggenomen. Dit is vorig jaar ook reeds gebeurd.’

2 De Landtsheer aan Withof, 3 september 1917, geciteerd in: 
De Ryck, ‘Terug naar niemandsland’, pp. 73–74.

3 Vos, ‘Nationalisme: reflecties van een historicus’, p. 320.
4 Billig, Banal Nationalism.
5 Zie het concept van ‘intermédiaire culturel’ bij Vovelle, 

Mentaliteitsgeschiedenis, en van ‘cultural broker’ bij Burke, 
History and Social Theory.

6 Smith, Nationalism.
7 Anderson, Imagined Communities.
8 Nora, Les Lieux de mémoire; Seberechts (red.), Duurzamer 

dan graniet.
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De hier opgenomen filmografie biedt een overzicht van alle tot op heden bekende producties die het IJzer-

bedevaartcomité en Flandria Film op de markt brachten. Per verdeler (comité of Flandria Film) worden

de films in grote categorieën onderverdeeld. Deze filmografie kan nauwelijks rekening houden met de

onderverdeling die De Landtsheer in zijn filmcatalogi maakte, omdat hij hierin niet altijd consequent was.

Sportfilms met klankspoor doken bijvoorbeeld eerst op in de categorie ‘klankfilms’, maar verschoven

later naar de gewone ‘sportfilms’. Sommige films kregen diverse, onderling verwante titels toegewezen:

we kunnen hier enkel de meest courante versies vermelden. Het is onmogelijk aan te geven welke beel-

den door welke cameralui werden gefilmd, waar mogelijk wordt wel vermeld wie de film liet produceren. 

Soms vinden we in de correspondentie van De Landtsheer verwijzingen terug naar films die in geen

van zijn distributiecatalogi terug te vinden waren. In een brief van mei 1963 vermeldt hij bijvoorbeeld

Bormshulde (1928) en Vlaanderen aan den IJzer en Vlaanderen te Gent (1935).1 De eerste film werd voor zover

bekend nooit verdeeld door het IJzerbedevaartcomité of door Flandria Film. De tweede film is een gele-

genheidsproductie, die gemaakt werd voor Frans Daels, maar vermoedelijk slechts eenmaal werd

gebruikt (hoofdstuk 5). We konden ook achterhalen dat De Landtsheer tijdens de Tweede Wereldoorlog

in het bezit kwam van ongemonteerde opnamen – oorspronkelijk gedraaid voor de Belgische versie van

het Duitse Ufa-filmjournaal – over het vertrek van Vlaamse oostfrontvrijwilligers en de begrafenis van Staf

De Clercq.2 Dergelijke films werden niet opgenomen in deze filmografie die de reguliere distributiecata-

logi van De Landtsheer wil reconstrueren en geen volledige reconstructie kan bieden van elk stukje film dat

De Landtsheer ooit draaide of in bezit had.

Carnaval in Aalst. Still (detail), Prins Karnaval, 1933 [KBF, bp1181]
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Hoe kwam deze filmografie tot stand? In het kader van het onderzoeksproject Licht op een collectief 

verleden brachten advn (met toestemming van het IJzerbedevaartcomité), ga Temse en vrt-Beeldarchief

in 2003 hun collecties ‘De Landtsheer’ en ‘Flandria Film’ tijdelijk samen in het kbf. De identificatie,

verificatie en onderlinge vergelijking van de films was in handen van archiefmedewerker Bruno Mest-

dagh, die daarmee de fundamenten legde voor de restauratie en/of bescherming van nog niet op veilig-

heidsfilm gekopieerde nitraatfilms. Door de hieruit ontstane databank te koppelen aan filmcatalogi,

boekhoudkundige schriften en andere documenten die de auteurs van dit boek in het IJzerbedevaart-

archief (advn) en in het Flandria Film bedrijfsarchief (ga Temse) terugvonden, werd de filmportefeuil-

le gereconstrueerd. Terwijl sommige films integraal bewaard bleven, zijn andere slechts fragmentarisch

overgeleverd als negatiefmateriaal (meestal zonder tussentitels en daardoor moeilijk identificeerbaar ),

‘chutes’ (afgekeurd materiaal dat toch bewaard werd voor eventueel later gebruik), losse teksten… Van

meer dan de helft van de films die De Landtsheer zelf produceerde, is geen materiaal meer voorhanden.

De films die hij had aangekocht, zijn bijna allemaal verdwenen.

Exacte kwantitatieve gegevens over wat al dan niet bewaard is, laten zich echter niet opmaken. Dit

kan gedeeltelijk worden verklaard door de manier waarop De Landtsheer zijn filmcollectie beheerde. Het

lijdt geen twijfel dat hij de potentiële historische waarde van zijn collectie onderkende. Hij werkte echter

binnen de grenzen van een politieke en economische realiteit, waarin hij eerst propagandist was, dan

filmmaker en pas in laatste instantie archivaris. Van een scheiding tussen bewaar- en distributiekopieën

was geen sprake. Bij de jaarlijkse actualisering van de Bedevaartfilm werd telkens naar het originele mate-

riaal teruggegrepen. Dit betekent dat noch de afzonderlijke korte verslagen over de bedevaartedities, noch

de uitgebrachte versies van de volledige Bedevaartfilm bewaard zijn bleven. Maar ook in andere films werd

de schaar gezet, bijvoorbeeld omdat een bepaalde productie te langdradig werd bevonden eenmaal de

actualiteitswaarde ervan was afgenomen. Zo werden de Vlaamsche Koppen in de loop der jaren ingekort

en/of aangevuld en werden Grammensbetooging en Groote Kuisch in Vlaanderen na verloop van tijd samenge-



1 GA Temse, AFF, 1.1.91: De Landtsheer aan Jan Van Hoogten, 
30 mei 1963.

2 Vande Winkel, ‘Vlaanderen te weer?’
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voegd (en ingekort) tot de Grammensfilm. De Landtsheer knipte ook beeld- of geluidsmateriaal uit oude-

re producties om nieuwere titels op te smukken of het ontbreken van bepaalde sleutelscènes te camou-

fleren. Deze praktijk, ook toegepast door grotere filmproducenten, werd natuurlijk in de hand gewerkt

door het verdwijnen van tal van archiefbeelden in de brand van 1940. Typerend is het memorandum dat

De Landtsheer in 1942 aan zichzelf richtte, een waarschuwing om De Ronde van Vlaanderen van 1941 en die

van 1942 nooit in hetzelfde programma te vertonen: ‘Reden: teveel dezelfde zichten.’ Deze handelswijze

bemoeilijkt sterk de identificatie van bewaard gebleven films.

Films werden op 35-mm formaat verdeeld. Indien de lengte van de film bekend is, wordt die weerge-

geven in meter. Dit cijfer is louter indicatief: hoewel sommige teruggevonden filmkopieën korter blijken

dan aangegeven in de schriftelijke bronnen, zijn andere dan weer langer. Hoelang de film duurde, laat

zich meestal niet reconstrueren. Stille filmbeelden werden immers met de hand opgenomen en afge-

speeld, waardoor de projectiesnelheid kon variëren van 16 tot 22 beelden per seconde, wat op zijn beurt

de duur van een film beïnvloedde. Het productiejaar van een film kan, vooral wat aangekochte titels betreft,

niet vereenzelvigd worden met het jaar waarin De Landtsheer de productie begon te verdelen. Integen-

deel, De Landtsheer kocht om economische redenen films aan die verscheidene jaren oud waren en in het

reguliere bioscoopcircuit waardeloos waren geworden. Deze handelswijze maakt het extra moeilijk aan-

gekochte producties, waarvan de originele titel onbekend is, te dateren of op andere wijze te identificeren.

Omdat De Landtsheer vooral stille films maakte en verdeelde, zijn in deze filmografie enkel de klankfilms

met een aparte aanduiding vermeld.



FILMS VERDEELD DOOR HET IJZER-
BEDEVAARTCOMITÉ

Deze films werden, tenzij anders vermeld,
geproduceerd door De Landtsheer voor 
het IJzerbedevaartcomité.

Langspeelfilms

• Bedevaartfilm, de [Bedevaarten 
naar de Graven van den IJzer, de]
1928, 1800 m / Geschiedenis van de 
IJzerbedevaarten sinds 1924. De film 
werd jaarlijks geactualiseerd.

• Met Onze Jongens aan den IJzer 
[Frontfilm; Als de Dooden verrijzen]
1928, 1800 m / Propagandafilm over 
de Eerste Wereldoorlog en de wortels van
de IJzerbedevaarten. De film werd herhaal-
delijk herwerkt, (werk)titels van kortere 
versies luidden Als de Dooden verrijzen
en De Frontfilm.

Kortere producties

• 8ste IJzerbedevaart, de
1927, lengte onbekend, productie: Antoine
Pée in opdracht van Gaumont (voor het
IJzerbedevaartcomité) / Verslag van de 
8ste IJzerbedevaart, 21 augustus 1927,
met een toespraak van Frans Daels.

• 9de IJzerbedevaart, de
1928, lengte onbekend / Verslag van de
9de IJzerbedevaart, 19 augustus 1928,
met de inwijding van het voetstuk van 
de toren.

• 10de IJzerbedevaart, de
1929, 280 m / Verslag van de 10de IJzer-
bedevaart, 18 augustus 1929, waarop voor
het eerst een internationale bloemenhulde
werd gehouden.

• Opbouw van het IJzermonument, de
1929–1930, 600 m / Documentaire over
het ontstaan van de IJzertoren: het ont-
werp, het slaan van de palen, het gieten
van de betonplaat, de eerste steenlegging
door Cyriel Verschaeve, het verrijzen van 
de toren, het onder dak brengen van de
toren, de laatste steenlegging door
mevrouw Daels en het plaatsen van de 
meitak. Bepaalde delen van deze film
(‘palen slaan’ of ‘de toren onder dak’) 
werden vermoedelijk reeds voordien ver-
toond om enthousiasme (en aanvullende
fondsen) voor de toren los te weken.

• 11de IJzerbedevaart, de [XIe IJzerbede-
vaart – Inhuldiging van Vlaanderens
IJzermonument, de]
1930, 600 m / Verslag van de 11de IJzer-
bedevaart. De film bestond waarschijnlijk
uit integrale versies (eventueel met aanvul-
lend beeldmateriaal) van Inhuldiging van
den IJzertoren en De furie van Diksmuide,
twee titels die apart konden worden
gehuurd bij Flandria Film.

• 12de IJzerbedevaart, de [XIIe IJzerbede-
vaart naar de graven van den IJzer, de]
1931, 580 m / Verslag van de 12de IJzer-
bedevaart, 23 augustus 1931, waarop
Karel Aubroecks beeld van Renaat De 
Rudder werd onthuld.

• 13de IJzerbedevaart, de
1932, 600 m / Verslag van de 13de IJzer-
bedevaart, 21 augustus 1932, waarop
Karel Aubroecks beeld van Joe English
werd onthuld en acht gesneuvelde soldaten
(‘symbolische Vlaamse IJzerkruisen’) in 
de crypte werden bijgezet.

• 14de IJzerbedevaart, de
1933, 580 m / Verslag van de 14de IJzer-
bedevaart, 21 augustus 1933, waarop
Karel Aubroecks beeld van de gebroeders
Van Raemdonck werd onthuld. Het verslag
bevatte ook beelden van de Van Raem-
donckhulde in Steenstrate.

• Gebroeders van Raemdonck, de
1933?, 250 m / Korte film over de gebroe-
ders Van Raemdonck: ‘gedichten – graf –
monument’.

• Hoe werden de 4 groote IJzerbeelden
gemaakt? [Hoe werden de 4 Reuzen-
beelden voor het IJzermonument gemaakt?]
1934, 600 m / Documentaire over de
manier waarop Karel Aubroeck de vier
hoekbeelden voor de IJzertoren maakte. 
De film toont het hele proces, van
Aubroecks werkzaamheden in het atelier 
tot en met het plaatsen van de beelden.

• 15de IJzerbedevaart, de
1934, 560 m / Verslag van de 15de IJzer-
bedevaart, 19 augustus 1934, met de 
onthulling van Karel Aubroecks beeld van 
Lode De Boninge en Frans Van der Linden.

• De Boninge-Vanderlinden
1934?, 400 m / Film over Lode De Boninge
en Frans Van der Linden: ‘Hun leven – 
vervolging – sneuvelen – monument’.

• 16de IJzerbedevaart, de
1935, 320 m / Verslag van de 16de IJzer-
bedevaart, 18 augustus 1935, waarop
tegen het Frans-Belgisch militair akkoord
werd geprotesteerd en de gedenkplaten
voor Cyriel Verschaeve, Alfons Van de Perre
en Oscar De Gruyter werden onthuld.

• 17de IJzerbedevaart Diksmuide, de
[1936 voor de zeventiende maal]
1936, lengte onbekend / Verslag van de
17de IJzerbedevaart, 23 augustus 1936,
waarop VOS een ‘machtige vredesoptocht’
hield.

• 18de IJzerbedevaart, de
1937, klankfilm, 360 m / Verslag van de
18de IJzerbedevaart, 22 augustus 1937,
met de bijzetting van Juul De Winde in 
de crypte en de vorming van een ‘amnestie
1937’-paneel met Belgische oorlogs-
medailles.

• 19de IJzerbedevaart, de
1938, lengte onbekend / Verslag van de
19de IJzerbedevaart, 21 augustus 1938,
waarop panelen met namen van gesneuvel-
den werden ingewijd.

• 20ste IJzerbedevaart, de
1939, 300 m / Verslag van de 20ste IJzer-
bedevaart, 20 augustus 1939, waarop
onder meer P. Steegmans sprak.

• 21ste IJzerbedevaart, de [XXI IJzerbede-
vaart; 1948 – de XXI IJzerbedevaart]
1948, lengte onbekend / Reportage over
wat na de Tweede Wereldoorlog als de eer-
ste officiële IJzerbedevaart sinds het begin
van de bezetting werd beschouwd. Blijk-
baar liet De Landtsheer (vrijgelaten in
januari 1948) ook deze editie opnieuw 
filmen. Het verslag verwees uitdrukkelijk
naar de dynamitering van de IJzertoren 
en riep op tot de wederopbouw van het
monument.

• Vlaanderen herbouwt zijn Toren
1952, klankfilm, lengte onbekend, produc-
tie: Clemens De Landtsheer / Korte docu-
mentaire die de toeschouwers het begin
van de wederopbouw van de IJzertoren
toont en hen vervolgens vraagt de werk-
zaamheden (financieel) te ondersteunen.
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FILMS VERDEELD DOOR 

FLANDRIA FILM

Vlaamsche Gebeurtenissen

(actualiteitenfilms en documentaires)

Deze films werden, tenzij anders vermeld,
voor zover bekend geproduceerd door 
De Landtsheer voor Flandria Film.

• 10de IJzerbedevaart, de [Xe IJzerbede-
vaart, de]
1929, 210 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.

• 11 November, wapenstilstand!
1929, 140 m / Herdenking van het einde
van de Eerste Wereldoorlog, met archief-
beelden uit 1914–1918.

• Aloude legende, een
1929, 200 m / Compilatiefilm van (relatief)
actuele beelden, met onder meer de omme-
gang van Onze-Lieve-Vrouw van Deinsbeke
in Zottegem en de inhuldiging van een brug
in Eine.

• Cyriel Buysse
1929, 100 m / Verslag van de grote Cyriel
Buyssehulde in Brussel naar aanleiding van
diens 70ste verjaardag. De film bevatte ook
beelden van gasten als August Vermeylen,
Herman Teirlinck, Gustaaf D’Hondt, Lode
Baekelmans, Emmanuel De Bom, Arnold
Sauwen, Fernand Toussaint Van Boelaere,
Isidoor Opsomer en Adolf Herckenrath.

• Heilige Bloedprocessie, de
1929, 300 m / Verslag van de processie 
in Brugge.
• Lode Van Boeckel [Kunstsmid Lodewijk
Van Boeckel]
1929, 300 m / Verslag van de huldiging
van de kunstmid in Lier (1929). De film
werd later aangevuld met beelden van Felix
Timmermans (eveneens in Lier, met zijn
echtgenote Marieke) en de hulde van Cyriel
Buysse (1929).

• Vlaamsche Cine-Gazet 1 [Vlaamsche
Gebeurtenissen (Revue 1)]
1929?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurtenis-
sen werden verwerkt), onder andere de 9de
IJzerbedevaart, de Heilige Bloedprocessie
in Brugge en de begrafenis van Herman 
Van den Reeck.

• Vlaamsche Cine-Gazet 2 [Vlaamsche
Gebeurtenissen (Revue 2)]
1929?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurtenis-
sen werden verwerkt), onder andere de brug
van Eine en de Ronde van Vlaanderen.
• 11de IJzerbedevaart (Inhuldiging van 
den IJzertoren), de [Inhuldiging van den
IJzertoren]
1930, 300 m / Verslag van de 11de IJzer-
bedevaart, 24 augustus 1930, waarop de
IJzertoren werd ingehuldigd. De film Inhul-
diging van den IJzertoren werd aanvankelijk
verhuurd samen met De furie van Diksmui-
de. Na verloop van tijd werden beide films
ingekort en samengevoegd tot één verslag.
• 11de IJzerbedevaart (De furie van
Diksmuide), de [Furie van Diksmuide, de]
1930, 280 m / Verslag over de schermut-
selingen tussen de bereden rijkswacht 
(die herhaaldelijk chargeerde) en een aan-
tal bedevaarders op en rond de markt van
Diksmuide, na de 11de IJzerbedevaart.
Voor meer uitleg, zie de film 11de IJzer-
bedevaart (Inhuldiging van den IJzertoren).
• Als de dijken breken
1930, 1800 m / Lange reportage over de
overstromingen rond Antwerpen (Moerzeke,
Grembergen, Temse, Hoboken, Sint-Anne-
ke). De film werd na verloop van tijd inge-
kort tot een lengte van 400 m.

• Boeteprocessie te Veurne, de
1930, 340 m / Impressie van de processie.
• Guido Gezelle [Vlaanderens grootste 
dichter]
1930, 1300 m / Film over leven en werk
van Guido Gezelle, waarin archiefbeelden
van Hugo Verriest werden verwerkt. Naast
het Gezellemuseum kwam ook de grote
Gezellehulde in Brugge (bijgewoond door
Albert I en koningin Elisabeth) aan bod.

• Heilige Bloedprocessie, de
1930, 300 m / De film werd in 1931 
aangevuld met een volledige opname 
van de ‘vernieuwde processie’.

• Herman Van Den Reeck (gevallen 
voor Vlaanderen op 11 juli)
1930, 300 m / Film over Herman Van den
Reeck, vermoedelijk uitgebracht naar aan-
leiding van de tiende verjaardag van zijn
overlijden. De film bevatte beelden van 
de begrafenisplechtigheid (17 juli 1920)
op het Kielkerkhof. De herkomst van die
archiefbeelden (of gefilmde foto’s) is 
onduidelijk.

• Herman Van Den Reeck 
(historisch overzicht)
1930, 700 m / Lange reportage over 
Herman Van den Reeck, omvatte het 
(ook apart verkrijgbare) verslag over diens
begrafenis en een biografisch deel.

• Landdag van Wemmel, de [Vlaamsch Nat.
Landdag van Wemmel, de; Elfde Landdag
te Wemmel, de]
1930, 250 m / Verslag van de Vlaams-
nationale landdag: ‘De optocht – de massa
– de sprekers’.

• Vlaamsche Hoogeschool, de
1930, 340 m / Reportage over de geschie-
denis van de Gentse universiteit, uitge-
bracht naar aanleiding van de verneder-
landsing van deze instelling.

• Vlaamsche Cine-Gazet 3
1930?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurte-
nissen werden verwerkt), onder andere 
de Boeteprocessie in Veurne en de door 
koning Albert I bijgewoonde Gezellefeesten
in Brugge.

• 12de IJzerbedevaart (Renaat De Rudder-
Hulde), de
1931, 340 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.

• Albrecht Rodenbach
1931, 1000 m / Driedelige film over
Albrecht Rodenbach, geproduceerd naar
aanleiding van de Rodenbachfeesten die 
in 1930 hadden moeten plaatsvinden maar
twee jaar uitstel opliepen. De film bevatte
beelden van (voormalige) Blauwvoeters 
die Rodenbach hadden gekend.

• Vlaamsch Nationale Landdag van 
Wemmel, de [VN Landdag Wemmel]
1931, 240 m / Verslag van de Vlaams-
nationale landdag: ‘Een beroerde dag – 
de rijkswacht chargeert – de betoging – 
de sprekers’.

• Vlaamsche Cine-Gazet 4
1931?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurtenis-
sen werden verwerkt), onder andere de
Ronde van Vlaanderen, de prinsen in Evere
en in Gent, de Conscienceherdenking 
en de overstromingen in Hoboken.
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• 100-jarige te Temsche, de [Temsche 
in feest]
1932, 300 m / Viering van de honderd-
jarige Honoré Vermeylen in Temse. De festi-
viteiten – een reconstructie van het leven
van de jarige – werden voortijdig georgani-
seerd: de ‘eeuweling’ overleed kort voor zijn
eigenlijke verjaardag. De film bevat ook
beelden van de begrafenis.

• 13de IJzerbedevaart, de
1932, 360 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.

• Betooging der ‘Fraternelles’ te 
Antwerpen, de
1932, 220 m / Reportage over de samen-
komst van de Union des Fraternelles de
l’Armée de Campagne (UFAC) of Vereniging
Verbroedering van het Veldleger (VVV) in
Antwerpen. De Landtsheer steekt zijn mis-
prijzen voor de fraternellen niet onder stoe-
len of banken en besteedt veel aandacht
aan de reacties van tegenbetogers en aan
de rellen die uitbreken.

• Edward Poppefeesten te Moerzeke, 
de [Plechtige Inhuldiging van het Graf-
monument van Priester Edward Poppe]
1932, 150 m / Verslag van de religieuze
plechtigheid op de markt. Ook de opgevoer-
de kindertoneeltjes komen aan bod.

• Oud volksgebruik in de Kempen, een
1932, 150 m / Verslag over een folkloris-
tisch gebruik: het overhalen of feestelijk
verhuizen van een (notabele) inwoner, nota-
ris Van Olmen, te Brecht (Sint-Lenaarts). 
In 1966 werd dit verslag door de BRT her-
uitgezonden, waarbij de programmamakers
de nog levende notaris opnieuw filmden.

• Vlaamsch Huis – Temsche
1932, lengte onbekend / Verslag over de
inhuldiging van het Vlaams Huis (met een
toespraak van August Borms) en over de
wielerwedstrijd die naar aanleiding daarvan
werd georganiseerd.

• Vlaamsche Wetenschappelijke 
Congressen te Gent, de
1932, 100 m / Dit verslag over het Vlaams
Wetenschappelijk Congres werd verdeeld
door Flandria Film – het is terug te vinden
op strooibriefjes – maar werd later niet
meer in de catalogi opgenomen. Vermoe-
delijk werd ook het congres van 1931
gefilmd. Door een gebrek aan belangstel-
ling werd echter snel besloten om deze
onderwerpen te verwerken in de Vlaamsche
Cine-Gazet, waar we verwante thema’s
terugvinden in de 6de en 7de editie. 

• Zeeleeuw te water, de
1932, 120 m / Het te water laten van de
boot Zeeleeuw op de Boelwerf in Temse.
Waren onder meer aanwezig de katholieke
ministers Hendrik Heyman en Philip Van
Isacker, wiens echtgenote het schip te
water laat.

• Vlaamsche Cine-Gazet 5
1932?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurtenis-
sen werden verwerkt), onder andere een
reuzenstoet, de paardenkoers in Waregem,
een gestrand schip en een IJzerbedevaart.

• Vlaamsche Cine-Gazet 6 [Vlaamsche
Gebeurtenissen (Revue 6)]
1932?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurtenis-
sen werden verwerkt), onder andere de
Ronde van Vlaanderen, Pol De Mont, het 
te water laten van de Zeeleeuw, Vlaamse
congressen, een omloop, tunnels (onder 
de Schelde?), Lode Scheltjens en het 
overhalen (volksgebruik).

• Vlaamsche Cine-Gazet 7 [Vlaamsche
Gebeurtenissen (Revue 7)]
1932?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurtenis-
sen werden verwerkt), onder andere tunnel-
werken, de begrafenis van moederke De
Rudder, Cyriel Buysse, het Joe English-
beeld van Karel Aubroeck, de tweede loop-
koers van Antwerpen, een ingestorte molen,
tunnelwerken in Antwerpen, Vlaamse 
congressen 1932, de ingestorte molen 
van Grembergen, een modern kerkje in
Schoten…

• 14de IJzerbedevaart, de [XIVe IJzerbede-
vaart]
1933, 430 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.

• Gebroeders van Raemdonckhulde, 
de (14de Bedevaart 1933)
1933, 350 m / Deze reportage combineert
beelden van de 14de IJzerbedevaart
(gewijd aan de broers Van Raemdonck) 
met opnames van het Van Raemdonck-
monument in Steenstrate dat in hetzelfde
jaar werd onthuld.

• Prins karnaval te Aalst
1933, 300 m / Reportage over de carna-
valsfeesten, met ruim aandacht voor groe-
pen die uit andere Vlaamse steden kwa-
men. Vermoedelijk door De Landtsheer
gekocht bij Omer D’Haese (VTB-Aalst).

• Tunnelfeesten te Antwerpen [Werken 
aan en inhuldiging van de eerste
Scheldetunnel]
1933, 300 m / Inhuldiging van de 
Scheldetunnels in september 1933.
• Universiteit te Gent ‘officieel’ geopend,
de [Vlaanderens hoogeschool ‘plechtig’
geopend; Vlaamse hogeschool ‘plechtig’
geopend]
1933, 220 m / Verslag over de rectoraats-
overdracht aan compromiskandidaat Albert
Bessemans in oktober 1933. De Landts-
heer betreurt dat Frans Daels de aanstelling
niet kreeg en neemt het hele gebeuren
scherp op de korrel.

• Vlaamsche Koppen
1933, 600 m / Tweedelige film over Vlaam-
se kunstenaars, dichters, toondichters en
schilders, met beelden (bewegend beeld 
of gefilmde foto’s) van Hendrik Luyten
(werkend aan het Guldendoek van Vlaande-
ren), Jef Denyn, Juliaan De Vriendt, Cyriel
Verschaeve, Constant Permeke samen met
Karel Aubroeck, Nesten Wynants, Maurits
Sabbe, Jef Van Hoof, Karel Van Wijnendae-
le, Aloïs Bruwier, Lode Scheltjens, Juliaan
Platteau, Maria Belpaire samen met Louise 
Duyckers, Eugène Laermans, Franz Cour-
tens, Aug. De Baets, Jules Lagae, Albert
Servaes, Pol De Mont, Lodewijk Mortel-
mans, Stijn Streuvels, Valerius De Saede-
leer, Willem Gijssels en Emmanuel 
De Bom. Sommige van deze personen 
(De Mont en Lagae bijvoorbeeld) zaten
reeds in In memoriam onzer Vlaamsche
kunstenaars. De film werd na verloop van
tijd aangevuld met beelden van pater Jules
Callewaert, Germain Lefever, Frans Daels,
August Borms (1938), Oscar Dambre, 
Filip De Pillecyn, Jeroom Leuridan,
Staf De Clercq en Hendrik Elias.

• Vlaamsche Cine-Gazet 8 [Vlaamsche
Gebeurtenissen (Revue 8)]
1933?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurtenis-
sen werden verwerkt), onder andere het
Interclubkampioenschap Brussel, de 13de
IJzerbedevaart, de Vlaamse Voetbalbond,
Maria Belpaire, carnaval in Aalst en het
beeld van de gebroeders Van Raemdonck.

• 15de IJzerbedevaart, de [XVe IJzerbede-
vaart, de]
1934, 400 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.
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• 2de Vlaamsch Nationaal Zangfeest]
[Vlaamsch nationale zangfeesten]
1934, 180 m / Verslag over het 2de 
Vlaams-nationaal zangfeest, gedirigeerd
door Jef Van Hoof in het Antwerpse sport-
paleis en bijgewoond door August Borms.
Deze titel, waarvan archiefmateriaal werd
teruggevonden in De Landtsheers beeld-
archief, duikt vreemd genoeg niet op in 
de catalogi van Flandria Film.

• Edward Poppe gevierd te Temsche
[Edward Poppefeesten te Temse]
1934, 300 m / Verslag van de openlucht-
viering, de onthulling van een gedenksteen
en andere onderdelen van de feestelijk-
heden.

• Hendrik Conscience
1934, 350 m / Verslag over de Conscience-
herdenkingen in Antwerpen en Kortrijk, uit-
gebracht in januari 1934, ruim een halve
eeuw na het overlijden van de schrijver.

• Peter Benoit
1934, 400 m / Film over leven en werk
(‘zijn strijd en bewogen dood’) van Peter
Benoit naar aanleiding van zijn eeuwfeest
in 1934.

• Uitvaart van koning Albert en intrede 
Leopold [Uitvaart Koning Albert – 
Joyeuse entrée de SM Léopold III; 
Intrede Leopold III]
1934, 420 m / Beelden van de rouwstoet
die het stoffelijk overschot van Albert I
begeleidt naar de Sint-Goedele- en Sint-
Michielskathedraal (begrafenisdienst) en
naar de kerk van Laken (laatste eerbetui-
ging voor de bijzetting in de crypte).

• Winter in ’t land
1934, 240 m / Sfeerbeelden van drijfijs 
op de Schelde, de brug van Temse en 
ijsfeesten op de Espolder.

• Vlaamsche Cine-Gazet 9
1934?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurte-
nissen werden verwerkt), onder andere 
de opening van de Gentse universiteit, 
de Grote Prijs van Lier, de 14de IJzerbede-
vaart, de nieuwe brug van Diksmuide, het
drijfijs op de Schelde en de Ronde van
Vlaanderen.

• Vlaamsche Cine-Gazet 10
1934?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurte-
nissen werden verwerkt), onder andere de
begrafenis van koning Albert en de 15de
IJzerbedevaart (1934).

• 16de IJzerbedevaart, de [XVIe IJzerbede-
vaart]
1935, 300 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.

• Groot Vlaming is ons ontvallen: Lieven
Gevaert, een
1935, 200 m / De begrafenisplechtigheden
van Lieven Gevaert in Antwerpen en 
Mortsel.

• Hulde aan Berten Fermont
1935, 160 m / Eerbetoon aan de in 1933
overleden dienstweigeraar, inclusief beel-
den van een bloemenhulde bij zijn graf-
monument dat in 1934 werd opgericht, 
op het kerkhof Schoonselhof, Antwerpen.

• Koningin Astrid [Begrafenisplechtigheden
koningin Astrid]
1935, 450 m / De begrafenis van koningin
Astrid, voorafgegaan door archieffragmen-
ten, waaronder beelden van de Blijde 
Intrede maar ook beelden van Küssnacht.
(De Landtsheer kocht hiervoor vermoedelijk
beeldmateriaal van derden aan.)

• Vlaamsche Cine-Gazet 11
1935?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurte-
nissen werden verwerkt), onder andere 
de blijde intrede van koning Leopold III
in Brussel, de Ronde van Vlaanderen, 
de begrafenis van Lieven Gevaert, 
de 16de IJzerbedevaart en de begrafenis
van koningin Astrid.

• Vlaamsche Cine-Gazet 12
1935?, 300 m / Compilatiefilm met aan-
dacht voor (relatief) actuele gebeurtenissen
(waarin ook oudere Vlaamsche Gebeurtenis-
sen werden verwerkt).
• 17de IJzerbedevaart Diksmuide, de
[1936 voor de zeventiende maal]
1936, 380 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.

• Heilige Dymphna-processie te Geel
1936, 280 m / Historische stoet (omme-
gang) voor de heilige Dimpna in Geel (bij-
gewoond door de kardinaal), gevolgd door
een bezoek aan het (in 1935 geopende)
Dimpnamuseum.

• Kester
1936, 140 m / Verslag over de Vlaams-
nationale landdag van het VNV.

• Pater Damiaan [Pater Damiaan 
Gehuldigd]
1936, 510 m / Film over pater Damiaan,
uitgebracht nadat zijn stoffelijk overschot
in 1936 werd gerepatrieerd. De film
besteedde aandacht aan Jozef De Veusters
leven in Tremelo alvorens de aankomst van
zijn doodskist in Antwerpen en de tocht
naar Leuven te tonen.

• Vlaamsch nationale zangfeesten
1936, 280 m / Verslag van het 4de
Vlaams-nationaal zangfeest in Antwerpen,
gedirigeerd door Jef Van Hoof.

• 5de Vlaamsch Nationaal Zangfeest te
Brussel, het [Vijfde Vlaamsch nationaal
zangfeest, het; Vlaamsch nationaal 
zangfeest Brussel]
1937, klankfilm, 280 m / Verslag van 
het 5de Vlaams-nationaal zangfeest op 
de Grote Markt in Brussel.

• 18de IJzerbedevaart, de
1937, klankfilm, 300 m / Kortere versie
van de gelijknamige film die het IJzer-
bedevaartcomité verdeelde.

• Met de V.O.S. naar Verdun [Vlaamsche
oud-strijders in bedevaart naar Verdun, de]
1937, klankfilm, 280 m / Verslag over het
bezoek van VOS-leden aan de slagvelden
van Verdun en Douaumont. De reis was
groots opgevat en werd georganiseerd 
door VOS en het IJzerbedevaartcomité.

• Overstromingen in Vlaanderen
[Overstromingen]
1937, 300 m / Beelden van Menen, Wevel-
gem, Kuurne, Harelbeke, Sint-Eloois-Vijve,
Deinze, Zarren en Woumen.

• Twee Landdagen van het VNV: Kester
1936 en Gent 1937 [Landdag VNV Gent
1937 – Kester 1936; Tweede VNV landdag
te Kester, de]
1937, 260 m / Gecombineerd verslag over
de VNV-landdag in Kester (1936, geba-
seerd op wat voordien een aparte film was)
en over de editie van 1937, die voor het
eerst in Gent plaatsvond.

• Vlaanderen betoogt voor amnestie te
Brussel [Amnestiebetooging Brussel]
1937, 280 m / Verslag van de amnestie-
betoging van 23 mei 1937: ‘De heerlijke
optocht – ongehoorde politiemaatregelen –
parlementairen’.

• Vreeselijke ramp van Brasschaat, de
1937, 300 m / Begrafenis van de 
militairen die omkwamen bij een ongeluk
met munitie, februari 1937.
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• H Bloedprocessie, de [H. Bloedprocessie
te Brugge, de]
1937–1938?, klankfilm, 200 m / Van 
dit verslag over ‘Brugges Schoonste Dag’
bestaat zowel een stille als een klankversie.

• 19de IJzerbedevaart, de
1938, 350 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.

• 4de VNV-landdag te Gent, de [IVe Land-
dag van het VNV, de]
1938, 200 m / Verslag van de vierde VNV-
landdag in Gent, met beelden van Staf 
De Clercq, Hendrik Elias en August Borms.

• Groote kuisch in Vlaanderen, de
1938, lengte onbekend / Film over de 
‘zuiveringsacties’ van Flor Grammens en
zijn helpers, met opnames van de arrestatie
van Grammens.

• Grammensbetooging te Gent, de
1938, lengte onbekend / Verslag over een
protestbetoging tegen de opsluiting van 
Flor Grammens. De film sluit af met beel-
den van ‘Amnestie en Grammens vrij: 
de optocht’.

• Grammensfilm
1938, lengte onbekend / Compilatie van 
De Groote Kuisch in Vlaanderen en 
De Grammensbetooging te Gent.
• Lt. De Winde-hulde
1938, klankfilm, 380 m / Huldebetoon 
aan Juul De Winde in West-Rozebeke.
• Vlaamsch nationaal zangfeest Gent
1938, lengte onbekend / Verslag over het
6de Vlaams-nationaal zangfeest
• Laatste werken aan Koning Albert 
Monument te Nieuwpoort
1938?, lengte onbekend / Bevatte 
vermoedelijk niet alleen beelden van Karel
Aubroeck die in zijn atelier in Temse aan
het Albertmonument werkte, maar even-
eens van de eerste steenlegging in Nieuw-
poort (1933).

• 11 November aan den IJzertoren
1939, lengte onbekend / 11 november-
herdenking aan de IJzertoren (met Alfons
‘Dom Modest’ Van Assche).

• Oud Vlaamsch gebruik, een
1939, klankfilm, 150 m / Opnamen van
een traditionele begrafenis met de wijte-
wagen, gefilmd in West-Vlaanderen.

• 20ste IJzerbedevaart, de [XXe IJzerbede-
vaart]
1939, 350 m / Kortere versie van de gelijk-
namige film die het IJzerbedevaartcomité
verdeelde.

• Militaire Parade: Trommels in Dender-
monde (Steenstrate herdacht) [Militaire
parade in Dendermonde]
1940, lengte onbekend / Militaire plechtig-
heid: een grenadiersregiment ontvangt 
symbolisch trommels en vaandels in 
Dendermonde, op 20 april 1940. Drie
weken later viel Duitsland België binnen.
De productie van deze film werd al bemoei-
lijkt door de oorlogsdreiging: militaire 
evenementen filmen vereiste bijzondere
toelating. In het licht van De Landtsheers
nakende arrestatie door de staatsveiligheid,
is het opmerkelijk dat het Ministerie van
Landsverdediging hem die toelating zonder
problemen verleende.

Sportfilms

In deze categorie wordt enkel een synopsis
gegeven indien de titel onvoldoende duide-
lijkheid verschaft.

• Ronde van Frankrijk (23ste), de
1929, lengte onbekend
• Rondrit van Vlaanderen (voor beroeps-
renners), de
1930, 280 m
• Rondrit van Vlaanderen (voor onafhan-
kelijken), de
1930, 200 m
• Kampioenschap van Vlaanderen te 
Koolskamp, het
1931, 300 m
• Koers Cinzano Temsche, de [Groote Koers
Cinzano Temsche, de]
1931, 220 m
• Omloop der Vlaamsche gewesten, de
1931, 300 m
• Baankampioenschap van België Ter 
Hulpe, het
1932, 280 m
• België-Oostenrijk (voetbalmatch)
1932, klankfilm, 300 m
• Groote koers voor juniors te Temsche, de
1932, 250 m
• Groote prijs St. Niklaas, de
1932, 320 m
• Groote prijs van Berchem, de
1932, 240 m
• Groote prijs van den ‘Groenen Zegel’, de
1932, 430 m
• Kampioenschap van Vlaanderen te 
Koolskamp, het
1932, 320 m
• Loopen – De 11de Omloop van
Antwerpen [Loopkoers Antwerpen 
St. Andries april 1932]
1932, 150 m

• Omloop der Vlaamsche gewesten, de
[Omloop Vl. Gewesten 1932]
1932, 400 m
• Omloop Vlaamsche Land (Prijs St.
Michel), de
1932, 280 m
• Parijs-Brussel
1932, klankfilm, 400 m
• Ronde van Frankrijk, de
1932, 280 m
• Ronde van Vlaanderen voor beroeps-
renners, de
1932, 350 m
• Wereldkampioenschap van Brasschaat,
het
1932, 320 m
• 13de groote prijs Brasschaat, 
de [Kampioenschap van België]
1933, 320 m
• 6 dagen van Brussel, de
1933, 250 m
• Groote prijs van Lier, de
1933, 320 m
• Interclub Kampioenschap
1933, lengte onbekend
• Internationale voetbalwedstrijd 
Vlaanderen-Frankrijk, de
1933, 100 m
• Omloop der Vlaamsche gewesten, de
[Vierde omloop, de]
1933, 380 m
• Parijs-Brussel
1933, lengte onbekend
• Ronde van België, de [XXIIe Ronde van
België – XXIIe Tour de Belgique]
1933, 180 m
• Rondrit van Vlaanderen voor beroeps-
renners, de [17de Ronde]
1933, 380 m
• Internationaal kriterium Anderlecht, het
1934, 280 m
• Omloop der Vlaamsche gewesten, de
1934, 300 m
• Ronde van België, de
1934, 1200 m
• Ronde van Vlaanderen
1934, lengte onbekend
• Wereldomnium van Brasschaat, het
[Brasschaat – het Wielercriterium]
1934, 400 m
• Brasschaat en aankomst Parijs-
Brasschaat
1935, 300 m
• Internationaal kriterium Oostende, het
1935, 280 m
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• Juul van Hevel-hulde te Brugge, de
1935, 300 m / Huldebetoon in Brugge aan
wielrenner Juul Van Hevel. De film begint
met een stoet ter ere van Van Hevel, waarin
met (ook naar toenmalige normen) antieke
fietsen wordt gereden.

• Kampioenschap van Vlaanderen te 
Koolskamp, het
1935, 300 m
• Ronde van Frankrijk, de
1935, klankfilm, 300 m, productie: Eclair
Journal (Fox Movietone) / Dit verslag was
gebaseerd op beelden van Eclair Journal 
en Fox-filmjournaals uit 1934 en/of 1935. 
De Landtsheer verwierf het beeldmateriaal,
voorzag het van Nederlandstalige tussen-
titels en verdeeld het als een eigen repor-
tage.

• Rondrit van Vlaanderen, de [19de Ronde]
1935, 430 m
• Kampioenschap van België 1936 
Brasschaat, het
1936, 300 m
• Ronde van Frankrijk 1936, de
1936, klankfilm, 580 m
• Ronde van Vlaanderen, de
1936, klankfilm, 400 m
• 21ste Ronde van Vlaanderen, de [Ronde
van Vlaanderen, de]
1937, klankfilm, 360 m
• 6 dagen van Brussel, de
1937, 300 m
• Kampioenschap van Sint-Kruis Brugge,
het [Kampioenschap van België]
1937, 300 m
• Omloop der Vlaamsche gewesten, de
1937, klankfilm, 320 m
• Ronde van Vlaanderen, de
1938, klankfilm, lengte onbekend
• Omloop der Vlaamsche gewesten, de
1939, lengte onbekend
• Ronde van Vlaanderen, de [Rondrit van
Vlaanderen, de; 23ste ronde, de]
1939, klankfilm, 380 m
• Omloop der Vlaamsche gewesten, de
[Groote prijs der sigaretten ‘Belga’]
1940, klankfilm, 380 m
• Ronde van Vlaanderen, de
1940, klankfilm, 350 m
• Ronde van Vlaanderen, de [Rondrit van
Vlaanderen, de]
1941, klankfilm, 350 m
• Ronde van Vlaanderen, de [Tour des 
Flandres]
1942, klankfilm, 300 m

• Durf en sport 1
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’: auto-
races, schaatsen, slederijden, bergbeklim-
men, skiën en circusnummers opvoeren.

• Durf en sport 2
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’: auto-
en motorbootraces, ‘dynamiet op 4 poten’,
snelschaatsen, paardenrennen, zeilen en
valschermspringen.

• Durf en sport 3
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’:
paardrijden, op de handen lopen en 
allerlei watersporten.

• Durf en sport 4
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’: met
brandweerwagens rijden, boksen tegen een
worstelaar, bomen ontwortelen en skiën.

• Durf en sport 5
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’: 
skilopen, luchtacrobatieën uitvoeren met
vliegtuigen en ‘onderzeeduikelaars’.

• Durf en sport 6
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
300 m / Compilatiefilm met beelden van
(spectaculaire) ‘sporten’: de Ronde van
Frankrijk, autoraces, acrobatieën, 
‘Lindberg’, atletiek en lopen.

• Durf en sport 7
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
300 m / Compilatiefilm met beelden van
(spectaculaire) ‘sporten’: motorraces,
paardrijden, zeilen met hondensleeën,
luchtvaartacrobatieën en waterfietsen.

• Durf en sport 8
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
300 m / Compilatiefilm met beelden van
(spectaculaire) ‘sporten’: het Interclub-
kampioenschap Brussel, autoraces, 
de Ronde van Frankrijk, rolschaatsen,
Parijs-Bordeaux en hondenzwemmen.

• Durf en sport I
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’: 
professor August Piccard in de stratosfeer,
een ‘bewogen wedstrijd in de wolken’, 
wielrennen, skiën en paardenrennen.

• Durf en sport II
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’: de
Ronde van Frankrijk, 650 vliegtuigen in de
lucht, autoraces over een afstand van 3000
kilometer en de beklimming van de Grandes
Jorasses (Mont Blanc).

• Durf en sport III
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’: paar-
denrennen, de derby van Epsom, de Ronde
van Frankrijk, worstelen vrije stijl en roeien.

• Durf en sport IV
1936?, klankfilm, 300 m / Compilatiefilm
met beelden van (spectaculaire) ‘sporten’:
noordpoolreiziger Dr. Charcot (en zijn ‘Pour-
quoi-Pas?’-schip) en een middeleeuwse
paardenwedstrijd.

• Durf en sport V
Productiejaar: onbekend, na 1929–1930,
klankfilm, 310 m / Compilatiefilm met
beelden van (spectaculaire) ‘sporten’: naast
turn- en loopwedstrijden komt ook een
vliegtuigwedstrijd of demonstratie aan bod,
evenals de voetbalmatch Italië-Frankrijk.

Documentaires geproduceerd door
Flandria Film in bezet België

• Winterhulp Diksmuide doet zijn eerste
inzameling
1941, klankfilm, lengte onbekend / Promo-
tiefilm over een ophalingsactie van Winter-
hulp die de toeschouwer aanmaant om
eveneens zijn plicht te vervullen. Vermoe-
delijk enkel op zeer lokale basis vertoond.

• Zingend Vlaanderen [Vlaams Nationaal
Zangfeest te Brussel]
1941–1942, klankfilm, lengte onbekend /
In 1942 uitgebrachte film over het Vlaams-
nationaal zangfeest van 1941. De echte
producent was Lode De Kempeneer.

• Brigade waakt, de
1944, klankfilm, 500 m, regie: Michiel
Wendelen / Propagandafilm over de activi-
teiten van de Vlaamse Wachtbrigade.

• Dans en traditie [Eurythmische danskunst
in Vlaanderen]
1944, klankfilm, 500 à 600 m / regie:
Frans Develter / Korte ‘cultuurfilm’ waarin
leerlingen van Elza Darciel op verscheidene
locaties dansen. 
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• Industrialisatie van de Kempen
1944, klankfilm, 500 m / Deze film droeg
aanvankelijk de werktitel Industrialisatie
van Limburg en werd geproduceerd samen
met Land en leven in Limburg en (het blijk-
baar nooit afgewerkte) Historisch Limburg.
Het is niet helemaal zeker of Industrialisa-
tie van de Kempen en Land en leven in
Limburg apart werden uitgebracht of uitein-
delijk samengevoegd tot de film Limburg.
• Limburg [Land en leven in Limburg]
1944, klankfilm, 400 m / Deze film werd
geproduceerd samen met Industrialisatie
van de Kempen en (het blijkbaar nooit
afgewerkte) Historisch Limburg. Het is niet
helemaal zeker of deze beide films apart
werden uitgebracht, dan wel uiteindelijk
werden samengevoegd tot de film Limburg.
• Schoon Scheldeland
1944, klankfilm, 400 m, regie: Alfred 
‘Pol’ Brasseur / Korte ‘cultuurfilm’ over de
Schelde, waarvoor vermoedelijk opnamen
rond Temse werden gemaakt. 

• Vlaanderen te weer
1944, klankfilm, 1200 m?, regie: Frans
Develter / Nieuwe Orde-film, gemaakt
door (ex-)studenten van het Narafi, met
medewerking van de DeVlag en waarvoor
archiefmateriaal van De Landtsheer werd
gebruikt.

Aangekochte actualiteitenfilms 
en documentaires.

Deze films werden alfabetisch gerangschikt
volgens de meest courant door De Landts-
heer gebruikte titel. Aangekochte sportfilms
zijn hier niet terug te vinden, maar in de
gelijknamige categorie.

• Als oorlog woedt
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 1000 m, productie: Pathé Pictures /
Driedelige documentaire over de Eerste
Wereldoorlog, onder meer gefilmd aan het
(Britse) front bij Ieper en op zee (torpede-
ren van vijandelijk schip). De film werd
aanvankelijk verdeeld op 1000 meter 
maar nadien blijkbaar ingekort tot 700 m.

• Australië
Productiejaar: onbekend – voor
1929–1930, 300 m / Toeristische film met
beelden van zoutmeren, buffels, de Galopa-
gos eilanden en de ‘bergen der dood’.

• Beauraing
1934, 320 m / Bezoek aan Beauraing, 
met beelden van de plaats waar Maria 
verscheen en van de eerste bedevaarten

• Beroemde watervallen in Amerika [Chutes
d’eau célèbres – les Shoshones, les]
Productiejaar: onbekend – voor
1929–1930, 380 m / De watervallen 
van Shoshone, Niagara Falls…

• Bij de indianenstammen
Productiejaar: onbekend – voor
1929–1930, 300 m / Het leven bij 
verschillende Indianenstammen.

• Bretagne, Land van de Zee
1932, klankfilm, 300 m / Reisverslag over
Bretagne, met onder meer beelden van rot-
sen, menhirs, Saint-Malo, calvaires… Het
is mogelijk dat dit verslag door De Landts-
heer zelf gefilmd werd, met andere woorden
dat het toch om een eigen productie gaat.

• Ceylon
Productiejaar: onbekend – voor 1929–1930,
300 m / De titel is misleidend, naast beel-
den van theeplantages (gedraaid in Ceylon,
het huidige Sri Lanka) bevat de film ook
opnamen van het moderne Mexico en van
een bezoek aan de Zoeloe’s in Afrika.

• China
Productiejaar: onbekend – voor 1929–1930,
280 m / Reisreportage, met onder meer de
begrafenis van een Chinese prins in Peking
(Beijing).

• Doodstrijd van fort Vaux, de (Verdun)
Productiejaar: onbekend – voor
1929–1930, 300 m / Documentaire (?)
over een episode van de slag van Verdun:
de Franse herovering van Vaux op de Duitse
troepen (november 1916).

• Drama’s der zee, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Documentaire over de zee,
van de redding van het schip Bremen tot 
de ‘wonderen der zeeoevers’.

• Dwars doorheen Afrika
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 700 m / Reisreportage van een
vliegtuigreis over en door Afrika, met 
opnamen van Egypte (Caïro, de Nijl) en
Mozambique (de Zambéziawatervallen).

• Eiland Formoza en zijn bewoners, het
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Beelden van het leven 
op Formosa (huidig Taiwan).

• Eland, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / Filmopnamen van de 
elandenjacht in New Brunswick (Canada).

• Engeland
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reisreportage, met beelden
van kathedralen, de rotsen van Noord-
Ierland en een bezoek aan Wales.

• Frankrijk
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reisreportage met beelden
van Etretat, Marseille, de Provence en 
Le Havre.

• Geheimzinnig Indië [Inde mysterieuse]
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 380 m / Beelden van een Indisch
rijstfeest en van lokale dansen.

• Geysers, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 280 m / Beelden van de slijk- 
en andere geisers in Yellow Stone 
(Verenigde Staten van Amerika).

• Grillen der natuur, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Vreemde natuurfenomenen,
zoals ‘drijvende gronden’, zandtapijten en
vulkanen.

• Groote zalmvischvangst in Kanada, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 280 m / Zalmvisvangst op de Stille
Oceaan.

• Herten en damherten
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / Deze film bevatte ook 
opnamen van giraffen en neushoorns.

• Hoe men een petroleumbron boort
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 320 m / Educatieve documentaire:
‘zeer indrukwekkende leerzame opname’.

• Huwelijk bij de roodhuiden, een
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / ‘Eigenaardige zeden en
gebruiken’ bij Indianenstammen.

• In bergland
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Uit een vliegtuig gefilmde
opnamen van bergen: de Mont Blanc, Tirol,
Allgau, La Vallée en Oregon.

• In den grond gieten van betonpalen, het
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / Educatieve documentaire.
• In ’t land der eskimo’s
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 1000 m / Driedelige reportage met
beelden van de IJszee, de zeehondenjacht,
ijsvelden, walrussen, zeeleeuwen, pinguïns,
rendieren en andere aspecten van ‘het ruwe
Poolleven’.

• Indië
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reisreportage met beelden
van de olifantenjacht, kamelen, Perzië,
‘wilde zwerfstammen’…
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• Inhuldiging van standbeeld gn. Jacques
[Inhuldiging van het standbeeld van 
Generaal Jacques te Diksmuide]
1930, 180 m / Officiële onthulling van 
het standbeeld voor generaal Jacques 
op de Grote Markt van Diksmuide.

• Italië
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reisreportage over Sardinië,
de Etna en haar ‘vernielende lavastroom’,
maar ook met beelden van de Sahara.

• Japan
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reisreportage over Japan,
met beelden van de Todaiji tempel van
Nara, een zeewijding, Yokohama, ‘de vuur-
berg’ en Korea.

• Japaneesche kantwerksters
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 180 m / De vervaardiging van 
‘het kunstigste kantwerk ter wereld’ door
Japanse vrouwen.

• Kairo
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 350 m / Reisreportage over Egypte,
met beelden van moskeeën, van praal-
graven der Sultans en van de piramides.

• Karavaan in Perzië, eene [Perzië – het
trafiek der karavanen]
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over ‘het leven
der Oosterse volkeren: hun manier van 
reizen’.

• Katoenteelt, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 280 m / Reportage over de reis die
katoen maakt, van de teelt tot en met de
aankomst in ‘onze fabrieken’.

• Koekoek, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Natuurfilm: ‘deze opname
is een “unicum” uit het leven van deze
eigenaardige onbekende vogel.’

• Langs onze mooie Scheldeboorden
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, lengte onbekend / Documentaire
over de Scheldestreek: ‘Leer eigen land
kennen!’ Niet dezelfde film als De Schelde.
• Leven in een druppel water, het [Goutte
d’eau, une]
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 340 m / Microscopische opnamen.
• Luchtvaart
1929, 300 m / Verslag over de reis rond de
wereld die Dr. Hugo Eckener in 1929 met
zijn Zeppelin L127 maakte.

• Meksiko voor 2000 jaar 1
Productiejaar: onbekend – voor
1929–1930, 300 m / Blik op de eeuwen-
oude tempels van een vroegere beschaving.

• Meksiko voor 2000 jaar 2
Productiejaar: onbekend – voor
1929–1930, 280 m / Bezoek aan het land
der Maya’s en hun ‘wonderbare tempels van
2000 jaar oud en van ongekende schoon-
heid’.

• Modern Turkeie [Moderne Turkije, het]
1929?, 400 m / Blik op het moderne 
Turkije: de katoenteelt, spinnerijen, volks-
feesten en ‘het leven na de verdrijving van
de Sultans’.

• Moderne viskwekerij [Pleziervisch-
kweekerij]
1928, 340 m / ‘Zeer merkwaardige 
opname’ van een viskwekerij.
• Mooi Normandië
1933, 300 m / Met beelden van Calais,
Tancarville en ander locaties. Het is moge-
lijk dat dit verslag door De Landtsheer zelf
gefilmd werd, met andere woorden dat het
toch om een eigen productie gaat.

• Noord-Afrika
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reisreportage, met een
bezoek aan Marokko (Fez), aan Caïro, 
aan de sfinx van Gizeh en aan Madeira.

• Noord-Afrika (2de deel)
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 360 m / Reisreportage, met een
tocht door de woestijn nabij Biskra en een
bezoek aan Touggourt en aan de ruïnestad
Timgad (allemaal in het huidige Algerije).

• Noorwegen [Norvège]
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reisreportage met beelden
van fjorden en bergmeren.

• Nos Beffrois [Onze belforten]
1927, 300 m, productie: Université Ciné-
graphique Belge / Belgische Cinemato-
grafische Universiteit / Educatieve film, 
oorspronkelijk verdeeld door de Belgische
Cinematografische Universiteit in de reeks

De geschiedenis van België door zijne
gedenkteekens.
• Oceanië en inboorlingen
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / Beelden van het leven 
op enkele eilanden van Oceanië.

• Onderaardsche schatten der goudkust, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / Reportage over het zoeken
van edel metaal (goud en platina) aan de
Afrikaanse Goudkust.

• Ontario-meer en de reuzensluizen, het
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 220 m / Reportage over het kanalen-
systeem bij Ontario Lake.

• Ontruiming van het bezette gebied, de
1929, 100 m / Verslag over de ontruiming
van het Rijnland in 1929.
• Oorlogswee 1914–1918
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Documentaire over de
(gevolgen van) Eerste Wereldoorlog, met
een bezoek aan Verdun, het fort van Douau-
mont en het daarnaast gelegen Ossuaire,
een bezoek aan Arras en een blik op
40.000 kruisjes van gesneuvelden.

• Op den bodem der zee
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Onderwateropnamen van
zeeduikers en ‘de strijd met de dodelijke
moeraal’.

• Op den bodem der zee (2de deel)
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 280 m / Onderwateropnamen van
‘het gevecht met de moeraal’ (zie ook 
deel 1), een inktvis en haaien.

• Op het eiland Samoa
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 500 m / Reportage over het eiland
Samoa (Grote Oceaan) met aandacht voor
het ‘leven der inboorlingen’, de visvangst,
een huwelijksceremonie en andere lokale
gebruiken.

• Op zoek naar voorhistorische dieren
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 320 m / Reportage over de tocht
door de bergen van Eldorado.

• Paradijs der zeevogels, het
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Documentaire over het 
vangen van vogels (voor wetenschappelijk
onderzoek) op de Faroër eilanden.

• Raffineeren van petroleum, het
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 280 m / Reportage over het raffine-
ren en verder bewerken van olie.

• Reisje door Nederland
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / Reisreportage met beelden
van Rotterdam, Amsterdam, het Hollands
Diep (voormalig getijdenwater) en het
eiland Walcheren.

• Reisje doorheen de Beiersche Alpen
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reisreportage met natuur-
opnames van de bergen.
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• Revue magazine 1
Productiejaar: onbekend – na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
(relatief) actuele onderwerpen: ‘kleinste
republiek – trommelaars – IJzerslagherden-
king – Albert I – vrijmetselaars! – haartooi –
kabelspoor’.

• Revue magazine 2
Productiejaar: onbekend – na 1929–1930,
klankfilm, 300 m / Compilatiefilm met
(relatief) actuele onderwerpen: ‘Crisis – lof-
zang aan prefect von Mackensen – vermink-
te pianist – Fylgia – de 2 Wezen – stalen
eiland – bloemengevecht – de Heilige
Bloedprocessie’.

• Revue magazine 3
1931?, klankfilm, 300 m / Compilatiefilm
met (relatief) actuele onderwerpen: ‘Jeanne
d’Arc – Koning Winter – Jazz – naar de
Noordpool – drijvende ijsvelden’.

• Revue magazine 4
1934, klankfilm, 300 m / Compilatiefilm
met (relatief) actuele onderwerpen: 
‘Freiburg – Sacramentsdag – Rouen – 
stoet – ruiters – Hyde Park – kroning paus
Celestine – dwerg – clown – Langbeen’.

• Revue magazine 5
1934, klankfilm, 300 m / Compilatiefilm
met (relatief) actuele onderwerpen: 
‘Processie van St. Etienne – schipbreuk 
St. Philibert, begrafenis der slachtoffers –
Bretagne, prachtige klederdrachten 
4de eeuwfeest’.

• Revue magazine 6
1934, klankfilm, 300 m / Compilatiefilm
met (relatief) actuele onderwerpen: ‘Parijs-
Brussel, Bonduel – Cherbourg Zeestation –
Brussel Wapenstilstand – Paris vogelteelt –
Italië Hoogterecord – Bloemenfeest – 
Hongarije – oude dansen’.

• Revue magazine 7
1934, klankfilm, 300 m / Compilatiefilm
met (relatief) actuele onderwerpen: 
‘Standbeeld maarschalk Foch – begrafenis
Briand – verkiezingen in Frankrijk – dag-
bladdrukkerij’.

• Rijstbouw in Japan en op Java, de
Productiejaar: onbekend – voor
1929–1930, 280 m / Rijstteelt in Japan,
Indonesië (Java) en Taiwan (Formosa).

• Schelde, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 850 m, productie: Université Ciné-
graphique Belge / Belgische Cinemato-
grafische Universiteit / Reportage over de
Schelde: ‘Prachtige film, doorheen Vlaan-
deren met zijn historische steden en land-
schappen’, niet te verwarren met Langs
onze mooie Scheldeboorden.

• Schoonste hoekjes ter wereld, de 1
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m, productie: Pathé (?) /
Gekleurde compilatiefilm met beelden 
van Silent Pool, Leicester, Guadeloupe…

• Schoonste hoekjes ter wereld, de 2
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m, productie: Pathé (?) /
Gekleurde compilatiefilm met beelden 
van Mont-Saint-Michel, Jersey, Colchester,
Bosnië, de grotten van Along en het eiland
Man.

• Schoonste hoekjes ter wereld, de 3
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m, productie: Pathé (?) / 
Gekleurde compilatiefilm met beelden van
Kenilworth, Oxford, Warwick, Clydebank,
Winchester…

• Schoonste hoekjes ter wereld, de 4
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m, productie: Pathé (?) /
Gekleurde compilatiefilm met beelden van
Kopenhagen, York, Hampshire, Nederlands
Indië, Gloucester, Noorwegen…

• Schoonste hoekjes ter wereld, de 5
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m, productie: Pathé (?) /
Gekleurde compilatiefilm met beelden 
van Ystwyth, Venetië, Labrador (Canada),
Columbia, Nice, Etretat…

• Schoonste hoekjes ter wereld, de 6.
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m, productie: Pathé (?) /
Gekleurde compilatiefilm met beelden van
Yorkshire, Nürnberg, New-York, Chichester,
Llandudno, Schotland, Cheltenham…

• Sneeuwkristallen
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 160 m / Beelden van wonderbare
natuurverschijnselen.

• Tragedie der zwervers, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 320 m / Documentaire over het
leven van Koerden: ‘doorheen snelstromen
en steile bergpassen (tragisch schoon)’.

• Tusschen land en zee
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / Natuurdocumentaire over
anemonen, duivelskrabben, zeewormen,
zeemuizen, zeeëgels, zeesterren en 
heremietkrabben.

• Uit het negerleven
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 25 m, productie: Gerard De Boe /
Reportage over het leven in de Uele streek
in toenmalig Belgisch Congo: ‘visvangst -
jacht - dansen (zeer schone opnamen)’.

• Universal News [War: Italy vs Abyssinie]
1935, klankfilm, 280 m, productie: Uni-
versal / Verslag (met Engelse commentaar)
over de oorlog in Abessinië, Eritrea en
Ethiopië.

• Van rups tot vlinder
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Documentaire over het 
ontluiken van een rupspop tot een vlinder.

• Veefokkerij in Kongo
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Veeteelt in Belgisch Congo.
• Vervaardigen van maskers, het
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over diverse
onderwerpen: de vervaardiging van maskers,
suikerbloemen en de oogst in Amerika.

• Vie des rivières, la
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 280 m / Reportage over ‘twee eigen-
aardige zusterrivieren met verschillende
loop (zeer prachtig)’.

• Wereldrevue I
1938, Klankfilm, 350 m, productie: Pathé
Journal/Eclair / Filmjournaal met (relatief)
actuele onderwerpen: ‘winter in Zweden –
Gandhi – stoet in Rome – Groenland – de
processie van Echternach’.

• Wereldrevue II
1938, Klankfilm, 350 m, productie: Fox
movietone/Eclair / Filmjournaal met (rela-
tief) actuele onderwerpen: ‘Katholiek con-
gres van de vrouwelijke jeugd in Brussel –
Muziekhall 1937–1938 – Laatste reis
generaal Marokko’.

• Wereldrevue III
1938, Klankfilm, 350 m, productie: Eclair
/ Filmjournaal met (relatief) actuele onder-
werpen: ‘Overstromingen – Slagkruisers –
Akkoord Chamberlain-Hitler in München –
Duitse troepen – Daladier – Gustaaf van
Zweden’.

• Wilde dieren [Wilde dieren – graseters]
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 280 m / Reportage over graseters:
de giraf, de neushoorn, de eland.

• Wilde dieren 1
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over leeuwen,
witte beren, walrussen, pinguïns, antilopen
en ‘een bewogen jacht’.

• Wilde dieren 2
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over de olifan-
tenjacht in Zuid-Indië, het nijlpaard, de
zebra, zwarte beren, krokodillen en 
buffels.

F
IL

M
O

G
R

A
F

IE

212



• Wilde dieren 3
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over een zee-
hondeneiland, wilde fazanten, leeuwen, 
het berenspel en ooievaars.

• Wilde dieren 4
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over buffels, 
rendieren, antilopen, luipaarden, apen 
en rotsvalken.

• Wilde dieren 5
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, lengte onbekend / Reportage over
niet nader gespecifieerde wilde dieren.

• Wonderen der tekniek 1
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over technisch
vernuft, zoals de brug van Edinburgh en
een grote gastank.

• Wonderen der tekniek 2
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over technisch
vernuft, zoals de werking van elektriciteits-
centrales en platinamijnen, maar ook het
boomvellen in Amerika.

• Wonderen van Nieuw Meksiko, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 270 m / Reportage over een wonder-
bare rotsmuur in centraal Mexico.

• Wulp, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 250 m / Natuurreportage: ‘Bijzonder
schone opname van het leven van een zeer
eigenaardige moerasvogel’.

• Zee- en zeereuzen
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 300 m / Reportage over grote zee-
schepen bij storm op zee: ‘bewogen 
redding – nieuwe oorlogsmonsters – 
kerkhof der onderzeeërs’.

• Zweefvlucht der zeevogels, de
Productiejaar: onbekend – voor 1929–
1930, 260 m / Slow motion opnamen 
(‘vertraagde film’) van zeevogels.

Aangekochte lange en korte fictie-
films verdeeld door Flandria Film

Alfabetisch gerangschikt volgens de meest
courant door De Landtsheer gebruikte titel.

• Apostel der wraak, de
1400 m / Cowboyfilm met William Hart
• Avonturen van chef pompier, de
Klankfilm, 150 m / Tekenfilm
• Baby’s droom
Klankfilm, 200 m / Tekenfilm

• Betooverd huis, het
Klankfilm, 200 m, productie: Disney, Walt /
Tekenfilm met Mickey Mouse
• Betty en het monster
Klankfilm, 180 m / Tekenfilm
• Bewogen luchtrit, een
Klankfilm, 160 m / Tekenfilm
• Charlot huisknecht
280 m / Film met Charlie Chaplin
• Charlot verliefd
300 m / Film met Charlie Chaplin
• Charlot verliefd II
Lengte onbekend / Film met Charlie Chaplin
• Chineesch misterie
Klankfilm, 190 m / Tekenfilm
• Comment j’ai tué mon enfant
1925, 2000 m, productie: Iris-Film / 
Drama ‘met religieuze strekking’, 
geregisseerd door Alexandre Ryder.

• Croix de l’Yser [IJzerkruisen]
1928, 2000 m, productie: Lux Film /
Bekende film van Gaston Schoukens en
Paul Flon

• Diamanten van Broadway, de
1700 m / Politiefilm
• Dochter van den boswachter, de
1000 m / Duitse (?) film met Henny Porten
• Fate of a flirt, the [Chauffeur de 
madame, le]
1925, 1400 m, productie: Frank R. Strayer
/ Zedenkomedie
• Flik en Flok bij de menscheneters
Klankfilm, 200 m / Amerikaanse tekenfilm
met ‘Mutt & Jeff’
• Flik en Flok in ’t land der wolven
Klankfilm, 150 m / Amerikaanse tekenfilm
met ‘Mutt & Jeff’
• Flik en Flok spelen met vuur
220 m / Amerikaanse tekenfilm met ‘Mutt
& Jeff’
• Fratsen van Felix en Kiki
170 m / Tekenfilm
• Gebroeders Cowan, de [Gebroeders
Cavan, de]
1500 m / Cowboyfilm
• Geheim der stilte, het
1400 m / Actiefilm van Cecil B. DeMille
over twee verstekelingen op een koop-
vaardijschip.

• Geheim der zwarte afdrukken, het
300 m / Detectivefilm
• Gestolen edelsteenen, de
1800 m / Detectivefilm
• Groote revue komiek
Lengte onbekend / Tekenfilm
• Groote revue, de
150 m / Tekenfilm

• Guitenstreken
150 m / Film over ‘een nutteloze redding’
en ‘de onderzeeër’.
• Hij overdrijft [Il exagère]
600 m / Klucht
• Hollywood Kid
1924, 600 m, productie: Mack Sennett /
Klucht met bekende sterren
• In ’t jaar 1999
Klankfilm, 150 m / Tekenfilm
• Kangoroe-bokser, de
200 m, productie: Fleischmann / Tekenfilm
• Kermis in d’hel
Klankfilm, 170 m / Komische (teken)film
• Kermisvogels
Klankfilm, 140 m, productie: Walt Disney /
Tekenfilm met Mickey Mouse
• Koko wint het miljoen
190 m / Tekenfilm
• Koud en warm [Chaud et froid; Warm 
en koud]
500 m / Komische film met Al St. John
• Kruisjes van het IJzerfront, de
1500 m / Film over de Eerste Wereldoorlog,
niet identiek aan Les Croix de l’Yser.
• Lustige dwergen, de
Klankfilm, 160 m / Tekenfilm
• Maria Magdalena
1600 m / Drama over het levensverhaal 
van Maria Magdalena.
• Mickey heeft geen schrik [Mickey n’a pas
peur]
Klankfilm, 600 m / Film met Mickey
Rooney
• Mickey’s locomotief
Klankfilm, 170 m, productie: Walt Disney /
Tekenfilm met Mickey Mouse
• Mieke en Janneke
Klankfilm, lengte onbekend / Komische
film
• Mieke en Janneke bij de tooverheks
Klankfilm, 250 m / Tekenfilm
• Mirakel der liefde, het
Lengte onbekend / Drama
• Norbert akrobaat
280 m / Tekenfilm
• Norbert en zijn villa
200 m / Tekenfilm
• Onder schrikbewind – Ruiters van den
Donder [One Way trail, the]
Productiejaar: 1920, 500 m, productie:
Fred Kelsey / Cowboyfilm met Edythe 
Sterling en Gordon Sackville.

• One punch o’day [Champion malgré lui]
1926, 1200 m, productie: Harry J. Brown /
Komische film
• Ongeschreven wet (Magda), de
1700 m / Avonturenfilm
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• Op zoek naar een goed ontbijt
9 m / Tekenfilm met Felix de kater 
(Felix the cat)
• Opstand aan boord
1500 m / Avonturenfilm die zich op een
schip afspeelt.
• Oswald (King up) en kapoentje
Klankfilm, lengte onbekend / Tekenfilm?
• Oswald en de kuikentjes
Klankfilm, lengte onbekend / Tekenfilm?
• Oude kleeren, oude vrienden
600 m / Komische film met Jackie Coogan.
Mogelijk Old clothes (1925), het vervolg 
op Rag man (1925).
• Pas op! Het brandt…
250 m / Tekenfilm?
• Patt en de samenzweerders
280 m / Tekenfilm?
• Plezier van ‘t regiment, het
1700 m / Film waarin twee jonge soldaten
worden aanzien als twee generaals. Tijdens
een ‘inspectie’ zetten ze de hele kazerne 
op stelten.

• Politieagent tegen wil en dank [Aspirant
policeman, l’]
600 m / Komische film
• Polydoor wordt zeeman
Klankfilm, 280 m / Klucht
• Prooi, de
1600 m / Liefdesdrama
• Roman eener winkeljuffer, de
1800 m / Romantisch drama over een 
mannequin
• Schipbreukelingen, de
1200 m / Liefdesdrama over schipbreuke-
lingen. Vermoedelijk de Amerikaanse 
prent Cross Currents (1916, van Francis 
J. Gordon).
• Stomme bewaker, de [Stille bewaker, de]
1200 m / Cowboyfilm
• Straffer dan Lindberg
500 m / Film over een waaghals
• Stuurloze uitvinder, de [Stuurboord 
uitvinder, de]
Lengte onbekend / Film, waarin Walter 
Forde een telegeleide tank uitvindt, die
stuurloos wordt en alles omverrijdt: ‘een
geweldige paniek met gelukkige redding!’

• Ten zuiden der grens
1300 m / Cowboyfilm
• Texas, de schrik van Silver City
1500 m / Cowboyfilm
• Todesfahrt im Weltrekord, die
[Acrobate, l’]
1929, 1200 m, productie: Curt Blachnitzky
/ Circusdrama met Salto King
• Verliefde mommie, de [Momie 
amoureuse, la]
580 m / Komische film over een mummie

• Verschrikkelijke stierenvechter, de
Klankfilm, 160 m / Tekenfilm
• Verward huishouden, een
Lengte onbekend / Tekenfilm?
• Vreeselijken nacht, een
1800 m / Spookverhaal met een romanti-
sche wending
• Vrouw soldaat, de
280 m
• Willem Tell
Klankfilm, 1800 m / Historische film uit
zeven delen (begeleiding door zeven fono-
platen) naar het meesterwerk van Schiller
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