
illustratie 1 · Ongedateerde postkaart van Gent als ‘verlichte stad’. Rechts zien we dat bioscoop Palace 
(thans Sphinx) op de Sint-Michielsbrug Die Goldene Stadt (1942) van Veit Harlan toont. Deze film kwam in 
de lente van 1943 uit in België en was net als in andere bezette gebieden een groot succes. Blijkbaar werd 
hij ook na de bezetting opnieuw vertoond want deze foto dateert ongetwijfeld van na de Tweede Wereld-
oorlog. (In bezet België moest men ’s nachts verduisteren.) 

bron · collectie albert warie



Hoofdstuk 4 · De bezette bioscoop
Filmvertoningen tijdens de Duitse bezetting (1940-1944) 

Roel Vande Winkel1

Inleiding

In het interbellum legde de nationale overheid weinig regels op aan de Belgische film-
wereld. Het voordeel van deze liberale politiek, die deels teniet werd gedaan door ‘dis-
ciplinerende’ initiatieven van lagere overheden of lobbygroepen (hoofdstuk 3), waren 
de relatief grote vrijheden die eraan verbonden waren. Belgische bioscoopeigenaars 
konden in theorie zelf bepalen welke films ze vertoonden. In de praktijk werd deze 
vrijheid ingeperkt door de regels die grote filmverdelers oplegden aan bioscopen. In 
package deals koppelden zij bijvoorbeeld het huren van sterke films aan de verplichte 
afname van minder goede producties (block booking). Er waren nog meer nadelen ver-
bonden aan het ontbreken van een Belgische overheidspolitiek op filmgebied. De sec-
tor bleek niet in staat zichzelf te reglementeren. Beroepsorganisaties vochten vooral 
conflicten uit en slaagden er niet in afspraken te maken omtrent minimum- of maxi-
mumprijzen voor filmtickets, de nood aan verplichte opleidingen voor projectionisten 
of de afdwingbaarheid van exclusiviteitscontracten voor films. Een bijkomend nadeel 
was dat het gebrek aan wetgevende initiatieven het ontstaan van een volwaardige Bel-
gische filmproductie nagenoeg onmogelijk maakte. (In Groot-Brittannië werd de na- 
tionale productie wel gestimuleerd door bioscopen te verplichten minimaal een 
bepaald quotum Britse films te vertonen.)2 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) kwam een einde aan de vrijheden die 
de Belgische filmverdelers en -vertoners genoten. De Belgische bioscoopsector kreeg 
hiervan een voorsmaakje tijdens de zogenaamde Drôle de Guerre van september 1939 
tot begin mei 1940. In deze periode waren Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland 
officieel al in staat van oorlog maar waren er nog geen grootschalige militaire conflic-
ten. De Belgische regering koesterde op dat moment de ijdele hoop niet in de oorlog 
betrokken te raken en richtte halsoverkop een ‘ministerie van Nationale Voorlichting’ 
op dat de Belgische media scherp in de gaten hield.3 Om de Belgische neutraliteit 
tegenover de strijdende partijen te vrijwaren werd de pers gecensureerd en werd de 
commerciële vertoning van buitenlandse propagandafilms verboden. Aan het einde 
van de Tweede Wereldoorlog – toen België grotendeels bevrijd was maar nazi-Duits-
land tegen beter weten in verder streed – werd de vrijheid van de Belgische filmwereld 
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eveneens ingeperkt. Ditmaal waren het de Allied Information Service (ais) en de terug-
gekeerde Belgische regering die de bioscopen regels oplegden, zoals de verplichte ver-
toning van een geallieerd filmjournaal.4 Het was echter vooral in de tussenliggende 
periode, tijdens de Duitse bezetting van België, dat de Belgische filmwereld bedolven 
werd onder een stortvloed van bevelen en regels. 

In dit hoofdstuk wordt de Duitse filmpolitiek in bezet België, van medio mei 1940 tot 
begin september 1944, geëvalueerd vanuit het perspectief van Belgische bioscoopuit-
baters. Dit verhaal kan enkel worden begrepen in de ruimere context van de Duitse 
‘reorganisatie’ van het Belgische filmwezen. Met andere woorden, om te begrijpen 
welke wijzigingen de Belgische bioscoopsector in de bezetting onderging, dient de 
lezer vertrouwd te zijn met de globale Duitse intenties met het Belgische filmwezen 
en met de maatregelen die aan de filmdistributeurs werden opgelegd.

Duitse intenties met de Belgische filmwereld

België werd tijdens nagenoeg de hele bezettingsperiode bestuurd door een Militair 
Bestuur, de zogenaamde Militärverwaltung. Dit betekende dat ook de leiding en de con-
trole van alle geledingen van het openbare leven die voor propagandadoeleinden in aan-
merking kwamen, aan de Duitse Wehrmacht werden toevertrouwd. Hieronder vielen, 
naast de Belgische printmedia en radio, ook culturele aangelegenheden zoals het litera-
tuur-, theater- en bioscoopwezen. Concreet werd de leiding van de Belgische filmwereld 
toevertrouwd aan de Propaganda-Staffel B, die al snel werd omgedoopt tot de Propagan-
da-Abteilung Belgien (pab). De pab beschikte daartoe over een bijzondere cel, de Gruppe 
Film, die werd geleid door Sonderführer Robert Van Daalen. De pab en haar filmgroep 
hadden eigenlijk twee meesters. Als militaire eenheid was zij strikt gezien enkel ver-
antwoording verschuldigd aan de hogere echelons van de Wehrmacht. De Wehrmacht 
ressorteerde onder Adolf Hitler en hoefde dus geen inmenging te dulden van burger-
lijke functionarissen als Rijkspropagandaminister Joseph Goebbels. De Wehrmacht 
beschikte echter over beperkte middelen en Joseph Goebbels was wat onder meer de 
werking van de pab betrof, maar al te graag bereid die aan te vullen. Zo kon Goebbels’ 
propagandaministerie – dat in het militair bestuurde België strikt gezien onbevoegd 
was – indirect toch een grote invloed uitoefenen op het filmbeleid van de pab.

Film was in de ogen van propagandaminister Goebbels een waardevol propaganda-
middel, maar ook een belangrijk economisch product. Idealiter konden beide functies 
met elkaar worden verzoend, zowel binnen als buiten de grenzen van het ‘Derde Rijk’. 
Vertaald naar de realiteit van bezet België, betekende dit dat nazi-Duitsland zijn films 
als propagandistisch wapen wilde inzetten maar tegelijk op de Belgische filmmarkt 
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winst hoopte te maken. Het propagandistische doel werd op verscheidene niveaus 
nagestreefd. Door enkel nog een Duits filmjournaal – waarvan een Belgische versie 
werd gemaakt – toe te laten en de vertoning daarvan te verplichten, hoopte de pab de 
Belgen een ‘Duitse’ visie op de actualiteit op te dringen.5 Door af en toe ‘harde’ propa-
gandafilms als het antisemitische Jud Süß (Harlan, 1940) of het anticommunistische 
Dorf im Roten Sturm (Hagen, 1941) uit te brengen, hoopte men de bevolking ideolo-
gisch te sturen.6 Maar ook amusementsfilms als Heinz Rühmanns komedie Quax, 
der Bruchpilot (1941), die veel talrijker aanwezig waren dan de expliciet propagandisti-
sche films, hadden in de ogen van de pab een propagandistische functie. 

Gehoopt werd dat een publiek dat vaak naar Duitse films keek, gevoelsmatig en ideo- 
logisch een grotere affiniteit met Duitsland zou ontwikkelen. Ook de economische 

illustraties 2 en 3 · De populaire komiek Heinz Rühmann en zijn vrouw Herta Feiler kwamen begin april 
1941 naar België. In de Brusselse Eldorado stelden ze de door Kurt Hoffmann geregisseerde film Das Para-
dies der Junggesellen (1941) voor, waarin ze beiden een rol vertolkten. De Propaganda-Abteilung Belgien was 

zeer opgetogen over dergelijke bezoeken van Duitse sterren aan het Belgische publiek. In 1942 kwam in Bel-
gië het eveneens door Hoffmann geregisseerde Quax, der Bruchpilot (1941) uit. Net als in de rest van Europa 

werd de film een grote hit.
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doelstelling – zo veel mogelijk winst maken – werd via verscheidene wegen nage-
streefd. Het was natuurlijk van cruciaal belang om de Duitse film in het bezette België 
een dominante positie te verlenen zonder het Belgische publiek af te stoten. Het huur-
geld dat door de bioscoopeigenaars werd betaald, vloeide terug naar de firma’s die de 
films hadden geproduceerd en dus naar de Duitse staat, die achter de schermen eige-
naar was van alle grote filmmaatschappijen. Daarnaast wou het propagandaministerie 
ook de inkomsten van die bioscopen gedeeltelijk recupereren, bijvoorbeeld door zelf 
eigenaar van belangrijke bioscopen te worden. Om deze politiek te implementeren 
werkte de pab Filmgroep samen met Alfred Greven, die door Goebbels aangesteld 
was tot Reichsbeauftragter (Rijksverantwoordelijke) voor het behartigen van de Duitse 
filmbelangen in Nederland, België en Frankrijk. 

Greven ondernam, conform de wensen van Goebbels, geen enkele poging om de 
Belgische of Nederlandse filmproductie te steunen. In België werd dit meer dan ooit 
duidelijk toen in 1942-1943 Stijn Streuvels’ roman De Vlaschaard door een Duitse en 
geen Belgische filmploeg werd verfilmd.7 In Frankrijk, dat als bakermat van de ciné-
matographie een veel rijkere filmtraditie had, lagen de kaarten anders. Greven richt-
te er in 1940 Continental Films op. Achter de Franse naam ging een met Duits geld 
gefinancierde productiemaatschappij schuil. Het bedrijf produceerde kwaliteitsfilms, 
waarvan verscheidene titels tot op heden gelden als klassiekers van de Franse cinema. 
De kwaliteit was zelfs zo goed dat Goebbels zich boos maakte. Continental Films moest 
zich volgens de minister beperken tot de productie van goedkope kitsch, niet uitgroei-
en tot een concurrent voor de Duitse film. Hoewel Greven Goebbels beloofde zich aan 
die regel te houden, bleef hij sterke films produceren.8 Terwijl die films in bijvoor-
beeld het bezette Groothertogdom Luxemburg niet mochten worden vertoond – om 
de ‘germanisering’ van dat gebied niet te belemmeren – kon Greven ze in België wel 
verdelen. Hoewel deze Continental-producties inhoudelijk niet konden bijdragen tot 
de Belgisch-Duitse toenadering, spijsden ze wel de Duitse staatskas. 

Hoe de Duitse wil wet werd: de Belgische filmcorporatie en -gilde

Toen Duitsland België binnenviel op 10 mei 1940, viel het openbare leven stil en wer-
den de bioscopen gesloten. Kort na de Duitse capitulatie werd bekendgemaakt dat het 
bioscoopwezen zijn taken mocht hervatten indien aan een aantal regels werd voldaan. 
Deze regels werden later geofficialiseerd in de Verordening over de Nieuwe Regeling van 
het Filmwezen in België, die het Militair Bestuur op 6 augustus 1940 uitvaardigde.9 De 
hierin opgenomen bepalingen werden natuurlijk door de pab Filmgroep opgesteld en 
stelden onder meer het volgende:
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– Alle filmverhuurders of bioscoopuitbaters dienden lid te zijn van een beroeps-
organisatie: de Belgische Syndicale Kamer van Filmverhuurders of de Vereeni-
ging der Cinemabestuurders van België. Wie geen lidmaatschap kon voorleggen, 
mocht ook niet actief zijn binnen het filmwezen.

– Lidmaatschap van deze organisaties werd toegekend of afgewezen door de pab. 
Lidmaatschap was geen recht: wie geen toegang kreeg, kon dit dus juridisch 
niet aanvechten. Wie wel toegang kreeg, kon dit lidmaatschap nog altijd verlie-
zen. Enkel ‘ariërs’ kwamen in aanmerking voor lidmaatschap.

– De eigenaars of bestuurders van filmbedrijven en bioscopen mochten hun 
functie niet doorgeven aan anderen zonder toestemming van de pab. Deze 
maatregel belette niet-ariërs om hun bedrijf nog snel te verkopen of over te 
laten aan een stroman.

– Overtredingen van deze regels konden worden bestraft met opsluiting, boetes 
en inbeslagname van alle eigendommen van het bedrijf in kwestie.

Dat er zoveel belang werd gehecht aan beroepsorganisaties was geen toeval. De vele 
grote en kleine maatregelen die de pab in de volgende maanden en jaren doorvoerde 
om de Belgische filmwereld op Duitse leest te schoeien, werden slechts uitzonder-
lijk in door Duitse militairen ondertekende verordeningen gegoten. Zoals op diverse 
andere economische terreinen, gaf de bezetter er de voorkeur aan achter de scher-
men te opereren, bij voorkeur achter de façade van ‘Belgische’ instellingen. Soms 
werd gebruikgemaakt van het Belgische ministerie van Economische Zaken, dat 
zoals alle Belgische ministeries tijdens de bezetting geleid werd door een hoge amb-
tenaar (secretaris-generaal). Als stroman fungeerden echter vooral de twee Belgische 
beroepsorganisaties waarnaar in de verordening van 6 augustus 1940 werd verwezen: 
de vertegenwoordigers van de Belgische filmverdelers en -vertoners. 

De Belgische Syndicale Kamer van Filmverhuurders en de Vereeniging der Cinemabestuur-
ders van België waren geen nieuwe, op Duits bevel opgerichte organisaties. De Vereeni-
ging der Cinemabestuurders was relatief jong en bestond pas sinds 1938. De Syndicale 
Kamer van Filmverhuurders ging terug tot 1913. Aan de vooravond van de Duitse inval 
onderhielden beide organisaties, die niet de enige maar wel de belangrijkste belan-
genverenigingen in de Belgische filmwereld uitmaakten, een moeizame verhouding. 
Ze slaagden er niet in om tot overeenstemming te komen en de interne vraagstuk-
ken, waarvan in het begin van dit hoofdstuk al gewag werd gemaakt, op te lossen. In 
de ‘Nieuwe Orde’ die vanaf mei 1940 werd opgelegd, werden beide organisaties ech-
ter gedwongen structureel samen te werken. De pab en haar Belgische stromannen 
maakten van de vooroorlogse malaise handig gebruik om de gedwongen samenwer-
king voor te stellen als de langverwachte oplossing voor alle oude problemen. Beide 
organisaties dienden samen te werken in een ‘corporatieve geest’. 
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Het corporatieve model dat ook in andere economische sectoren werd nagestreefd, 
was een fascistisch recept dat ook in Mussolini’s Italië werd gebruikt. Volgens de fas-
cistische ideologie bood het corporatisme de ultieme oplossing voor alle problemen 
tussen werkgevers, werknemers, vakbonden en andere beroepsorganisaties. Door per 
sector alle beroepstakken in één corporatie samen te brengen, zou men tot een over-
leg komen dat een definitief einde maakte aan sociale onrusten, arbeidsconflicten en 
andere vormen van klassenstrijd. 

In werkelijkheid werden corporaties, die aan alle leden hun wil konden opleggen, 
gebruikt om iedereen in het gareel te brengen. Dit gebeurde ook in de filmwereld. 
Het systeem was even eenvoudig als doeltreffend. De pab liet de corporatieve orga-
nisaties talloze grote en kleine richtlijnen uitvaardigen die het doen en laten van de 
hele filmsector bepaalden. Binnen de organisaties hadden deze richtlijnen het karak-
ter van wetten. Wie de richtlijnen niet opvolgde, werd door ‘tuchtcommissies’ uit de 
desbetreffende organisatie gestoten. Aangezien de verordening van 6 augustus 1940 
duidelijk vermeldde dat enkel leden van de corporatieve organisaties beroepsactivitei-
ten mochten uitoefenen, moest degene die zijn lidmaatschap verloor alle beroepsacti-
viteiten staken. Hierdoor ontstond een vorm van parallelle rechtspleging: personen en 
bedrijven konden gestraft worden met geldboetes en tijdelijke of definitieve sluitingen 
zonder enige tussenkomst van de Belgische arbeids- of andere rechtbanken.

Hoewel de meeste richtlijnen en verordeningen duidelijk uit de pen van de pab vloei-
den, werden ze ondertekend door de Belgische bestuursleden van de ‘corporatieve’ 
organisaties. Het was voor de pab dus van essentieel belang dat die bestuursleden 
voldoende meegaand waren. Sommige Belgen verleenden effectief hun medewerking 
en voeren daar financieel wel bij. Anderen die protesteerden of sowieso door de pab 
als ongewenst werden beschouwd, werden vervangen. In de Belgische Syndicale Kamer 
van Filmverhuurders, waar de pab aanvankelijk de meeste interesse voor had omdat 
daar het hart van de Belgische distributiesector zat, werden de vertegenwoordigers 
van Amerikaanse maatschappijen geweerd. Vertegenwoordigers van de Duitse fir-
ma’s Ufa en Tobis, die voor de bezetting in België zelfs geen eigen kantoor hadden, 
werden dan weer verwelkomd. De Syndicale Kamer van Filmverhuurders koos begin juli 
1940 ook een nieuwe voorzitter: filmproducent en -verdeler Jan Vanderheyden, die tot 
het einde van de oorlog in functie bleef en bij de bevrijding naar Duitsland vluchtte. 
De Vereeniging der Cinemabestuurders van België, voorgezeten door André Ridelle, was 
echter minder buigzaam. In de zomer van 1941 bleken de algemene ledenvergadering 
en de beheerraad – die op basis van de vooroorlogse statuten rechten konden doen 
gelden – niet in te stemmen met de door de pab ‘gevraagde’ maatregelen. Zo weiger-
den zij de bevoegdheden van Ridelle in te perken ten voordele van zijn meer tot col-
laboratie bereide ondervoorzitter Emile Van Tuyckom. De pab en het Militair Bestuur 
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grepen drastisch in. Op 25 oktober 1941 werd een nieuwe Vereeniging der Kinemabe-
stuurders van België opgericht, met Emile Van Tuyckom als voorzitter. Op 10 november 
vaardigde het Militair Bestuur een verordening uit waarin duidelijk werd gemaakt dat 
deze nieuwe vereniging erkend werd ‘als vereeniging der cinemabestuurders in den 
zin aangegeven door de eerste verordening van 6-8-1940’ terwijl de andere organisa-
tie ‘onmiddellijk zijn karakter van vakverbond erkend in den zin van de voornoemde 
verordening’ verloor.10 De pab verving op die manier de oude bioscoopbond door een 
nieuwe organisatie. Die droeg weliswaar dezelfde naam maar had een andere voorzit-
ter en beheerraad, en ontnam de gewone leden quasi alle inspraakrecht. 

Hoewel de pab en de betrokken beroepsorganisaties constant verwezen naar de ‘cor-
poratieve geest’ en de Belgische ‘filmcorporatie’, werden ze formeel nooit echt samen-
gevoegd tot één instelling met één gemeenschappelijk bestuur. In juli 1943 werden 
ze wel ondergebracht in een koepel, de zogenaamde Filmgilde. Leider van de Filmgilde 
was Jan Vanderheyden, die ook het hoofd van de filmverdelers bleef. Een duidelijk 
praktijkvoorbeeld van het ‘corporatisme’ is een overeenkomst die de corporatieve 
organisaties gezamenlijk uitvaardigden in mei 1941. Dit verdrag legde de algemene 
regels vast waaraan filmverdelers en -huurders zich voortaan moesten houden. Veel 
van de hierin opgenomen bepalingen waren voordien al uitgevaardigd. Dat ze nu in 
één tekst werden gegoten, maakte het eenvoudiger om de uitvoering ervan te controle-
ren en eventuele overtredingen te bestraffen.

Hoewel er ongetwijfeld Duitse druk op de bestuursleden werd uitgeoefend, werd geen 
van hen gedwongen om bestuurslid te blijven. Sommigen bleven op post omdat ze hoop-
ten de schade voor de Belgische filmwereld te kunnen beperken, anderen bleven in func-
tie uit opportunistische overwegingen. Na de oorlog dienden een aantal van deze kop-
stukken zich wegens economische collaboratie te verantwoorden voor de krijgsraad.

Gevolgen voor de filmverdeling

De pab Gruppe Film ging over tot een drastische hervorming van de Belgische filmsector, 
die met het grootste aantal bioscopen per inwoner in Europa een belangrijke afzetmarkt 
vormde.11 Een eerste sanering gebeurde op basis van ideologische, nationalistische of 
racistische criteria: Amerikaanse, Britse en Sovjet-Russische films werden verboden, 
verdeelhuizen van joodse eigenaars werden gesloten of in beslag genomen. Films van 
joodse regisseurs of met joodse acteurs kwamen evenmin in aanmerking voor herver-
toning. Alle films op de Belgische markt aanwezig dienden dus opnieuw te worden 
gekeurd vooraleer filmverdelers ze mochten exploiteren. Dit maakte de Belgische film-
keuring – die pas na verloop van tijd officieel werd afgeschaft – de facto overbodig.12
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Verder werd het aantal op de Belgische markt beschikbare films verminderd door tien-
tallen kleine Belgische firma’s via allerlei maatregelen uit de markt te duwen. Films 
van voor 1 juni 1937 moesten verdwijnen; verdelers die nadien minder dan tien films 
bezaten, moesten de deuren sluiten of met andere firma’s fuseren et cetera. Deze dra-
conische maatregelen leidden tot, zoals de pab het omschreef, een ‘Marktbereinigung’. 
Van de ruim 110 filmverdelers die voor de Duitse inval in België actief waren, bleven 
er in het voorjaar van 1941 minder dan twintig over. Als belangrijkste verdeelhuis gold 
voortaan de Brusselse vestiging van het Duitse Ufa-filmbedrijf en zijn zogenaamd onaf-
hankelijk bijhuis, Tobis. Beide verdeelden ook films van andere maatschappijen (Terra, 
Wien-Film enzovoort). In realiteit waren Ufa en Tobis eng met elkaar verbonden. In 
1942 werd Tobis uiteindelijk door Ufa opgeslorpt. Ook de zogenaamde smalfilmmarkt 
werd aangepakt. Het projecteren van 16 mm-films (smalfilms) werd wel gestimuleerd, 
vooral in kleinere dorpen of gehuchten waar men niet in de bouw van een bioscoopzaal 
kon investeren. Ook hier werden echter veel oudere films verboden, zodat vertoners 
hun toevlucht moesten nemen tot recentere, bij voorkeur Duitse producties.

Door het opdoeken van filmhuizen en het verplicht afvoeren van oudere films, werd 
het totale aantal voor vertoning in België beschikbare filmtitels van ruwweg vierdui-
zend gereduceerd tot minder dan 750. Ongeveer de helft van de voortaan beschik-
bare films was van Duitse oorsprong.13 De meeste andere producties waren Frans: 
Ufa verdeelde ook producties van Continental Films. Daarnaast waren in zeer beperkte 
mate ook wat films beschikbaar van Belgische en buitenlandse makelij, vooral uit met 
Duitsland bevriende staten als Italië en Spanje. 

Gevolgen voor de filmvertoning

De Duitse reorganisatie van de filmdistributiesector had vanzelfsprekend grote gevolgen 
voor het programma-aanbod van de Belgische bioscopen. Het gewijzigde aanbod van 
beschikbare producties (het wegvallen van Britse en Amerikaanse films en het invullen 
van die lacune door Duitse films) wijzigde ook de samenstelling van bioscoopprogram-
ma’s. De Duitse greep op de Belgische bioscoopschermen ging echter veel verder.

Na de Belgische capitulatie was de bezetter erop uit het openbare leven zo snel moge-
lijk te ‘normaliseren’ en dus zo veel mogelijk bioscopen de deuren te laten heropenen. 
Men vaardigde begin juni 1940 een aantal basisregels uit, die later in de beruchte 
verordening van 6 augustus 1940 geofficialiseerd werden:

– Elk filmprogramma moest voortaan bestaan uit een filmjournaal, een korte 
documentaire en een langspeelfilm. De vooroorlogse praktijk van dubbel-
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programma’s (een nieuwere en 
een oudere langspeelfilm in een 
avondvullend programma) werd 
afgeschaft en vervangen door het 
sinds 1938 in nazi-Duitsland in- 
gevoerde model van filmjournaal-
Kulturfilm-hoofdfilm. Deze maat- 
regel vergrootte de vraag naar 
korte documentaires (wat de Duit- 
se Kulturfilm bevoordeelde) maar 
verkleinde vooral de vraag naar 
langspeelfilms. De vraag mocht 
niet te groot worden want de Duit-
se productiecapaciteit was eerder 
beperkt. 

 De op die manier verplichte ver-
toning van een door het propa-
gandaministerie en de pab gepa-
troneerd filmjournaal, dat een 
absolute monopoliepositie kreeg, 
was propagandistisch bekeken 
van groot belang.14 

– Bioscopen mochten enkel films 
vertonen. Het organiseren van va- 
riéténummers of andere activitei-
ten, zoals voor de oorlog gebrui-
kelijk was, werd verboden.

– Een andere regel werd niet eens 
vermeld omdat hij al sinds 31 mei 
1940 gold voor de hele Belgische 
economie en sluipend werd uit-
gevoerd: joodse bioscoopeigenaars of filmverdelers mochten hun zaak niet her-
openen. Later zou deze maatregel worden uitgebreid naar bioscopen of film-
verdelers die voor meer dan 25 procent in joodse handen waren. Ook andere 
filmbedrijven werden bedreigd. Britse films werden onmiddellijk verboden 
en Belgische vestigingen van Amerikaanse firma’s die antinazifilms hadden 
gemaakt, moesten de deuren sluiten. Dit gold bijvoorbeeld voor United Artists, 
de producent van Charlie Chaplins The Great Dictator (1940), die pas na de 
Tweede Wereldoorlog in België zou worden vertoond. 

 

illustratie 4 · Het tijdschrift CINEMA manifesteerde 
zich als het ‘vakblad van het Filmgilde’. Alle leden van 

de corporatieve organisaties waren verplicht een abon-
nement op dit blad te nemen. Via dit blad – dat dus niet 

in de gewone handel verkrijgbaar was – kregen ze allerlei 
richtlijnen. Dit nummer bevatte bijvoorbeeld het ‘distri-

butieplan voor de nieuwe productie’: het maakte duidelijk 
in welke volgorde de Belgische bioscopen in aanmerking 

kwamen om de nieuw te verschijnen films te vertonen.

bron · collectie gilberte de paepe
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In december 1940 stelde de pab dat van de 1100 bioscopen die voor de Duitse inval 
actief waren, er 926 opnieuw in werking waren. In deze beginperiode werd blijkbaar 
relatief gemakkelijk toelating gegeven om bioscopen opnieuw op te starten. In de loop 
van 1941, nadat men zich had toegelegd op een ‘reorganisatie’ van de distributiesector, 
werden de filmexploitanten echter in het vizier gehouden en een aantal vergunningen 
werd weer ingetrokken. In augustus 1941 mochten nog slechts 736 bioscopen – goed 
voor 439.775 zitplaatsen – voorstellingen organiseren. De pab meldde trots dat, hoewel 
nog slechts 67 procent van het vooroorlogse aantal bioscopen actief was, de vooroorlog-
se nationale bezoekersgemiddelden van vijf miljoen kijkers per maand probleemloos 
werden geëvenaard: ‘Het is duidelijk dat daarmee de rendabiliteit van de afzonderlijke 
bioscopen wezenlijk gestegen is.’15 Om die rendabiliteit nog te verhogen en onderlinge 
concurrentie uit te schakelen werden zelfs distributieplannen opgesteld. Daarin werd 
bepaald welke zalen op welk moment film x of y mochten/moesten vertonen. 

Dat de Belgische filmimport tijdens de bezetting door Duitsers werd gecontroleerd, 
betekent echter niet dat alle Belgische zalen grotendeels Duitse films vertoonden. Loka-
le studies naar het stedelijke filmaanbod in bezet België tonen aan dat er regionaal grote 
verschillen waren, vooral tussen de twee taalgemeenschappen. In 1941, 1942 en 1943 
zou de Duitse film in Antwerpen respectievelijk 91,46 procent, 87,03 procent en 66, 
67 procent van het aanbod uitmaken.16 (De dalende trend was vermoedelijk te wijten 
aan de dalende Duitse filmproductie, een gevolg van de aanslepende oorlog.) In Luik 
kon de Duitse film in die jaren ‘slechts’ 17,9 procent (tegenover 70,4 procent Franse 
films), 25,4 procent (tegenover 57 procent) en 29,9 procent (tegenover 54,2 procent) 
van het totale aanbod innemen.17 Hoewel deze cijfergegevens ‘ruis’ bevatten en dus 
slechts voorzichtig met elkaar vergeleken mogen worden, is duidelijk dat de Franse film 
in Franstalig België veel manifester aanwezig was. Enerzijds wou de pab Franstalige 
bioscoopgangers niet bruuskeren door Franse films radicaal van het scherm te bannen. 
Anderzijds had Alfred Greven, die achter de schermen Continental Films leidde, geen 
enkele reden om de pab ertoe aan te zetten ‘Franse’ producties wel degelijk te bannen. 
Bovendien was duidelijk dat Franstalige Belgen enkel Duitse films lustten waarvan in 
het Frans nagesynchroniseerde kopieën beschikbaar waren. Duitse films die niet wer-
den uitgebracht in Frankrijk – waar de behoefte aan import kleiner was dankzij de pro-
ductie van Continental – vonden dus ook weinig of geen afzet in Franstalig België.

In Vlaanderen ging men veel beter in de leer. De bezetter experimenteerde in Vlaande-
ren zelfs een tijdlang met de verdeling van in het Duits nagesynchroniseerde Continen-
tal-producties. Deze films werden niet specifiek voor Vlaanderen nagesynchroniseerd. 
Het ging om ondertitelde kopieën van voor de Duitse markt gemaakte synchronisaties. 
In Vlaanderen was het protest tegen de vertoning van deze kopieën echter groot. Zelfs 
de nationaal-socialistische krant Volk en Staat, die normaliter elke gelegenheid aan-
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greep om ‘franskiljons’ te ridiculiseren en 
Duitsland haar liefde te verklaren, verzet-
te zich hiertegen. Men zag na verloop van 
tijd dan ook af van deze maatregel. Wel 
hield men vast aan de regel dat Vlaamse 
bioscopen Duitse films enkel in onderti-
telde en dus niet in nagesynchroniseerde 
versie mochten vertonen. Gedurende de 
hele bezetting werd op deze regel slechts 
één uitzondering gemaakt: Stijn Streu-
vels had verkregen dat het op zijn De Vla-
schaard gebaseerde Wenn die Sonne wieder 
scheint (Barlog, 1943) in het Nederlands 
werd nagesynchroniseerd.18

Aangezien voor Vlaamse bioscopen andere 
regels golden dan voor Waalse filmthea-
ters, doken in ‘grensgebieden’ problemen 
op. De pab probeerde dit creatief op te los-
sen. In Leuven mochten Franse films of in 
het Frans gedubde versies van Italiaanse 
films worden getoond. Men moest zich 
echter beperken tot één nieuwe film per 
week en die titel, hoe succesvol ook, mocht 
niet langer dan één week worden verlengd. 
Brussel werd tot grote frustratie van flamin-
ganten en de Vlaamse collaboratiepartijen 
(het vnv en de De Vlag) in het bijzonder, 
ongemoeid gelaten. Pragmatisch-econo-
mische argumenten haalden duidelijk de 
bovenhand op politiek-propagandistische 
doelstellingen. Hoewel de pab in het kader 
van het pro-Vlaamse beleid van het Militair Bestuur (de zogenaamde Flamenpolitik) lip-
pendienst bewees aan het Vlaamse karakter van Brussel, was de bezetter niet blind voor 
de filmpreferenties van de doorsnee Brusselaar voor Franstalige films of filmversies. 
De pab filmgroep weigerde dan ook om Brusselse bioscopen manu militari te gebie-
den Nederlandstalige versies van het filmjournaal te vertonen. Dat de grote Brusselse 
bioscoop Scala in september 1943 de in het Nederlands nagesynchroniseerde en Frans 
ondertitelde versie van Wenn die Sonne wieder scheint (de vermelde Streuvelsverfilming) 
vertoonde, was slechts een pleister op de wonde.19 

illustratie 5 · In juli 1944, toen de Duitse filmpro-
ductie door de oorlogsomstandigheden al op een 

laag pitje stond, werd in de Gentse Kinema City 
de Continental-productie Défense d’aimer (Pottier, 
1942) hernomen. Merk op dat deze affiche de ori-
ginele titel niet vermeldt maar wel een Vlaams en 

Duits alternatief biedt. Het ging dus om een in het 
Duits nagesynchroniseerde, Nederlands onderti-

telde kopie. 

bron · collectie albert warie
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Sommige van de gesloten zalen moesten definitief verdwijnen, andere werden omge-
vormd tot Soldatenkinos, die enkel toegankelijk waren voor leden van de Wehrmacht. 
Dergelijke bioscopen vond men onder andere terug in Antwerpen, Brugge, Brussel, 
Diksmuide, Gent, Ieper, Koksijde, Kortrijk, Lissewege, Luik, Nieuwpoort, Oostende, 
Oudenaarde, De Panne, Poperinge, Veurne en Vilvoorde. 

Zoals hoger vermeld was 
het voor de pab en Greven 
ook interessant om zelf 
eigenaar te worden van 
grote, prestigieuze zalen 
waarin men Duitse films 
met veel luister kon lan-
ceren, en om de inkom-
sten ervan, als ze bij 
het publiek aansloegen, 
zelf te incasseren. Som-
mige bioscopen werden 
in beslag genomen. Dit 
gebeurde aan het begin 
van de bezetting bijvoor-
beeld met Franse zalen 
die – aangezien Duitsland 
en Frankrijk nog in staat 
van oorlog waren – als 
Feindvermögen werden be- 
schouwd. De Cinéac-bio- 
scopen van Antwerpen, 
Brussel en Gent, die on- 
der het ‘plaatsvervangend 

beheer’ van een Belgische stroman werden geplaatst, kwamen zo onder Duitse contro-
le te staan. De in België gelegen zalen van de Franse firma Pathé kregen eveneens een 
‘beheerder’. Het ging om de Brusselse Marivaux (veranderd in Soldatenkino), tevens 
gebruikt door de pab filmgroep, en om de Brusselse en Antwerpse Pathé. Die laat-
ste werd omgedoopt tot Eldorado en voor een gunstprijs verkocht aan de nv Bruciné, 
voluit de Société Bruxelloise de Cinéma, opgericht tijdens de bezetting met Duits geld. 
De raad van beheer bestond uit Alfred Greven en Belgische stromannen. Bruciné ver-
wierf ook andere grote bioscopen: de Brusselse Scala en een reeks bioscopen die aan 
het Amerikaanse mgm hadden toebehoord (de Brusselse Cameo, de Brusselse Queen’s 
Hall en het Luikse Forum). Ook de zes zogenaamde Cobec-theaters (Brussel, Leuven, 

illustratie 6 · Op 10 juli 1940 werd aan het Brusselse Noordstation 
een foto gemaakt van uit Frankrijk teruggekeerde ‘weggevoerden’. Het 
ging om personen die bij de Duitse inval van mei 1940 waren gear-
resteerd en afgevoerd, uit vrees dat ze als een soort vijfde colonne met 
de vijand zouden meeheulen. Op de achtergrond zien we een groot 
reclamebord, dat leden van de Wehrmacht erop attendeert (‘Achtung 
Deutsche Soldaten!’) dat ze slechts twee minuten verwijderd zijn van 
de Deutsche Soldatenkino op de Adolphe Maxlaan. Dit was de voorma-
lige bioscoop Marivaux, waar ook de Gruppe Film van de Propaganda-
Abteilung Belgien zijn intrek had genomen.

bron · gemeentearchief temse
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Moeskroen, Namen, Tienen), voordien bezit van mgm, werden onder Duits beheer 
geplaatst. 

De reeks maatregelen die via het corporatieve keurslijf aan de Belgische bioscopen 
werd opgelegd, is zeer lang. Naast de reeds vermelde regels werden onder andere ook 
nog deze opgelegd:

– Het weigeren van joden bij filmvoorstellingen en het uithangen van bordjes 
‘Voor joden verboden’.

– De invoering van een standaardhuurcontract, waardoor bioscopen niet meer 
tegen een forfaitaire prijs konden huren maar een percentage van de omzet 
moesten betalen.

– De invoering van standaardprijzen die bioscopen, afhankelijk van hun grootte 
en prestige, mochten vragen.

Eerlijkheidshalve dient te worden aangestipt dat niet alle door de pab en de corpora-
tieve verenigingen doorgevoerde hervormingen slecht of perfide waren. De invoering 
van standaardprijzen droeg bij tot de leefbaarheid van kleinere bioscopen. Ook de ver-
plichte invoering van opleidingen voor projectionisten – die omwille van de brand-
baarheid van nitraatfilm zeer voorzichtig moesten zijn – was een goede zaak. Dit kan 
de grotere schaduwzijden van de Duitse filmpolitiek in bezet België echter niet com-
penseren. 

Publieksreacties 

Hoe ging het Belgische publiek nu met deze nieuwe situatie om? In een jaarverslag 
dat de Propaganda-Abteilung Belgien in augustus 1941 opstelde, werd een dubbel ant-
woord gegeven. Over de publieksopkomst was men razend enthousiast. Tussen okto-
ber 1940 en maart 1941 zou het gemiddelde aantal bioscoopbezoekers per maand 
gestegen zijn van 2,9 tot 5,9 miljoen personen. Hiermee zou het vooroorlogse gemid-
delde van vijf miljoen bioscoopbezoekers per maand ruim overstegen zijn. Hoewel 
dit jaarverslag met de nodige voorzichtigheid moet worden gelezen – de pab berichtte 
immers aan zijn broodheren en was dus niet geneigd eventuele mislukkingen in de 
verf te zetten – mogen we ervan uitgaan dat dit cijfermateriaal correct was. Indien 
men de bezoekersaantallen overdreef, diende men immers te verantwoorden waarom 
de omzetcijfers van Ufa en Tobis niet met de vermelde succesverhalen overeenstem-
den. Het is dus waarschijnlijk ook correct dat, zoals het rapport eveneens vermeldde, 
films als Das Herz der Königin (Froelich, 1940), Kora Terry (Jacoby, 1940) en Jud Süß 
zeer populair waren in het voorjaar van 1941.20 Tegelijkertijd moest de pab toegeven 
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dat men niet op alle terreinen even succesvol was. Het was bijvoorbeeld duidelijk dat 
het publiek grote moeite had met het filmjournaal. Er werd dan ook regelmatig tegen 
geageerd (boegeroep, gefluit).21 Als reactie had de pab onder andere bevolen dat tijdens 
de vertoning van het filmjournaal de lichten aan moesten blijven zodat oproerkraaiers 
sneller geïdentificeerd konden worden.

Uit andere archiefdocumenten over de periode na augustus 1941 en uit interviews 
met ooggetuigen, blijkt dat de hierboven geschetste trend zich doorzette.22 Belgische 
bioscoopbezoekers pasten zich opmerkelijk snel aan de nieuwe situatie aan en werden 
fan van Duitse filmsterren zoals zij dat voorheen van Amerikaanse filmsterren waren 
geweest. Voor velen was dit een breuk met het verleden, voor anderen een vorm van 
continuïteit. Een Duitse ster als Zarah Leander was immers ook voor de oorlog al rela-
tief bekend. Samen met Marika Rökk en Kristina Söderbaum groeide Leander tijdens 
de Tweede Wereldoorlog uit tot een megaster. Het was waarschijnlijk geen toeval dat 
elk van deze actrices een hoofdrol speelde in een van de hierboven vermelde kaskra-
kers: Leander in Das Herz der Königin, Rökk in Kora Terry en Söderbaum in Jud Süß. 
Deze laatste film geeft aan dat het Belgische publiek niet terugschrok voor in een boei-
end verhaal verpakte propaganda. Ook Die Grosse Liebe (Hansen, 1942) en Die goldene 
Stadt (Harlan, 1942), dramatische liefdesverhalen met een propagandistische onder-
toon, sloegen aan en trokken honderdduizenden kijkers. Blijkbaar maakte het publiek 
grotendeels abstractie van de politieke boodschappen en concentreerde het zich op de 
liefdesverhalen en andere elementen, zoals de voor die tijd vergaande ‘seksscène’ uit 
Die goldene Stadt. Het verplichte voorprogramma – waarin het overgrote deel van de 
expliciete propaganda verwerkt zat – liet de kijkers echter onberoerd. Hoewel men na 
verloop van tijd aan het leugenachtige bioscoopjournaal wende en men het eerder in 
doodse stilte bekeek dan zijn ongenoegen te uiten, werd het getoonde nooit zomaar 
aangenomen.

Conclusie

Het propagandaministerie van Joseph Goebbels streefde ernaar de Duitse film in 
bezet gebied in te zetten als propagandistisch en als economisch wapen. Het twee-
de doel werd in België probleemloos bereikt. Dankzij allerlei manipulaties kreeg de 
Duitse film een grote machtspositie. Die positie kon geconsolideerd worden omdat 
het publiek toehapte en het de Duitse films niet de rug toekeerde. Hoewel de sluik-
pers af en toe opriep tot een boycot van Duitse films, haalde men indrukwekkende 
omzetcijfers en werden Duitse filmsterren door talrijke Belgen aan het hart gedrukt. 
Propagandistisch was het hele verhaal echter een slag in het water. Hoewel sommige 
propagandafilms erg veel bezoekers trokken, slaagden ze er niet in de Belgen ideo- 
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logisch dichter bij Duitsland te brengen. Buitenlands onderzoek toont aan dat dit Bel-
gische verhaal geen alleenstaand geval was. Ook in andere bezette gebieden werd de 
Duitse film enthousiast onthaald zonder daardoor een groter enthousiasme voor nazi-
Duitslands politiek of militaire leiders te creëren.23
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