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Samenvatting 
 

In deze masterproef, onderzoek ik culturele activiteiten voor Belgische soldaten aan het front 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het frontleven was meer dan enkel de strijd in de loopgraven, 

soldaten hadden ook nood aan ontspanning en entertainment. Gedurende de oorlog, zal de 

Belgische overheid dit entertainment ook organiseren en financieren.  

Een onderdeel daarvan zijn culturele activiteiten. Die konden verschillende vormen aannemen, 

zoals schilderkunst, theater- en letterkunst. In deze masterthesis, leg ik echter enkel de focus op 

concerten en cinema. Door mij die limiet op te leggen, is het mogelijk om deze twee 

componenten in detail en op een kwalitatieve manier te onderzoeken. 

In de onderzoeksvraag van de thesis, staan de ‘hoe-vraag’ en de ‘waarom-vraag’ centraal: hoe 

werden deze culturele activiteiten praktisch georganiseerd en waarom investeerde de Belgische 

overheid hierin? Beide vragen zullen beantwoord worden op basis van primair 

bronnenmateriaal en ze zullen historisch gecontextualiseerd worden op basis van 

wetenschappelijke literatuur. 

Het eerste hoofdstuk is een introductie naar de studie toe waarin het doel van de thesis nader 

wordt verklaard. Ook wordt de historische en historiografische relevantie besproken en volgt 

een kritische bespreking van de primaire bronnen. Dan volgt er een hoofdstuk waarin de 

historische context van de masterproef wordt besproken. Daarin wordt het algemene brede 

kader geschetst waarin concerten en filmvoorstellingen aan het front georganiseerd werden. Ik 

zal het hebben over de plaats van de muziek en cinema in de samenleving en binnen het 

oorlogsgebeuren. Ook wordt de totstandkoming van het front in België beschreven, omdat zulks 

het decor is van het onderwerp van deze masterproef. 

Het derde hoofdstuk vormt het eerste grote deel van deze studie. Daar zal ik de focus leggen op 

de muziek en meer specifiek zal ik onderzoek doen naar het Symfonisch Orkest van het 

Belgische Leger. Dit orkest bestond uit 119 soldaat-muzikanten, met Corneil de Thoran als 

orkestleider. Het werd door de overheid opgericht en gefinancierd. Het Archief van het 

Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis beschikt over administratieve 

primaire bronnen die de organisatie van het orkest in kaart kunnen brengen. In het dossier zijn 

onder andere briefwisselingen, ledenlijsten en aankoopfacturen te vinden. Het Archief van het 

Koninklijk Paleis bezit dan weer concertaffiches van het orkest die de studie nog meer kwaliteit 

en detail geven. 
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Na die concrete casestudy binnen het Belgische leger, zal ik uitzoomen en op basis van 

wetenschappelijke literatuur gaan onderzoeken hoe muziek in andere legers gebruikt werd. Ook 

zal ik gaan kijken naar de rol van muziek in de oorlog. Daaruit blijkt dat andere legers al een 

langere geschiedenis en traditie hadden met muziek en dat België daar een achterstand had 

opgelopen. Dankzij dat deel met de wetenschappelijke literatuur, kunnen we de primaire 

bronnen in een breder historisch perspectief zetten. 

In het tweede grote deel van de studie, leg ik de focus op de cinema-evenementen die aan het 

front plaatsvonden. Wederom bezit het Archief van het Legermuseum daarover documenten in 

verband met de administratie. Die primaire bronnen geven een duidelijk beeld van de 

organisatie op het terrein. Aan de hand van het economisch plan, is het mogelijk om de grootte 

van de zalen te achterhalen. Ook de verschillende inkomprijzen zijn daar te vinden. Uit de 

bronnen valt ook af te leiden op welke praktische obstakels men botste, zoals de logistieke 

uitdaging om alle apparatuur aan het front te krijgen en het vinden van capabele technici om dit 

plan in de praktijk mogelijk te maken. 

Wederom zal ik die casestudy over de cinema in een historische context plaatsen op basis van 

wetenschappelijke literatuur. Ik zal kijken hoe andere legers film tot bij hun frontsoldaten 

kregen. Vooral het Britse leger zal hier een belangrijke rol spelen. Het zal ook blijken dat het 

Belgische leger via dezelfde productiehuizen en winkels aankopen deed van apparatuur en 

films. Opnieuw helpt deze historische context om de Belgische case beter te kunnen plaatsen 

en begrijpen in het grotere geheel. 

Het interessante aan die studie is dat cultureel entertainment voor andere legers, bijvoorbeeld 

van Engeland en Frankrijk, al in kaart is gebracht, maar er nog weinig wetenschappelijk werk 

verricht is omtrent het leger van België. Met deze thesis, probeer ik hier echter een licht op te 

werpen en aan te tonen hoe belangrijk cultuur was aan het front hoewel dit bijna nooit wordt 

opgenomen in het grotere verhaal van de Eerste Wereldoorlog. Ook is het de eerste keer dat die 

primaire bronnen zo in detail worden bestudeerd om een concreet beeld te krijgen van de 

praktijk aan de frontlinie. Daarom zijn de resultaten van deze studie zo verassend en interessant. 
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Abstract 
 

In this research, I will examine cultural entertainment for Belgian soldiers on the front line 

during the First World War. Although there were many forms of entertainment, this thesis 

focusses only on concerts and cinema, so I’m able to study these activities in close detail.  

The research question is about how and why the Belgian government funded and organised 

these cultural activities for their soldiers. Both questions will be answered based on primary 

sources and contextualised based on scientific literature. 

The thesis consists of two main parts. The first part focusses on music during the war and the 

organisation of ‘L’Orchestre Symphonique de l’Armée de la Campagne’, that consisted of 119 

soldier-musicians. I will examine how and why they performed for their wounded comrades.  

In the second part, I focus on the many cinema venues the Belgian government organised. I will 

examine how this new invention found its way to the fighting soldiers and why the government 

funded this cultural entertainment.  

This topic has never been studied closely before, and it is the first time these primary sources 

will be used for a concrete study. The results are therefore captivating and relevant. 
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Trefwoorden  
 

 

Concerten Concerts 

  

Muziek Music 

  

Soldaat-muzikanten Soldier-musicians 

  

Cinema Cinema 

  

Culturele activiteiten Cultural activities 

  

Aan het front On the front line 

  

Eerste Wereldoorlog First World War 

  

Leven van soldaten Life of soldiers 

  

Belgische casus Case study Belgium 
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Voorwoord 
 

Bloemen bloeien open, en de lente kleurt de Pajotse velden opnieuw geel en groen. Maar ik zit 

in mijn kamertje, vastgekluisterd aan mijn computer om het finale werk van mijn opleiding 

geschiedenis af te ronden.  

Bij het wegdromen tijdens het schrijven, denk ik vaak aan dit voorwoord, en wie ik erin zou 

bedanken. Ik heb het lang voor me uitgeschoven, maar gelukkig kan ik dankzij mijn promotor 

haar goede raad al iets beter omgaan met mijn uitstelgedrag. Daarom zou ik graag Prof. Dr. Nel 

de Mûelenaere willen bedanken om mij te begeleiden doorheen dit parcours. De ondersteuning 

en uitgebreide feedback hebben me altijd zeer hard geholpen doorheen het schrijfproces. Het is 

ook dankzij haar dat ik een onderwerp heb kunnen kiezen dat me oprecht nauw aan het hart 

ligt, hoewel het niet zo voor de hand liggend is.  

Ook zou ik graag de mensen uit het In Flanders Fields Museum willen bedanken die het 

mogelijk hebben gemaakt om een thesis rond muziek en cinema te schrijven. Mede door de 

toewijding van Dries Chaerle heb ik me kunnen vastbijten in het Symfonisch Orkest van het 

Belgische Leger.  

Natuurlijk is het schrijven van een masterthesis niet mogelijk zonder de steun van familie en 

vrienden. Ik zou graag mijn papa willen bedanken voor het nalezen, en mijn vrienden die er 

altijd stonden met de juiste afleiding wanneer ik er even door zat. 

Een masterthesis schrijf je nooit alleen, enkel dankzij de juiste mensen rondom jou. Dus, aan 

zij die mij opvingen bij de sprong in het duister, bedankt. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Introductie tot het thema 
 

De zomer van 1914 betekent voor België het officiële startpunt van de Eerste Wereldoorlog: de 

Duitse troepen vallen het neutrale land binnen. Duizenden mannen worden opgeroepen, 

gemobiliseerd en opgeleid tot Belgische soldaten. Al snel volgen de veldslagen elkaar op en 

rukken de Duitsers voorbij Luik en Antwerpen op naar de Westhoek.   

Daar verandert de oorlog na enkele maanden van een bewegingsoorlog naar een 

stellingenoorlog. De rest van de oorlog zal zich in deze loopgraven afspelen aan het westelijke 

front, waar de soldaten de komende jaren zullen moeten leren leven. Het leven aan het front is 

hard en gruwelijk en is al vaak beschreven in de literatuur over de Grote Oorlog, wat mee het 

collectief geheugen heeft vormgegeven.  Maar wat minder wordt beschreven en onthouden over 

het front is dat soldaten vrije tijd hadden. In tegenstelling tot wat velen zouden durven denken, 

waren er ook vele saaie en dode momenten voor soldaten achter het front, bijvoorbeeld op de 

rustplaatsen en wanneer ze niet in de eerste linie moesten gaan vechten.   

Dus, soldaten hadden nood aan ontspanning om de tussentijd door te brengen, en gingen er ook 

naar op zoek. Het beeld dat algemeen vrij bekend is, zijn de Britse soldaten die 

voetbalwedstrijden tegen elkaar spelen en de vele sportactiviteiten achter het front. Maar 

fenomenen die minder gekend zijn, zowel in brede als wetenschappelijke literatuur, zijn de 

culturele activiteiten die achter het front plaatsvonden. Hoewel deze een grote rol speelden in 

het leven van de soldaten en ook een grote bezorgdheid waren en investering vergden van de 

overheid, zijn deze fenomenen in de loop der tijd in vergetelheid beland en lang 

ondergewaardeerd geweest.  

Wat ik in mijn masterpaper zal proberen te doen, is een licht schijnen op deze culturele 

activiteiten aan het front. De focus zal liggen op activiteiten die van de overheid uit 

georganiseerd werden en dus archivalische bronnen hebben achtergelaten. Centraal zullen 

muziekconcerten en cinemavoorstellingen staan. 

De scriptie zal focussen op het Belgische front en de manier waarop de Belgische overheid dus 

doorheen de oorlogsjaren deze culturele activiteiten heeft georganiseerd aan en achter het front, 

want in tegenstelling tot het Britse front en de situatie in Bezet-België, is de situatie voor Vrij-

België nog steeds grotendeels onontgonnen terrein op wetenschappelijk gebied. 



13  

1.2. Probleemstelling 
 

1.2.1. Het centrale punt 
 

Bij het uitbreken van de oorlog in 1914, begint de Belgische mobilisatie van duizenden mannen, 

die zich op enkele dagen of maanden moeten omvormen tot soldaten. Vanaf de winter van 1914, 

zullen zij zeer moeilijke jaren beleven aan het front. Om het moreel van de soldaat niet tot de 

bodem te laten zakken, moest de Belgische overheid ingrijpen. Dat begon met het uitdelen van 

nieuwe, op oorlog voorziene kledij, voedsel en hygiëne.2 Naast die elementen, wordt er ook 

opgemerkt dat ontspanning belangrijk is voor de soldaten. Om even alle gruwel van de oorlog 

te kunnen vergeten?  

Zoals al eerder vermeld, wordt er al snel vergeten dat er naast sport ook culturele activiteiten 

georganiseerd werden in de frontregio. Voor soldaten, maar ook door soldaten. Bij de 

mobilisatie, werden namelijk ook veel kunstenaars tot soldaat gemaakt: van muzikanten tot 

schilders tot theatermakers en acteurs. In het begin van de oorlog, worden die activiteiten nog 

op informele manier door de soldaten zelf georganiseerd, van onderuit. Maar het duurt niet lang 

voor de overheid er de meerwaarde van inziet.  

Vanaf eind 1915, begint de Belgische overheid dan ook met het organiseren van officiële 

artistieke activiteiten. In de loop der jaren, heeft dat verschillende vormen aangenomen. Als 

eerste, werd er een schildersgroep opgericht, de ‘Section Artistique’. Later werd er ook een 

officieel symfonisch orkest van 119 soldaat-muzikanten opgericht, ‘L’Orchestre Symphonique 

de l’Armée de la Campagne’. Maar ook theatergezelschappen konden optreden in de frontregio, 

en er werd zelfs ingezet op het organiseren van filmvoorstellingen aan het front.  

Deze masterproef spitst zich dus toe op de kwalitatieve analyse van de muziek- en cinema-

activiteiten binnen het Belgisch leger en de wijze waarop de overheid die heeft kunnen 

organiseren, gezien de oorlogsomstandigheden. 

 

Maar wat is daar zo interessant aan? Waarom zou dat onderzocht moeten worden? Wel, de 

centrale probleemstelling is de volgende: al deze culturele activiteiten vergen een heel grote 

                                                           
2 DE SCHAEPDRIJVER, Sophie, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

Antwerpen & Amsterdam: Houtekiet/Atlas Contact, 2013, p.191-192. 



14  

investering qua organisatie, en kosten veel tijd en energie. En de totstandkoming van al die 

activiteiten kost de overheid vooral ook veel geld. Denk aan de aankoop van instrumenten, 

partituren, cinema-installaties, films, technische apparatuur etc. En denk ook aan de logistieke 

uitdaging dat zulks met zich brengt.  

Met andere woorden: waarom zou een overheid, in godsnaam, in dat soort activiteiten willen 

investeren als er evengoed makkelijkere en goedkopere vormen van vertier te organiseren zijn 

in tijden van oorlog? 

Die invalshoek maakt het onderzoek, in mijn ogen, zo interessant. Want op het eerste gezicht, 

zou een overheid in tijden van oorlog daar helemaal niet in moeten investeren en zich met 

andere zaken bezighouden. Maar toch blijkt dat zulks niet het geval is en er heel wat wordt 

ingezet om culturele activiteiten aan het front mogelijk te maken. De reden daarachter is een 

van de zaken die ik in deze masterpaper wil te weten komen. Daar zal verder op worden 

ingezoomd bij de onderzoeksvragen. 

 

1.2.2. Historiografische relevantie 
 

Die probleemstelling op zich is wel al interessant, maar kan niet op zichzelf staan zonder 

verdere kadering. Uit wat hierboven geschetst is, vloeit automatisch de vraag: is de centrale 

vraag- en probleemstelling rijk en interessant genoeg om iets bij te dragen aan de bestaande 

historiografie en de huidige wetenschappelijke debatten? Mijn inziens wel. Hieronder zal ik 

kort schetsen waarom. Om de probleemstelling in te bedden in de bestaande wetenschappelijke 

literatuur, heb ik ervoor gekozen om de literatuur hier slechts kort en bondig te vermelden, om 

de focus te kunnen leggen op mijn onderzoek. Een diepere, inhoudelijke bespreking van de 

literatuur is te vinden bij de status quaestionis. 

Als eerste, kan dit onderzoek een grote bijdrage leveren aan de Belgische historiografie omtrent 

de Eerste Wereldoorlog. Die geschiedschrijving is eigenlijk pas een recente herleving3 en het 

is opvallend dat er tot op heden minder onderzoek gebeurd is omtrent cultuur achter het front. 

                                                           
3 VRINT, Antoon, ‘Van niemandsland tot klaprozenexplosie. Twee decennia onderzoek over België in de Eerste 

Wereldoorlog, 1995-2014’, Low Countries Historical Review, Vol. 131, Nr.3, 2016, p.55. 
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Het frontleven is wel al meermaals beschreven, maar de artistieke en culturele activiteiten 

belanden steeds in de marge. In mijn masterproef, staan die echter centraal.  

Het enige object dat tot nu echt wetenschappelijk werd bestudeerd, is de schildersgroep, 

waarover Sandrine Smets enkele werken heeft geschreven.4 Omtrent officieel georganiseerde 

muziek, heb ikzelf vorig jaar een bachelorpaper geschreven, namelijk over het Symfonisch 

Orkest van het Belgisch Leger. Verder is er evenwel weinig uitwerking omtrent die thematiek.  

Vooral het stuk over de cinema lijkt me erg vernieuwend te zijn binnen mijn scriptie, omdat er 

zo weinig over geweten is. Dat geldt echter niet voor de situatie in Bezet-België, waarin auteur 

Leen Engele gespecialiseerd is en waarover zij een paar interessante werken geschreven heeft. 

Na persoonlijk contact, wees ze me er zelf op dat de cinemathematiek achter het front nog 

onbekend terrein is voor België.  

Die leemtes binnen de Belgische historiografie kunnen door deze masterproef opgevuld 

worden, en zelfs meer dan louter dat. Door die invalshoek, kan zij ons nieuwe inzichten geven 

over het standpunt van de Belgische Staat tegenover cultuur, de plek daarvan in een context 

van oorlog en vooral de wijze waarop die cultuurvormen werden ingezet, en met welk doel. Op 

dit moment, kan de bestaande literatuur in België daar geen antwoord op bieden. 

De internationale wetenschappelijke literatuur kent al een iets langere traditie en is dus toch 

ook iets uitgebreider. Op het gebied van cinema, heb ik me vooral ingelezen in de Britse 

context. Christopher Grosvenor heeft een hele grote bijdrage geleverd door op kwalitatieve 

manier de frontcinema’s van het Britse leger in kaart te brengen en de wijze waarop die 

georganiseerd werden van hogerhand.5 Op het eerste gezicht, kan ik al wat vergelijkingen 

maken en parallellen trekken met wat ik uit de Belgische bronnen kan halen.  

Uit deze internationale studies blijkt ook dat het Britse leger al een langere muziektraditie had, 

en dat cinema’s aan het front al redelijk snel en op grote schaal werden georganiseerd aan het 

front. Op dit moment lijkt het me dan ook een plausibele aanname dat België hier naar de Britten 

heeft gekeken om dit zo op het eigen leger toe te passen, maar dat zijn misschien conclusies 

voor later.  

                                                           
4 SMETS, Sandrine, ‘Peindre pour la patrie. La section artistique de l’armée belge’, in : 14-18, L’art dans la 

tourmente, Actes du colloque d’Andenne 6-7 octobre 2015, Namur : TreMa, 2019, pp.44-55. 
5 GROSVENOR, Christopher, Cinema on the Front Line: A History of Military Cinema Exhibition and Soldier 

Spectatorship during the First World War, uitgegeven doctoraatsproefschrift, University of Exeter, 2018. 



16  

Kort gezegd, de internationale literatuur op België betrekken, en vice versa, kan ook nieuwe 

inzichten geven omtrent het breder kader waarin die culturele activiteiten georganiseerd 

worden. 

De Belgische case is ook uniek tegenover Engeland, omdat het land door de Duitsers in twee 

werd gesplitst, in een Bezet-België en een Vrij-België. Uit literatuur, blijkt dat er een grote 

cinemacultuur was in Bezet-België.6 Door in deze masterproef een kwalitatieve analyse te 

maken van de situatie in Vrij-België, kan ik misschien ook voor nieuwe, interessante inzichten 

zorgen. We kunnen, met andere woorden, leren hoe de aard van een regime de culturele 

activiteiten kan beïnvloeden en bepalen; op het vlak van cinema: wie wat te zien krijgt. 

 

1.2.3. Historische relevantie  
 

Deze studie heeft ook een historische relevantie. Ze kan ons namelijk op een algemene manier 

iets bijbrengen over de manier waarop een overheid omgaat met het welzijn van soldaten die in 

oorlogsomstandigheden moeten leven en hoe ze daarop inspelen. Ik heb het nog niet expliciet 

vermeld, maar die investeringen in ontspanning en ‘comfort’ konden ook dienen om het moreel 

van de soldaten niet tot de bodem te laten zakken en op te krikken zodat ze weer vol moed ten 

strijde zouden kunnen trekken. Maar is het enkel voor het moreel van de soldaten dat de 

Belgische overheid die grote investeringen in culturele activiteiten doet? Wat is de visie van 

een overheid op moreel?  

Deze masterpaper kan ons ook iets bijbrengen over hoe een overheid soldaten in een bepaalde 

richting wilde sturen. Was het de bedoeling om ze richting concerten en films te sturen en ze 

zo weg te krijgen van alternatief vermaak?  

Hoewel de hele paper draait rond de culturele activiteiten aan het Belgisch front tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, zijn er eigenlijk zo veel meer aspecten die erbij komen kijken dan louter 

dat centrale gegeven. Door muziekconcerten en filmvoorstellingen te gebruiken als middel om 

naar de oorlog te kijken, kunnen er nieuwe inzichten verworven worden op gebieden die veel 

verder en breder gaan dan louter dat gegeven.  

                                                           
6 ENGELEN, Leen, Midkiff DeBauche, Leslie & Hammond, Michael, ‘Snapshots’: Local Cinema Cultures in the 

Great War, Historical Journal of Film, Radio and Television, 2015, p.634. 
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Het onderwerp van de thesis heeft nu een uitgewerkte en duidelijke probleemstelling en 

historiografische en historische relevantie. Onvermijdelijk vloeien daaruit de concrete 

onderzoeksvragen voort. 
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1.3. Onderzoeksvragen 
 

1.3.1. De centrale vraagstelling 
 

In de probleemstelling, heb ik de vragen behandeld die eerder rond het thema hangen, in 

verband met de relevantie van de studie. Maar natuurlijk heeft een scriptie een echte, 

inhoudelijke, centrale onderzoeksvraag nodig.  

De onderzoeksvraag die centraal zal komen te staan in deze scriptie is in feite een dubbele 

vraag. Een eerste deel van de onderzoeksvraag is: hoe organiseerde de Belgische overheid 

culturele activiteiten voor soldaten achter het front tijdens de Eerste Wereldoorlog? En het 

tweede deel van de onderzoeksvraag is dan: waarom organiseerde de Belgische overheid die 

activiteiten. Het is dus één vraag, maar met twee verschillende componenten, namelijk het ‘hoe’ 

en het ‘waarom’. Ze vullen elkaar aan en het zijn twee vragen die steeds een antwoord op elkaar 

kunnen bieden. Die tweedeling in de vraag is ook de rode draad doorheen de scriptie wat de 

onderverdeling van de verschillende hoofdstukken betreft. 

De reden waarom ik voor de ‘hoe-vraag’ gekozen heb is vrij eenduidig. Ik wil concreet te weten 

komen hoe de organisatie van die grote activiteiten aan het front verliep. Net omdat de 

omstandigheden van oorlog niet vanzelfsprekend zijn, lijkt het mij fascinerend en interessant 

te weten hoe die ‘operaties’ verliepen. Zoals al eerder gesteld, vereisen concerten en 

filmvoorstellingen een hele logistieke organisatie, en daaruit valt ook af te lezen hoeveel moeite 

er al dan niet werd gedaan om die activiteiten in goede banen te leiden. De bronnen die gebruikt 

worden voor dit onderzoek zijn vaak zeer gedetailleerd en geven me dus de kans om de ‘hoe-

vraag’ ook zo duidelijk en concreet mogelijk te beantwoorden. 

Maar door enkel de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden, blijft de lezer van een historische paper 

natuurlijk nog wat op zijn honger zitten. Hoe concerten en cinema praktisch werden 

georganiseerd is natuurlijk interessant om te weten, maar misschien nog interessanter om te 

onderzoeken is de reden waarom de Belgische overheid die activiteiten organiseerde. Daarom 

is de ‘waarom-vraag’ niet uit te sluiten voor deze thesis. Die ‘waarom-vraag’ komt tenslotte 

neer op een vraag die ik me al eerder stelde, namelijk waarom wordt er daar zoveel tijd, energie 

en geld in gestoken?  

Ik denk dat dit een goede en interessante vraag is omdat ze smeekt om beantwoord te worden 

met redenen en verklaringen en niet louter een simpel ja-nee antwoord. Ik vind de vraagstelling 
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interessant omdat ze mij ook de mogelijkheid biedt om een breed en diep antwoord te bieden. 

Zoals al eerder vermeld, gaat de scriptie niet enkel over de activiteiten zelf, maar door middel 

van de analyse daarvan kunnen ook conclusies getrokken worden in verband met het moreel, 

de overheid zelf en het leven van de frontsoldaat.  

Door deze twee vragen te combineren in de thesis, wordt de scriptie dus ook een combinatie 

van enerzijds een chronologisch historisch narratief, over hoe dat entertainment aan het front 

werd georganiseerd. Anderzijds, ga ik proberen dat verhaal te kaderen in een breder historisch 

perspectief, door vragen te beantwoorden in verband met het ‘waarom’ van die activiteiten en 

de motivatie erachter. Op die manier, krijgt de thesis een heel concreet, menselijk, tastbaar 

element, in combinatie met een historisch-analytisch element. In mijn ogen, is dat de 

interessantste manier om een masterproef geschiedenis te schrijven.  

 

Hieronder schets ik dan nog even de formele afbakening van de scriptie. Qua tijd, ligt de focus 

uiteraard op de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Voor de contextualisering van bepaalde 

fenomenen, zal er echter buiten die jaren worden getreden en zal er tot in de negentiende eeuw 

gekeken worden voor bredere kadering en zal het begin van de twintigste eeuw ook aan bod 

komen om bepaalde fenomenen uit de Eerste Wereldoorlog te verklaren.  

Tijdens het beantwoorden van de vraag hoe de organisatie aan het front verliep, zal er een 

chronologische benadering gehanteerd worden, die bij bepaalde oorlogsjaren langer zal 

stilstaan dan bij andere. 

De scriptie beperkt zich dus tot de frontregio van België om de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden. 

Het betreft hier dus het front zelf en de regio met dorpen/steden die zich erachter bevinden, die 

gedomineerd worden door het oorlogsgebeuren in die jaren. Bepaalde steden, zoals De Panne, 

zullen daarin een hoofdrol spelen.  

Om de ‘waarom-vraag’ op een goede manier te kunnen beantwoorden, zal er uiteraard ook 

uitgezoomd worden om een breder historisch kader te creëren. Zo zal er ook gekeken worden 

naar het front waar het Britse leger actiever was, en verder zal er ook aandacht worden besteed 

aan de situatie in Bezet-België.  

Qua thema, wordt de masterproef afgebakend rond de officieel georganiseerde activiteiten van 

de overheid uit. De insteek daarachter staat al verwoord in de probleemstelling. Natuurlijk is 

hier ook een praktische reden voor: de overheid zelf heeft heel wat schriftelijke bronnen 
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nagelaten in verband met de organisatie en financiering van die activiteiten. Die bronnen zullen 

later besproken worden in deze inleiding. Hoewel ik me ervan bewust ben dat er ook vele 

informele activiteiten plaatsvonden aan het front, zoals muziekconcerten, zullen die zo goed als 

niet aan bod komen in deze paper.  

De tweedeling binnen de onderzoeksvraag is dus ook de rode draad doorheen deze hele scriptie. 

Na dit inleidend hoofdstuk en het hoofdstuk met de historische situatieschets van de scriptie, 

volgen de hoofdstukken over concerten en cinema. Die hoofdstukken worden telkens in twee 

grote subhoofdstukken verdeeld, waarvan het eerste subhoofdstuk zich focust op de ‘hoe-vraag’ 

en het tweede op de ‘waarom-vraag’. Voor hoofdstuk drie, is dat dus voor het thema ‘muziek’ 

en voor hoofdstuk vier is dat voor het thema ‘cinema’. 

 

1.3.2. Subvragen 
 

Ieder hoofdstuk heeft natuurlijk zijn eigen soort vragen. Hieronder heb een niet-exhaustieve 

lijst opgesteld van vragen die onmiddellijk in mij opkwamen bij het onderwerp en die ik dus 

ook zal trachten te beantwoorden in de masterproef. 

In verband met het thema muziekconcerten en het Symfonisch Orkest van het Belgisch Leger: 

Wanneer werd het orkest precies opgericht en waarom precies dan? Hoe verliep de oprichting? 

Komt het initiatief van de soldaten zelf of van de overheid? Bottom-up of top-down? Welke 

actoren speelden een belangrijke rol? Hoe werden de soldaat-muzikanten verzameld? Vanwaar 

komen de instrumenten en partituren die ze nodig hebben? Hoe kunnen ze repeteren? Voor wie 

werd er opgetreden? Waar werd er opgetreden? Hoeveel werd er opgetreden? Welk repertorium 

speelden ze? Wat was de functie daarvan? 

In verband met het thema filmvoorstellingen: Vanwaar kom het idee? Is er een precedent? Doen 

andere legers het? Waar werd er film gekeken? Hoe werd dat praktisch georganiseerd? Hoe 

kwamen ze aan het materiaal? Waren er technici aanwezig? Waren er zalen daarop voorzien? 

Hoe geraakte men aan films? Welke films werden er gekeken? Hoe zag het publiek eruit? 

Genoot het publiek van die films? Welk doel hadden die films? Wie investeerde er en werd dat 

terugverdiend?  
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De lijst is natuurlijk zeer uitgebreid, maar nog steeds niet compleet. Het is ook niet de bedoeling 

om al die vragen op een harde, rechtlijnige manier te beantwoorden. De vragen vinden hun 

antwoord in deze scriptie eerder op een impliciete manier tijdens het historisch narratief. 
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1.4. Status Quaestionis 
 

1.4.1. Het breder kader 
 

Hieronder zal ik de stand van zaken schetsen over het wetenschappelijk onderzoek van de 

thematiek van de thesis. Het is hier vooral de bedoeling om de focus te leggen op de specifieke 

debatten omtrent entertainment aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is dus niet zo 

dat ik in dit deel iedere publicatie zal bespreken. Ik zal eerder de belangrijkste werken en auteurs 

vermelden en ze in hun wetenschappelijke context zetten. 

Over de Eerste Wereldoorlog, zijn er in het algemeen al veel werken geschreven, en een aantal 

daarvan neem ik in de studie op om een bredere context van de oorlog te schetsen. Om de thesis 

een duidelijke ruimte te geven, vind ik het belangrijk om de totstandkoming van de 

loopgravenoorlog duidelijk neer te kunnen schrijven. De voornaamste werken die ik zal 

gebruiken, zijn die van John Keegan7, Luc De Vos8 en Sophie De Schaepdrijver9.  

Die laatste auteur heeft recent ook nog een artikel10 geschreven over de nieuwste onderzoeken 

rond de oorlog, waarbij ze stelt dat er een toename is van ‘nieuwe’ thema’s, zoals emoties, 

‘from below’ en cultuurgebonden onderwerpen.  

 

Zo heeft Sandrine Smets de laatste tijd werk verricht omtrent de officiële schildersgroep van 

het leger tijdens de oorlog.11 Een van haar artikels focust volledig op de geschiedenis van die 

groep. Haar bronnen zijn te schaars om het een diepgaande prosopografie te noemen, maar ze 

geeft toch een soort overzicht van hoe die is ontstaan en wat hun doel was tijdens de oorlog. 

Ook heeft zij gefocust op de functie van (beeldende) kunst in tijden van oorlog en de rol van de 

Staat bij artistieke activiteiten aan het front. 

                                                           
7 KEEGAN, John, De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, Amsterdam: Balans, 2000.   
8 DE VOS, Luc, De Eerste Wereldoorlog, Leuven: Davidsfonds, 2003. 
9 DE SCHAEPDRIJVER, Sophie, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

Antwerpen & Amsterdam: Houtekiet/Atlas Contact, 2013. 
10 DE SCHAEPDRIJVER, Sophie, New Research on the First World War in Belgium, Journal of Belgian History, 

Vol. 3, 2016, p.206-210. 
11 SMETS, Sandrine, ‘Créer sous le feu. Origines et organisation de la section artistique de l’armée belge’, Bulletin 

du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Contributions à l’étude du patrimoine militaire, nr. 3, 2014, 

p.124-143. 
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Naast Sandrine Smets, zijn er ook nog enkele andere auteurs die geschreven hebben over 

artistieke activiteiten aan het Belgisch front, wederom met de focus op de schilderkunst. Het 

betreft de werken van Joost De Geest12, Luc De Munck13 en Joost Filliaert14. Alleen is de 

‘wetenschappelijke’ waarde bij die auteurs niet echt duidelijk. In tegenstelling tot de studies 

van Smets, zijn die werken niet gepubliceerd bij een wetenschappelijke uitgeverij of 

universiteit. De ontstaansgeschiedenis van hun werken zijn vaak te situeren bij een 

tentoonstelling over kunst tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toch moet ik vaststellen dat 

desbetreffende auteurs een goed referentiekader bieden. Zij baseren zich op primaire bronnen 

en wetenschappelijke literatuur, en alles wat ze schrijven is na te trekken door hun referenties.  

Omdat zij de enige andere auteurs zijn die over artistieke activiteiten aan het Belgisch front 

schrijven, tracht ik toch hun inzichten te gebruiken om een scherper beeld te krijgen over kunst 

aan het front. Ik zal die werken daarom met een extra kritische houding benaderen. Die studies 

geven zeer veel context om het organiseren van andere culturele activiteiten beter te kunnen 

begrijpen. In zeker opzicht, kan een onderzoek over muziek en film achter het front daar wel 

toe bijdragen. 

 

1.4.2. Thema muziek 
 

Bij het schrijven van mijn bachelorpaper vorig jaar heb ik ook al een status quaestionis 

geschreven over het thema muziek tijdens de Eerste Wereldoorlog, met betrekking tot België. 

Daar is bij het schrijven van deze materproef niet erg veel aan veranderd, dus schets ik hier kort 

even wat de stand van zaken is rondom dat thema.  

Dominique Huybrechts blijft een belangrijke auteur wat dat onderwerp betreft, vooral omdat 

hij een van de weinigen is die over België spreekt. In zijn werk15, legt hij de focus op individuele 

muzikanten die moesten gaan strijden aan het front. Het is een vrij biografisch geschreven werk 

en de auteur focust niet enkel op België, maar hecht ook veel belang aan Frankrijk.  

                                                           
12 DE GEEST, Joost, Het front in kleur 1914-1918. Les peinteurs au front belge, Brussel: Gemeentekrediet, 1999. 
13 DE MUNCK, Luc, De artistieke contacten van koningin Elisabeth (1914-1918), De Panne: Gemeente De Panne, 

2016. 
14 FILLIART, Luc, De Groote Oorlog op doek. Frontschilders in Nieuwpoort, 1916-1918,  Gent: Academia Press, 

2016. 
15 HUYBRECHTS, Dominique, Musiciens des tranchées (1914-1918), Brussel: Racine, 2014. 
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Ook musicoloog Francis Pieters schreef in de jaren 1980 een boek over de Belgische militaire 

muziek16. Hij gaat chronologisch te werk om een hele muzikale geschiedenis te schrijven, alleen 

zijn de bronnen niet altijd duidelijk, en linkt hij zijn conclusies niet met andere 

wetenschappelijke werken.  

Een laatste auteur die ik bespreek binnen de Belgische historiografie is Anne Van Malderen, 

die een artikel heeft geschreven over Henri Gadeyne17, een gekende muzikant uit de oorlog, die 

ook een belangrijke rol binnen het Symfonisch Orkest van het Belgisch Leger heeft gespeeld. 

Diepgaand werk over de thematiek van de muziek binnen de Belgische historiografie is dus 

redelijk schaars. Gelukkig bestaat er in de internationale literatuur al een iets langere 

onderzoekstraditie en zijn die werken al iets dieper uitgewerkt. De focus ligt hier vooral op 

Frankrijk en Engeland. Een eerste baanbrekend standaardwerk is de bundel ‘La Grande Guerre 

des Musiciens’18, waarbij verschillende historici en musicologen hun krachten hebben 

gebundeld om muziek tijdens de oorlog zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zij stelden vast 

dat de culturele geschiedschrijving uit de jaren 1980 te veel bezig was met beeldende kunst en 

dat er een kloof was ontstaan met de kennis over muziek. Met de focus op Frankrijk, probeert 

dat boek die kloof te dichten. De inhoud van het werk is erg uiteenlopend: van 

instrumentanalyses tot componistenbiografieën tot muziekscholen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. 

Didier Francfort is een belangrijke auteur voor de Franse case. In latere artikels focust hij op de 

rol en functie van militaire muziek en vergelijkt die met ‘civiele’ muziek.19 De studie van 

Charlotte Segond-Genovesi20 legt op haar beurt dan weer de focus op de bredere muzikale 

activiteiten aan het front. Ze situeert die activiteiten in een breder kader van ontspanning en 

amusement en legt uit wat de uiteindelijke functie was van die muziek. Ze stelt ook dat ‘muziek 

aan het front’ vele vormen kan aannemen en kan verschillen van leger tot leger. 

                                                           
16 PIETERS, Francis, Van Trompetsignaal tot muziekkapel: anderhalve eeuw militaire muziek in België, Kortrijk: 

vzw Muziekcentrum, 1981. 
17 VAN MALDEREN, Anne, ‘Le violoniste Henri Gadeyne (1894-1965) Des tranchées de l'Yser à la Chapelle 

Musicale de la Reine Élisabeth’, Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, Vol. 57, 2003, p.185-199. 
18 AUDION-ROUEZAU, Stefane, et al., La grande guerre des musiciens, Lyon: Symétrie, 2009. 
19 FRANCFORT, Didier, ‘Musiques militaires’, in : GÉTREAU, Florence et al., Entende la Guerre: Sons, musique et 

silence en 14-18, Gallimard: Historial de la Grande Guerre, 2014. 
20 SEGOND-GENOVESI, Charlotte, ‘1914-1918: l'activité musicale à l'épreuve de la guerre’, Revue de Musicologie, 

Vol. 93, Nr. 2, 2007, p. 399-434. 
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Een laatste belangrijk standaardwerk situeert zich in de Angelsaksische literatuur. Het betreft 

het werk van Glenn Watkins, ‘Proof Through the Night’.21 Hij stelt dat de oorlog niet enkel met 

wapens uitgevochten werd, maar ook met cultuur en esthetiek. In zijn boek, bespreekt hij enkele 

landen: Engeland, de VS, Frankrijk en Duitsland-Oostenrijk. Voor Europa, bekijkt Watkins hoe 

de naties omgingen met de vroegere Duitse dominantie van het muziekleven. 

 

1.4.3. Thema cinema 
 

Binnen het domein van de cinema in 1914-18, is Leen Engelen voor België een deskundige. 

Haar werken focussen op de filmvoorstellingen in die periode, in Bezet-België. Haar artikels 

zijn vaak kwalitatief van methode en ze gaat in haar werken ook na hoe een bepaald regime 

door middel van cinema een culturele politiek kan uitvoeren. In een van haar artikels22 focust 

ze op Leuven, waar ze de vergelijking maakt met een niet-bezette stad, Southhampton. Daar 

kaart ze de Duitse invloed aan, zowel op het gebied van filmaanbod als nieuwsberichten en 

korte documentaires die in de cinema vertoond worden, in tegenstelling dus tot Southhampton. 

Ze schetst ook de filmindustrie tijdens de oorlog en de crisis inzake filmdistributie.  

Een ander artikel van Engelen focust op Antwerpen23, dit keer met de nadruk op de 

‘Flamenpolitik’. Ze analyseert hoe de affiches en flyers van cinema-evenementen van Frans 

naar Vlaams veranderd worden en welke rol Duitse propaganda en censuur daarin speelden. 

Roel Vande Winkel en Bénédicte Rochet zijn voor België ook nog experts op het gebied van 

cinemageschiedenis, alleen heb ik hun werken niet in de diepte kunnen inlezen. Maar het is 

duidelijk dat er binnen die historiografie duidelijk nog maar weinig geweten is over de situatie 

achter het front, waar deze paper een bijdrage toe kan leveren. 

Op internationaal gebied, zijn er echter wel al studies die zich focussen op cinema achter het 

front tijdens de oorlog. Daarnaast zal ik ook gebruik maken van algemene werken rond cinema. 

In de ‘International Encyclopedia of the First World War’24, zijn er verschillende artikels 

                                                           
21 WATKINS, Glenn, Proof through the night: Music and the First World War, Berkeley: University of California 

Press, 2003. 
22 ENGELEN, Leen, MIDKIFF DEBOUCHE, Leslie & HAMMOND, Michael, ‘Snapshots’: Local Cinema Cultures in 

the Great War, Historical Journal of Film, Radio and Television, 2015, p.631-655. 
23 ENGELEN, Leen & VANDE WINKEL, Roel, A Captivated Audience. Cinemagoing at the zoological garden in 

occupied Antwerp, 1915–1918, First World War Studies, 2017, p.243-264. 
24 ENGELEN, Leen, Film/Cinema (Belgium), International Encyclopedia of the First World War, Freie Universität 

Berlin, Berlin, 2014. 
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verschenen die telkens focussen op de cinemasituatie per land. Zo komen België, Frankrijk, 

Engeland en Duitsland aan bod.  

Die werken zijn zeer bruikbaar om een algemeen beeld te krijgen over cinema in die periode 

en over hoe de ontwikkeling van land tot land kan verschillen. Ook de ‘Oxford History of 

Cinema’25 is een bruikbaar werk, dat de verandering in cultuur bespreekt in verband met cinema 

en de Amerikanisering van de industrie beschrijft.  

Maar het werk van Christopher Grosvenor26 gaat veel dieper en focust expliciet op de cinema’s 

achter het westelijk front tijdens de oorlog, met de focus op het Britse leger. In tegenstelling tot 

wat lang aangenomen werd, stelt hij dat cinema’s alomtegenwoordig waren aan het front en dat 

ze een grote impact hadden op soldaten. Om zijn stelling te bewijzen, gaat Grosvenor 

kwalitatief te werk en beschrijft hij tot in detail hoe de organisatie van de filmvoorstellingen 

verliep. In zijn studie, legt hij ook de focus op de locaties, het filmprogramma, het materiaal, 

de financiering en de waarde van recreatie. Met dat werk, geeft de auteur een heel nieuwe kijk 

op die thematiek en zou ik eventueel mijn studie als parallel kunnen zien met de zijne, maar 

dan voor de Belgische case. 

Daarnaast zijn er recent ook nog artikels verschenen omtrent die Britse context. Emma Hanna 

legt in haar werk de focus op de Y.M.C.A.27, een organisatie die voor het welzijn van de Britse 

soldaten zorgde. Daarin stelt zij ook dat cinema en concerten een grote rol speelden binnen het 

vertier van soldaten en ook een hogere morele functie hadden. Dat was het soort ontspanning 

waarin de overheid een ‘goede’ morele opkikker zag. De studie van Amanda Laugesen28 legt 

dan weer de focus op het publiek, de soldaten zelf, en hoe zij reageerden op de films. Op basis 

van dagboeken, analyseert zij zo de kwaliteit van de voorstellingen die de soldaten te zien 

kregen.  

 

 

                                                           
25 NOWELL-SMITH, Geoffrey, The Oxford History of World Cinema, Oxford: Oxford University Press, 1996. 
26 GROSENOR, Christopher, Cinema on the Front Line: A History of Military Cinema Exhibition and Soldier 

Spectatorship during the First World War, uitgegeven doctoraatsproefschrift, University of Exeter, 2018. 
27 HANNA, Emma, Putting the moral into morale: YMCA cinemas on the Western Front, 1914–1918, Historical 

Journal of Film, Radio and Television, 2015, p.615-630. 
28 LAUGESEN, Amanda, Forgetting their troubles for a while: Australian soldiers’ experiences of cinema during 

the First World War, Historical Journal of Film, Radio and Television, 2015, p.596-614. 
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1.5. Bronnenbeschrijving 

 

1.5.1. De archieven 
 

Ondertussen ben ik al bijna twee jaar bezig met onderzoek naar culturele ontspanning en 

entertainment voor soldaten achter het front. Tot vorig jaar, lag mijn focus op de muziek. Dat 

allemaal dankzij één dagboekje dat het In Flanders Fields had bewaard in hun archief. Het 

betreft het dagboekje van Cyriel Swinnen. Cyriel was een frontsoldaat die vanaf januari 1918 

lid mocht worden van het Symfonisch Orkest van het Belgisch Leger. Op zich was dat dus al 

een opmerkelijk document, omdat het bewees dat er gecoördineerde muzikale activiteiten aan 

het front waren.  

Helaas wist niemand echt wat er precies gaande was. De bron was nog te vaag en onvoldoende 

om een volledige geschiedenis te kunnen schrijven. Maar het is met die primaire bron dat ik in 

oktober 2020 aan het onderzoek begon. Er moest toch meer primaire informatie te vinden zijn? 

Het kan toch niet dat een symfonisch orkest aan het front gesticht wordt zonder dat er heel wat 

georganiseerd moet worden? En die organisatie zal toch wel veel correspondentie met zich 

hebben gebracht?  

Met veel hoop en weinig zekerheid, ben ik in de maanden die volgden verschillende archieven 

in België gaan bezoeken. Het archief van De Munt en het Stadsarchief van Brussel leverden 

niets op, maar ik kon veel info vinden in het Archief van het Koninklijk Museum van het Leger 

en de Krijgsgeschiedenis. Daar lag de kern van mijn bronnenmateriaal.  

In dat archief, worden administratieve dossiers van de Eerste Wereldoorlog bijgehouden, met 

betrekking tot de overheid. Ieder dossier is een verzameling van documenten, telkens over 

eenzelfde onderwerp. Tot mijn verbazing, bestonden er dossiers over muziek en cinema, onder 

de sectie ‘Ontspanning voor militairen’: Dossier 4266 – Filmvoorstellingen; Dossier 8322 – 

Bioscopen, en Dossier 8319 – Symfonisch Orkest. Ieder dossier is dus een verzameling van 

documenten in verband met de organisatie van ieder onderwerp. De dossiers zijn redelijk dik 

en bevatten telkens een honderdtal documenten. De types zijn verschillend, maar het betreft 

vooral briefuitwisselingen, rekeningen en besluitvorming. 
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Een tweede archief waar ik veel primaire bronnen heb kunnen sprokkelen, is het Archief van 

het Koninklijk Paleis in Brussel. Vooral voor het thema concerten bleek dat heel interessant. 

Het archief bezit namelijk de concertaffiches van het Symfonisch Orkest. Daar valt heel wat 

informatie uit te halen die doorheen deze thesis zal worden uitgewerkt. Ook heb ik daar een 

dagboekje van orkestleider Corneil de Thoran teruggevonden. Daaruit blijkt dat de data op de 

concertaffiches slechts maar een beperkt beeld geven, want daar staan enkel de premières van 

een bepaalde voorstelling op. Het volledige ‘tourprogramma’ is uitgewerkt in het persoonlijke 

dagboek van de orkestleider en op die manier is het dus mogelijk om de activiteit van het orkest 

concreet in beeld te brengen. 

 

1.5.2. Thema muziek 
 

Maar wat staat er nu concreet in dit bronnenmateriaal? Binnen het onderwerp muziek, ligt de 

focus, zoals gezegd, op het Symfonisch Orkest van het Belgisch Leger, dat vanuit de overheid 

opgericht en gesubsidieerd werd. Aangezien ik dat orkest reeds al in mijn bachelorpaper heb 

geanalyseerd, was ik redelijk bekend met die primaire bronnen.  

Het dossier over het orkest van het KLM-Archief betreft vooral documenten om de organisatie 

van het orkest in goede banen te leiden tussen 1915 en 1919. De ontstaanscontext en de vraag 

waarom bepaalde papieren zijn opgesteld verschilt van document tot document. Ze hebben 

echter allemaal wel een soort ‘administratieve’ functie, ze hebben allemaal betrekking op het 

goede verloop van de organisatie omtrent dat orkest. Die documenten zijn opgesteld door 

legerleiders als commandanten, generaal-majoors, korpschefs en actoren die betrokken waren 

bij de organisatie. Er is ook correspondentie te vinden tussen de verschillende actoren in 

verband met de concrete oprichting van het orkest. Die informatie zou dus al deels een antwoord 

kunnen bieden op de onderzoeksvraag, om ook na te gaan wie baat had bij de oprichting. Verder 

zijn er ook nog ledenlijsten te vinden, die soms echter wel wat versnipperd zijn en vol staan 

met onduidelijke afkortingen. 

 

Ik beschouw die bronnen ook als een redelijk waarheidsgetrouwe weerspiegeling van de 

realiteit op het terrein, omdat zowel de schrijver als de ontvanger van de documenten er baat 

bij hadden dat een en ander zo goed mogelijk zou verlopen. Vandaar dat ze de zaken zo 

nauwkeurig mogelijk probeerden op te schrijven.  
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Dat zijn ook ‘interne’ bronnen, zonder oog op publicatie of openbaarmaking; dus de lading aan 

‘propaganda’ lijkt me niet ontzettend hoog te zijn. De schrijvers van de bronnen zijn enerzijds 

legerleiders die zich op het terrein bezighielden met de organisatie van het orkest, en anderzijds 

de minister van Oorlog, die op de hoogte werd gehouden en gevraagd werd om subsidiëring. 

Qua inhoud, vind ik in die bron naast die brieven ook ledenlijsten en aanvragen om bepaalde 

(bekende) muzikanten uit de loopgraven te halen en hen te laten spelen in het orkest. Helaas is 

er over de inhoud en frequentie van de concerten daarin niets terug te vinden. 

 

Ik heb echter bronnen gevonden die het thema op kwalitatieve manier aanvullen. In het archief 

van het Koninklijk Paleis van Albert en Elisabeth, zijn er namelijk dossiers die de 

concertaffiches bevatten. Daarop staat geschreven welke nummers ze speelden, hoelang de 

voorstelling duurde, waar ze speelden, hoeveel ze speelden. Daaruit heb ik vele conclusies 

kunnen trekken in verband met het aantal muzikanten, de repetities, het publiek en waarom er 

voor bepaalde nummer wel of niet werd gekozen. Die bron heeft een grote bijdrage geleverd 

tot de studie van het orkest. 

 

1.5.3. Thema cinema 
 

Voor het thema van de cinema, kan ik een gelijksoortige analyse maken van de primaire 

bronnen. Het betreft dus wederom administratie om de organisatie van die cinema-evenementen 

aan het front goed te laten verlopen. Die bronnen geven dus wel zeer duidelijk weer hoe de 

organisatie praktisch verliep. Door te kijken naar de brieven met de minister, kunnen we de 

financiën zien en er wordt ook een heel duidelijke berekening gemaakt van de kosten. Op die 

manier, valt dan weer af te leiden welk materiaal ze nodig hadden en waar ze, bijvoorbeeld, 

hun films aankochten. Als kost, staat er ook een pianist genoteerd, waaruit ook conclusies 

kunnen worden getrokken over hoe de avond praktisch kon klinken. Voor de cinema, werd er 

een inkomprijs gevraagd, die voor soldaten relatief laag lag. Op basis van die gegevens, is het 

ook mogelijk om de capaciteit van de zalen te achterhalen.  

Het is moeilijk om ieder document in een dossier hier te overlopen en te bespreken, maar 

hopelijk geeft die beschrijving toch een beeld van welk soort informatie daar te vinden valt. De 

KLM-dossiers bieden natuurlijk het voordeel dat ze ons een redelijk realistische kijk geven op 

het terrein en de wijze waarop men erin slaagde om dat soort vertier te organiseren.  
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Figuur 1: concertaffiche 'huitième concert symphonique', 

Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé 

secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770.. 

Figuur 2: Brief van Ed. Brys met inkomsten van juli 1917, Archief van het Koninklijk 

Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 

8319.. 

De nadelen van die bronnen zijn natuurlijk dat ze nogal weinig prijsgeven op kwalitatieve, 

inhoudelijke manier. De bronnen zijn nogal formeel en zakelijk, en er is in dat archief, 

bijvoorbeeld, niets te vinden over de films die werden vertoond. Ook zijn die dossiers slechts 

een verzameling van bronnen die nog overblijven uit de oorlog. Hier en daar zijn er dus nog 

steeds zwarte gaten, en het is moeilijk in te schatten hoeveel van de totale correspondentie 

verloren is gegaan. Aan de hand van die bron, is het dus mogelijk om de ‘hoe-vraag’ te 

beantwoorden, maar helaas zullen er nog vragen onbeantwoord blijven, wegens het ontbreken 

van bijvoorbeeld filmlijsten. 
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1.6. Methodologie 
 

Uit wat ik al eerder geschreven heb, is het ondertussen duidelijk dat ik voor deze masterproef 

een kwalitatieve methode zal hanteren om de historisch gebeurtenissen op het terrein nader te 

verklaren. De reden hiervoor is dat die methode het meest ertoe kan bijdrage om deze studie zo 

nieuw en interessant mogelijk te maken. Door in de diepte te gaan werken op muziek en cinema, 

kan ik zo een heel tastbare en concrete geschiedenis schrijven, die tot in de kleinste details kan 

treden.  

Een echte microgeschiedenis is het echter niet, omdat de bronnen daar net te schaars voor zijn, 

maar de bedoeling van de studie is ondertussen wel al duidelijk. Ik wil niet enkel louter het 

verloop van de organisatie neerschrijven, maar ook hoe die activiteiten er inhoudelijk uitzagen. 

De studie moet veel dieper gaan dan een oppervlakkige bespreking; ik wil die kwestie echt tot 

leven wekken door zo kwalitatief mogelijk te werk te gaan. 

Naast het historisch-narratieve deel, is er natuurlijk nog het historisch-analytische deel. Om de 

‘waarom-vraag’ te beantwoorden, zal er vooral een beroep gedaan worden op de 

wetenschappelijke literatuur. 

Behalve het woord ‘kwalitatief’, is het echter wel moeilijk om een ander woord op de methode 

van de studie te plakken. Deze studie is eerder een klassiek onderzoek dat de archieven volgt 

en die informatie aan de hand van wetenschappelijke literatuur in zijn historische context 

plaatst. Het is de combinatie van allerlei soorten bronnen die ik op een gelijkaardige manier aan 

historische kritiek onderwerp om, samengelegd, het verhaal van muziek en cinema aan het front 

te kunnen reconstrueren. 
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1.7. Plan van de scriptie 
 

De scriptie is gestart met dit inleidende hoofdstuk om het doel en de relevantie van het 

onderzoek in kaart te brengen. Nu de probleemstelling en onderzoeksvragen concreet 

beschreven zijn, is het tijd om de geschiedenis in te duiken. 

Het hoofdstuk volgend op de inleiding bestaat uit een algemene situatieschets, om de 

historische context van het onderzoek beter te kunnen begrijpen. Alvorens het al meteen te 

hebben over concerten en cinema achter het front, is het belangrijk om eerst een historische 

context te schetsen voor de lezer. Het is nogal moeilijk om acteurs een leeg podium op te sturen; 

bijgevolg wordt in dit hoofdstuk het decor van de thesis aangekleed.  

In het derde hoofdstuk van de scriptie, zet ik de concerten voor Belgische soldaten centraal. Op 

basis van het gevonden bronnenmateriaal, zal ik op historische kwalitatieve manier beschrijven 

hoe de Belgische overheid muziek gebruikte om het moreel van de soldaten op peil te houden 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het hoofdstuk wordt gesplitst in twee delen: het eerste deel zal 

handelen over de praktische ‘hoe-vraag’ en het tweede zal de ‘waarom-vraag’ behandelen 

omtrent muziek aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het eerste deel van dat 

hoofdstuk, staat het Symfonisch Orkest van het Belgische Leger centraal, dat bestond uit 119 

soldaat-muzikanten. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten in hun bredere historische 

context geplaatst om de bevindingen op historische basis te verklaren en te analyseren. Het 

tweede deelhoofdstuk gaat over muziek in oorlogstijden, in bredere zin en bij andere legers.  

In het vierde hoofdstuk, staan de cinema-activiteiten centraal. Zoals ik de concerten op 

kwalitatieve manier besproken heb, zal ik die methode overnemen voor het gedeelte over 

cinema. Wederom deel ik dit hoofdstuk op in twee delen. Het eerste deel zal opnieuw handelen 

over de ‘hoe-vraag’. Er zal opnieuw een soort ontstaansgeschiedenis worden geschreven over 

de cinema’s aan het front en de ontplooiing ervan. Op eenzelfde manier zullen ook die resultaten 

in hun breder historisch verhaal worden gegoten in het tweede deel van het hoofdstuk. Want 

waarom cinema? Hoe is die cultuur ontstaan en overgewaaid helemaal tot aan de gevechtslinie? 

Er zal opnieuw besproken worden hoe andere legers ertegenover staan, met de focus op 

Frankrijk en Engeland. 
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2. Situatieschets 
 

Alvorens het al meteen te hebben over concerten en cinema achter het front, is het belangrijk 

om eerst een historische context te schetsen.  

Ten eerste, zal ik een aanloop nemen naar het begin van de oorlog, door eerst muziek en cinema 

te contextualiseren. Wat was hun plaatst in de maatschappij vooraleer de oorlog begon? Met 

andere woorden, in welke culturele context gaan muziek en cinema de oorlog in?  

Een andere fundamentele zaak is natuurlijk te beschrijven hoe het front in België is ontstaan 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ik zal hierbij een redelijk klassieke geschiedenis neerpennen, 

maar de focus op België houden omdat zulks het meest relevant is voor de thesis, zonder 

onnodig uit te weiden.  

Concerten en cinema worden gecategoriseerd onder de noemer ‘ontspanning’. Vandaar dat het 

laatste deel van het hoofdstuk daaraan besteed zal worden. Er zal op dat thema worden 

ingezoomd om verdere context te kunnen geven bij de scriptie.  

 

2.1. Muziek en cinema op de vooravond van de oorlog 
 

2.1.1. Muziekcultuur in Europa in de negentiende eeuw 
 

Om te begrijpen hoe concerten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben 

plaatsgevonden, is het belangrijk om de voorgeschiedenis van het concertgebeuren te kennen. 

Waren concerten dan zo vanzelfsprekend? Bestaat dat al eeuwenlang in de Europese cultuur, 

en wat is de link dan met klassieke muziek? Waarom worden bepaalde componisten veel 

opgevoerd en waarom zijn anderen minder populair? Door op die vragen te antwoorden, kunnen 

we de verwevenheid tussen muziek en samenleving op een historische wijze benaderen en 

context geven aan de scriptie. 

Een groot aandeel van de gespeelde klassieke muziek in de twintigste eeuw is nog steeds 

afkomstig uit de negentiende eeuw, waarbij de eerste helft van die eeuw zeker even populair 
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blijft als de tweede. De achttiende eeuw eindigt met het Classicisme als toonaangevende 

cultuurstroming, maar de Romantiek neemt in de negentiende eeuw de fakkel over.29  

De Romantiek is een culturele stroming die de rug toekeert naar voorafgaande stromingen 

waarin de rede en rationaliteit eerder centraal stonden. Op muzikaal gebied, betekende zulks 

dat de strakke, afgelijnde vormen van het Classicisme niet zomaar werden gevolgd, maar 

composities omvangrijker en groter werden. Ook de rol van de virtuoos zal binnen die stroming 

een belangrijke rol spelen, waarbij composities complexer en gesofisticeerder worden.30 In de 

Romantiek, staan de emoties en verbondenheid met de natuur centraal. Ook de gevoelsmatige 

verbondenheid met een land en nationaliteit zijn daar een element van. Die stroming zal een 

grote stempel drukken op de Europese cultuur, en vooral in de muziek, waarbij de grote 

componisten uit die periode getuigen van grote productiviteit en kwaliteit.31 

Het is binnen die culturele kunststroming dat er grote verandering zal komen in de 

muziekwereld in Europa doorheen de negentiende eeuw. De hervormingen in het Europese 

leven reflecteren zich ook in de structuur van het muzikale leven. Het zelfbewustzijn van een 

nieuwe opkomende klasse zal ervoor zorgen dat de standaarden uit de achttiende eeuw zullen 

worden aangetast.32 

Een eerste element daarvan is de professionalisering van dirigenten, componisten en 

muzikanten. Tot aan het begin van de negentiende eeuw, werkten zij steevast voor de kerk of 

voor een vorst. Doorheen de negentiende eeuw, worden er echter conservatoria opgericht in 

Europa, waar kunstenaars worden opgeleid en zo onafhankelijker worden. Zo ontstaat er ook 

een grotere kloof tussen professionele en niet-professionele muzikanten.33  

Daaraan gekoppeld, is ook de opkomst van muzikale verenigingen, societies, in verschillende 

Europese steden.34 La Socété des Concerts du Conservatoire (Parijs) en  New Philharmonic 

Society (Londen) zijn daar voorbeelden van. Klassieke muziek wordt dus niet enkel meer op 

een elitair eiland van salonconcerten gespeeld, maar concerten worden groter en krijgen een 

                                                           
29 WATKINS, Glenn, Proof through the night: Music and the First World War, Berkeley: University of California 

Press, 2003, p.5. 
30 BERNSTEIN, Susan, Virtuosity of the Nineteenth Century: Performing Music and Language in Heine, Liszt, and 

Baudelaire, Stanford: Stanford University Press, 1998, p.5. 
31 SAMSON, J., Music and Society. in: SAMSON, J. (ed.),  The Late Romantic Era. Man & Music. Palgrave 

Macmillan: London, 1991, p.3. 
32 IDEM, p.4-5. 
33 IDEM, p.5. 
34 IBIDEM. 
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belangrijkere plaats in de bredere samenleving, onafhankelijk van het kerkelijke en hoffelijke 

leven. 

 

Als we enkele Europese landen met elkaar vergelijken op het gebied van het cultureel leven, 

blijkt Frankrijk toonaangevend te zijn doorheen de achttiende en negentiende eeuw. Dat is 

vooral te danken aan het cultureel bloeiende Parijs, waar in voorgaande periodes verschillende 

stromingen hun weg vonden naar de Franse hoofdstad, en meermaals een nieuwe invulling 

kregen op gebied van stijl: van Neoclassicisme tot Impressionisme naar Modernisme. Maar de 

Romantiek van de negentiende eeuw drong er wezenlijk niet echt binnen. Het Neoclassicisme 

als staatskunst van Napoleon bleef er lang standhouden.35 In de Duitse gebieden, kreeg de 

Romantiek echter veel meer belangstelling en vertakte zich in verschillende disciplines. 

Vooral de Duitse muziek kende een enorme opgang die periode en zette de Franse componisten 

in de schaduw. Vertrekkend uit het Classicisme van Wolfgang Amadeus Mozart, werd de 

Duitse Romantische muziekstroming gevuld door, onder anderen, Ludwig van Beethoven, 

Robert Schumann en Richard Wagner. Vanuit onder meer Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk, kwam er meer appreciatie en admiratie voor die Duitse Kultur.36 

Tot in 1870 de Frans-Duitse oorlog uitbrak, die leidde tot een nederlaag voor Frankrijk en het 

ontstaan van het Duitse Rijk. Het is in die periode dat Frankrijk in een identiteitscrisis 

terechtkomt en op zoek gaat naar een nieuwe culturele identiteit voor de Derde Franse 

Republiek. Er ontstaat een zoektocht om de natie opnieuw te definiëren en glorie te verkrijgen. 

Ook de muziek zal daarin een rol in spelen.  

Een symbolisch voorbeeld daarvan is de herinvoering van de ‘Marseillaise’ als het Franse 

volkslied en ‘14 juillet’, de dag van de bestorming van de Bastille, die in 1880 als nationale 

feestdag werd ingevoerd.37 Annegret Fauser stelt dat er in die tijd ook de perceptie was dat 

                                                           
35 SMITH, John, Tussen leger en maatschappij: Militaire muziek in Nederland 1819-1923, Universiteit van 

Amsterdam, 2021, p.52-66. 
36 WATKINS, Glenn, Proof through the night: Music and the First World War, Berkeley: University of California 

Press, 2003, p.4. 
37 KELLY, Barbara, ‘Introduction: The Roles of Music and Culture in National Identity Formation’, in: KELLY, 

Barbara (ed.), French Music, Culture, and National Identity, 1870-1939, Rochester: University of Rochester Press, 

2008, p.2. 
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Franse muziek patriottisch en mannelijk moet zijn.38 Zo werd er meer aandacht besteed aan 

vocale muziek en de educatie daarvan. De opéra-comique werd ook opnieuw geherwaardeerd 

en kreeg een nieuwe invulling, nu met muziek van een orkest, afgewisseld met gesproken 

woord.39 De Franse componisten als Claude Debussy, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns en 

Gabriel Fauré moesten dan weer tegenwerk bieden tegen de Duitse overheersing in het 

repertorium. 

Historici debatteren nog steeds over de oorzaak van de Eerste Wereldoorlog en kunnen er nog 

steeds geen duidelijke verklaring voor geven. Maar in plaats van steeds naar de grote politieke 

verhalen te kijken, zouden we ons misschien beter even kijken naar wat er op cultureel gebied 

allemaal gebeurt op het einde van de negentiende eeuw. De sterk veranderde houding van 

Frankrijk naar Duitsland toe kan sprekend zijn.  

Als culturele leider van de wereld, moest Frankrijk afrekenen met een Duitse Kultur, die de 

laatste tijd steeds de meest invloedrijke componisten en muziek wist af te leveren, en een steeds 

grotere plaats in het cultuurleven innam. Ook het verlies van de Frans-Duitse oorlog liet een 

bitter gevoel na bij Frankrijk. Dat gevoel uitte zich ook concreet. Het is duidelijk dat Frankrijk 

zich (muzikaal) wilde definiëren tegenover het sterker wordende Duitsland. Een belangrijk punt 

daarbij is welke componisten al dan niet worden opgevoerd. Die manier van met muziek 

omgaan zal belangrijk blijven in de twintigste eeuw en tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

In Frankrijk werd dat een heel debat, met selectiviteit omtrent de Duitse muziek.40 Componisten 

die binnen het repertorium mochten blijven waren, onder anderen, Ludwig van Beethoven en 

Wolfgang Amadeus Mozart. De redenen daarvoor zijn verschillend. Enerzijds kwamen zij uit 

een iets oudere periode en waren die componisten zo klassiek populair geworden dat ze niet 

weg te denken waren. Ten tweede werd er ook geargumenteerd dat die componisten niet 

honderd procent Duits waren, en er in hun werk er ook nauwelijks Duits nationalisme naar 

boven kwam. Op die manier, laat Frankrijk die componisten nog toe en botsten zij niet met het 

steeds sterker wordend Frans nationalisme. 
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Andere componisten werden echter wel uit de repertoria geschrapt, of waren er toch minder in 

aanwezig. Zo werden Frédéric Chopin en Johannes Brahms niet gezien als mannelijk41, wat, 

zoals gezegd, een belangrijk punt was voor Frankrijk.  

Maar de meest problematische figuur was misschien Richard Wagner. Hij werd bijna gezien 

als de verpersoonlijking van Duits nationalisme in de muziek. Zo roept Camille Saint-Saëns op 

voor een ban van Wagner42, en tijdens de Eerste Wereldoorlog werden zijn werken effectief 

geschrapt uit de repertoria. Niet enkel in Frankrijk, want ook in de Verenigde Staten werd 

Wagner niet meer opgevoerd, samen met andere Duitse componisten, samen goed voor een 

derde van de voorstellingen in New York City.43 

 

De negentiende eeuw betekende dus een hele verandering voor het muziekleven in Europa. 

Concerten en optredens werden gestandaardiseerd en kregen een heel nieuwe invulling 

tegenover de vorige periodes. Die eeuw betekende ook een professionalisering van muzikanten 

en opleidingen voor musici. De Duitse klassieke muziek van de Romantiek wordt 

toonaangevend in het culturele leven. Die stroming past ergens ook wel in het toenemende 

nationalisme van die periode, wat ook te merken is in Frankrijk, dat na het verliezen van de 

Frans-Duitse oorlog een nieuwe muzikale identiteit zoekt en zich afzet tegenover het steeds 

sterker wordende Duitsland. 

 

2.1.2. De opkomst van cinemacultuur in Europa 
 

Het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was een periode van enorme 

technische en technologische vooruitgang. Het is dan ook die vooruitgang die een enorme 

invloed heeft gehad op de Eerste Wereldoorlog, de manier waarop de oorlog werd gevoerd en 

de nieuwe aspecten die er allemaal bij kwamen kijken  
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Een voorbeeld van een grote revolutie kunnen we vinden op het gebied van film en cinema. De 

eerste echte bewegende beelden dateren uit het laatste decennium van de negentiende eeuw, en 

tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg cinema een zeer grote rol op gebied van 

informatieverspreiding en entertainment. Hoe dat tot stand is kunnen komen, zal ik hieronder 

beschrijven. 

Op het einde van de negentiende eeuw, was de fototechniek al voldoende ontwikkeld, met als 

gevolg dat de ontwikkelingstijd steeds kleiner werd. Zonder te veel in detail te treden: tegen het 

einde van de eeuw, waren er filmrollen waarbij verschillende beelden achter elkaar konden 

worden afgespeeld zodat er een bewegend effect gecreëerd werd. 

Rond 1895, was er de kinetoscoop van Edison, een kleine cabine waar men individueel moest 

in zitten om naar de bewegende beelden te kijken die geprojecteerd werden.44 Maar door 

toenemende vraag en interesse, bleef de film zich verder ontwikkelen in Frankrijk, de 

Verenigde Staten en Duitsland. Filmexploitatie is op dat moment nog steeds een zeer stedelijk 

fenomeen en nog weinig kapitaalkrachtig.45 

In die periode is België een van de rijkste en vooruitstrevende landen van de wereld. Op het 

gebied van nieuwe technologie en cinema, is België dan ook bij de eersten die dat fenomeen 

verder verspreiden in de samenleving. Het is namelijk zo dat vanaf 1900 ‘reizende films’ het 

land doorkruisten en kermissen aandeden46. De projecties en de eerste korte, kleine films 

werden vertoond. Op die manier, kwam een breder publiek al in aanraking met het filmgegeven, 

dankzij de projecties op de foren. Omdat die films natuurlijk over geen geluid beschikten, 

werden de scenes soms luidop besproken of waren een orkest of muzikanten aanwezig om de 

stilte bij de film op de vullen.47 

Maar de grote verandering komt er eigenlijk vanaf de jaren 1904/1905. Doordat de bevolking 

al in de eerste jaren van de twintigste eeuw heeft kunnen proeven van het filmgebeuren, werd 

het fenomeen steeds populairder. Ook het feit dat de zondagsrust in België werd ingevoerd 

zorgde ervoor dat mensen een moment van ‘vrije tijd’ hadden en op zoek gingen naar 
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ontspanning en entertainment.48 De combinatie van die factoren zorgde voor een aanzienlijk 

stijgende vraag naar meer film en projecties.  

Door die vraag steeg ook het aanbod en kwamen de eerste grote investeringen in een groeiende 

filmsector.49 Er werd onder andere ingezet op het bouwen van cinemazalen. Dat gebeurde 

vooral in de grote steden van Europa en de Verenigde Staten. Voor België, was Brussel de 

ideale locatie. Die zalen boden meer comfort aan om naar de films te kijken. Ook de 

infrastructuur voor de installaties en de projectors werd geoptimaliseerd.  

Daarnaast was er in die periode ook de opkomst van de ciné-cafés.50 Dat waren cafés, meestal 

onder de hoede van een brouwer, waar er tegelijk ook films werden geprojecteerd en concerten 

weren gegeven. Die vorm van ‘cinema’ was goedkoper dan de cinemazalen in de grote steden. 

Ook verbeterde de distributie met de tijd. De firma Pathé was de grootste filmproducent en 

filmdistributeur van Europa en drukte ook op België duidelijk zijn stempel door middel van 

exclusiviteitscontracten per territorium.51 Daarnaast bouwde Pathé ook eigen cinemazalen, een 

van de bekendste is ‘Cinéma Pathé Palace’, op de Anspachlaan 85 in Brussel, waar op heden 

nog steeds de haan op het gebouw te zien is, het logo van de firma. Daarnaast investeerde de 

kapitaalkrachtige burgerij ook in cinema’s, omdat zulks deel begint uit te maken van een nieuwe 

cultuur die de nieuwe bourgeoisie kon onderscheiden.52 

De professionalisering van de sector is duidelijk merkbaar in die periode. Cinema groeit 

namelijk zo snel dat er ook wetten worden aangenomen omtrent het fenomeen. Een voorbeeld 

daarvan is de wet van 1908 omtrent de brandveiligheid en de voorschriften waaraan een cinema 

moet voldoen.53 

Tegen 1910, zijn dan ook de projecties op de foren verdwenen en zijn de ‘salles de cinéma’ een 

vaste waarde geworden in de Westerse cultuur.54 In het buitenland, worden dan ook de eerste 

NV’s opgericht en in hetzelfde jaar 1910 komen de eerste Hollywood films uit. Duitsland telt 
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tegen dan rond de 1500 cinemazalen, tegenover België, dat in 1912 over 650 zalen beschikte.55 

Die cijfers tonen deels aan hoe groot de cinemacultuur in België was, met een zeer groot aantal 

zalen tegenover het aantal inwoners van het grondgebied. 

De filmavonden bestaan op dat moment ook uit een vast programma. Omdat de films nog niet 

over geluid beschikken, wordt er vaak een orkest opgetrommeld om voor de nodige klanken te 

zorgen en zo de films meer tot leven te wekken.56 Door de verdere investeringen is de kwaliteit 

van de installaties ook verbeterd, wat ervoor zorgde dat films langer konden worden en de 

kwaliteit van het beeld verbeterde.  

De cinema kreeg echter meer functies. Naast entertainment, hing er ook een informatieve 

functie aan vast. Voor de film begon, werden er namelijk korte nieuwsuitzendingen vertoond.57 

Dat zal later, tijdens de oorlog, een belangrijk fenomeen worden om de burgers van het 

thuisland te informeren.  

Het is dus duidelijk dat film en cinema op een zeer korte periode een zeer snelle evolutie hebben 

meegemaakt, van obscuur nieuwe uitvinding tot een kapitaalkrachtige industrie die duidelijk 

de stempel op het culturele leven in het Westen drukt. België hinkt in die periode zeker niet 

achterop en heeft op de valavond van de Eerste Wereldoorlog een zeer levendige 

cinemacultuur. 
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2.2. België tijdens de Eerste Wereldoorlog 
 

2.2.1. De totstandkoming van een loopgravenoorlog 
 

Uit wat hierboven staat beschreven, komt duidelijk naar voor dat er machtswijzigingen 

plaatsvinden in Europa aan het einde van de negentiende eeuw, welke zich verderzetten in het 

begin van de twintigste eeuw. Niet alleen op cultureel gebied, maar ook op politiek gebied 

wordt de Duitse Staat een steeds sterker machtsblok in het centrum van Europa. Daarnaast is 

het ook nog eens een van de modernste en meest geïndustrialiseerde landen van het continent. 

Die combinatie van factoren zorgt voor spanningen en frustratie bij, onder andere, Frankrijk.  

Zoals al eerder besproken in deze thesis, speelt het verlies van Frankrijk tegenover Duitsland 

in 1870/71 een grote rol daarin. De Elzas en Lotharingen werden namelijk toegevoegd aan het 

Duitse Rijk. Langs de kant van Duitsland, lopen de spanningen dan weer op omdat zij geen 

koloniale grootmacht zijn in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.58  

Het gevolg van dat steeds sterker wordend nationalisme en imperialisme is dat er een 

wapenwedloop in Europa tot stand komt. Grootmachten vergroten en moderniseren hun legers, 

mede door de steeds complexere industrialisering.59 Ook worden er allianties gesloten: de 

Triple Alliantie, zijnde Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië, en de Triple Entente, met 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland.  

Nationalistische gevoelens en revoluties zijn dus een rode draad doorheen de negentiende eeuw. 

Ook in Oost-Europa is dat niet anders. Binnen het grote Oostenrijk-Hongarije, zijn er 

verschillende opstanden tegen de grootmacht. Dat escaleert op 28 juni 1914 wanneer de 

Oostenrijkse kroonprins Franz-Ferdinand wordt doodgeschoten in Sarajevo. Dat is de start van 

vallende domino’s die niet meer te stoppen is. Oostenrijk stuurt een ultimatum naar Servië waar 

niet op ingegaan wordt, en wat meteen ook een oorlogsverklaring betekent. Door het feit dat 

Europese grootmachten allianties met elkaar hebben, volgt dus de ene oorlogsverklaring na de 

andere. Zo verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk.60  

België is op dat moment een kleine neutrale Staat, versmacht tussen twee grootmachten, maar 

voelt de bui al hangen. Duitsland stuurt België een ultimatum met de eis voor vrije doorgang 
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richting Frankrijk, wat deel is van het Duitse Schlieffenplan. Koning Albert I, ondertussen 

opperbevelhebber van het Belgisch leger, weigert te tekenen. Dat luidt voor België het begin in 

van de Eerste Wereldoorlog, wanneer de Duitse troepen op 4 augustus de grens met België 

oversteken.61 

De zomer van 1914 wordt voor België pikzwart. De Duitsers tonen geen medelijden en de 

slachtingen in de Ardennen staan nog steeds in het collectief geheugen gekerfd. De 

belangrijkste veldslagen vinden plaats bij Luik en Antwerpen, waar het Belgische leger het 

nodige weerwerk levert om de doortocht van Duitsland te vertragen. Maar na het vallen van de 

forten, verplaatst het gros van het veldleger zich naar de IJzervlakte, waar in oktober dat jaar 

de ene gruwelijke veldslag na de andere volgt. Later die maand wordt er overgegaan tot de 

inundatie van de IJzervlakte62, wat een voorlopig einde betekent van de bewegingsoorlog en 

het begin inluidt van de loopgravenoorlog.  

De soldaten graven zich in. In een vergeten uithoek van West-Vlaanderen, wordt het IJzerfront 

gevormd, een frontlijn van 30 kilometer lang, van Nieuwpoort tot bij Ieper. Het is echter pas 

tegen 1915 dat de tranchées meer worden dan doorgangen van zandzakken.63 Belangrijk om te 

weten voor deze thesis is hoe de loopgraven eruitzagen, en op welke plekken bijvoorbeeld 

filmvoorstellingen aan het front überhaupt mogelijk waren.  

Het loopgravenstelsel bestaat uit verschillende linies, met de eerste die zich direct aan het 

niemandsland bevindt. De verschillende loopgraven zijn geconnecteerd door 

verbindingsloopgraven.64 Voorts moeten kilometers prikkeldraad de soldaten beschermen. 

Achter de frontlinies ontstaat er een wegennet en infrastructuur, dat doorheen de oorlog 

bijgewerkt wordt. Ook de verzorging neemt toe en er worden militaire hospitalen opgericht, 

onder andere in De Panne. Tegen januari 1915 bevinden er zich een kleine 45.000 Belgische 

soldaten aan het front, dat centraal staat in deze thesis. Later dat jaar zal er een constante 

toestroom blijven en zullen er 34.000 extra manschappen zich in de loopgraven van West-

Vlaanderen bevinden.65 

                                                           
61 KEEGAN, , John, De Eerste Wereldoorlog 1914-1918, Amsterdam: Balans, 2000, p.95. 
62 DE VOS, Luc, De Eerste Wereldoorlog, Leuven: Davidsfonds, 2003, p.58. 

63 DE SCHAEPDRIJVER, Sophie, De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

Antwerpen & Amsterdam: Houtekiet/Atlas Contact, 2013, p.187-188. 

64 CHRISTENS, Ria & DE CLERCQ, Koen, Frontleven 14/18. Het dagelijks leven van de Belgische soldaat aan de 

IJzer, Tielt: Lannoo, 1987, p.22. 
65 DE VOS, Luc, De Eerste Wereldoorlog, Leuven: Davidsfonds, 2003, p.62. 



43  

In de winter van 1914-1915 wordt de realiteit echter bikkelhard. Door de kou en de vele regen 

worden de levensomstandigheden voor de soldaten steeds slechter. De verouderde kledij is 

versleten en de loopgraven worden geplaagd door luizen, ratten en ziektes. Het Belgische front 

is een van de ongezondste, maar Sophie De Schaepdrijver stelt toch dat het Belgisch front 

relatief rustig is.66 Koning Albert is niet zo gewillig om Belgische manschappen mee te laten 

strijden in de bloederige veldslagen, in tegenstelling tot Frankrijk en Engeland, waar de 

verliezen, relatief gezien, groter waren tegen het einde van de oorlog. Ook zijn de laatste 

oorlogsjaren voor België minder dodelijk dan het oorlogsjaar 1914 op zich.67 Alhoewel dat niet 

wil zeggen dat de oorlog minder gruwelijk wordt. 

Zoals al eerder vermeld, is de Eerste Wereldoorlog ook een oorlog waar er voor het eerst wordt 

gevochten met nieuwe technologie die in de loop van de negentiende eeuw werd uitgevonden 

en nu voor militaire doelen dient. Een eerste voorbeeld zijn gevechtsvliegtuigen en 

bommenwerpers. Het lawaai en de angst ervoor zullen een grote stempel zetten op de mentale 

gezondheid van de soldaten aan het front. 1915 is het jaar waarin mosterdgas gebruikt wordt. 

De constante gruwel staat in contrast met de oorlog die men in de zomer van 1914 voor ogen 

had. Het is daarom ook niet onlogisch dat het moreel van de soldaten tot de bodem daalt en er 

in de loop van de oorlog interne conflicten ontstaan. Vooral tegen 1917 begint de vaderlandse 

geestdrift weg te drijven, onder andere door de zware winters.  

Bij de Franse legers ontstaan zelfs muiterij, amok en desertie.68 De overheden voelen dat er iets 

moet gebeuren om het moreel van de soldaat hoog te houden. Een van de oplossingen bestaat 

erin te zorgen voor ontspanningsmogelijkheden, door de constante gruwel van het front af te 

wisselen met een soort hobbycultuur van het ‘normale’ leven achter het front. Cinema zal 

daarvan een element zijn en vooral binnen het Britse leger een grote rol spelen. De Belgische 

overheid investeert in die periode onder andere ook in tekenwedstrijden, toneelvoorstellingen 

en muziekoptredens.69 
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2.2.2. Het Belgische leger 
 

Deze thesis gaat over concerten en cinema voor soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Nu 

die oorlog zelf al geschetst en afgebakend is voor de masterproef, is het ook belangrijk om eerst 

even te kijken naar de soldaten zelf. Voor deze thesis, het Belgische leger dus. Hoe is dat leger 

gevormd en wat is de geschiedenis erachter? Wie maakte er allemaal deel van uit en hoe leefden 

de soldaten aan het front?  

Ik zou graag het Belgische leger contextualiseren door even terug te keren naar de jaren 

1830/31. Na de Belgische Revolutie, werd het land België internationaal als neutraal verklaard. 

Maar ondanks die neutraliteit, werd er wel een leger opgericht, onder leiding van het ministerie 

van Oorlog. Het Belgisch leger bestond midden negentiende eeuw slechts uit infanterie, 

cavalerie, artillerie en genie.70 Na de acceptatie door Nederland van de Belgische 

onafhankelijkheid in 1839, werd het echter een rustige periode voor het Belgische leger. Om 

de zoveel jaren gebeurde er wel een interne reorganisatie, maar zonder verdere impact op de 

bredere Belgische samenleving. Zonder echte concrete dreiging, verliest een leger na een tijd 

natuurlijk ook zijn bestaanszin.  

Ook op militaire muziek werd er zo goed als niets ingezet. Militaire muziek werd in België 

slechts getolereerd, en het financiële aspect schrikte vaak af. Er kwamen zelfs bezuinigingen 

en in 1842 werden de muziekkapellen van de artillerie afgeschaft.71 Een uitzondering daarop is 

de Koninklijke Muziekkapel, het ‘1e Régiment des Guides’ dat ook internationaal gaat 

optreden. Dat muziekkorps was echter ook bevoorrecht en een uitzondering op de regel. 

Binnen de Belgische politiek van de negentiende eeuw, werd er ook meer gefocust op 

binnenlandse politiek, waardoor het budget voor defensie tot een minimum werd 

teruggeschroefd.72 De legerdienst werd op dat moment ook nog steeds geregeld door middel 

van een lotingssysteem. Jaarlijks werden er ongeveer tienduizend jonge mannen geloot, die 

vervolgens acht jaar dienst moesten doen. Maar door het vervangerssysteem moest niet iedere 

gelote effectief naar het leger.73 
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De rust verdween echter met de Frans-Duitse oorlog van de jaren 1870. De slagvelden 

bevonden zich niet ver van de Belgische grens, en zo werd een mogelijke dreiging concreter. 

Zoals eerder gesteld, is het ook in die periode dat de rest van Europa zich begint te bewapenen. 

Een van de sterkste legers zou nog steeds dat van het Verenigd Koninkrijk blijken. Dankzij hun 

lange en grote koloniale verleden hadden zij al een leger met een bepaalde training en kennis 

van oorlog.74 Vooral de Britse marine was hun sterkste wapen. Ook hun uniformen hadden al 

een moderniseringsoperatie ondergaan.  

Het contrast met Frankrijk is hier groot. Ondanks hun redelijk grote mobilisatie van vele 

miljoenen jonge manschappen, lag hun manier van oorlogsvoering bij het begin van de oorlog 

nog steeds in het verlengde van de traditie van de negentiende eeuw.75 Het zal snel blijken dat 

een land als Duitsland veel beter voorbereid was op de oorlog en Frankrijk zal gedurende de 

oorlog stevig schakelen om te wennen aan de nieuwe twintigste-eeuwse manier van 

oorlogsvoering. Voor België wijzen recente studies erop dat er een wel militariseringsproces 

plaatsvond voor de oorlog76, maar in het algemeen wordt er toch nog steeds gesteld dat het land 

niet klaar was voor de oorlog die er zat aan te komen. Terwijl in andere landen als Pruisen het 

lotingsysteem allang was afgeschaft, bleef dat tot 1909 de norm in België. De graad van 

getrainde soldaten en professionalisering van het leger ligt in België bij aanvang van de oorlog 

dus niet echt hoog. Het is ook pas in 1913 dat de minister van Oorlog, Charles de Broqueville, 

de algemene dienstplicht kan invoeren.77 

Ook in zware, geïndustrialiseerde wapens werd er in België niet geïnvesteerd. Het feit dat er 

echter wel wordt ingezet op het bouwen van versterkte vestigingen, forten, toont aan dat de 

militaire mindset bij aanvang van de oorlog nog steeds negentiende-eeuws was.78 In die optiek, 

werden de forten van Luik, Namen en Antwerpen gebouwd. De meeste aandacht ging uit naar 

die van Antwerpen. Voor de oorlog, beschikte het Belgische leger ook over een generale staf, 

die in 1910 werd opgericht en waartoe koning Albert I het initiatief had genomen. Maar er was 

dus een duidelijk tekort aan zware artillerie, mitrailleurs en vliegtoestellen om klaar te zijn voor 

een oorlog. 
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Algemeen kan dus gesteld worden dat, op de valavond van de Eerste Wereldoorlog, het 

Belgische leger een verouderde landmacht was, die nog steeds de focus legde op versterkte 

forten. Net als in Frankrijk, zijn de uniformen van het Belgische leger sterk verouderd en op 

die manier leek het land niet goed voorbereid op een totale oorlog. 

Nadat de spanningen al maandenlang over heel Europa te voelen waren, had de algemene 

mobilisatie voor België plaats op 31 juli 1914. Toen werden rond de 200.000 Belgen 

gemobiliseerd voor de oorlog die er zat aan te komen.79 Niet veel later, voegden zich daar nog 

18.000 vrijwilligers en 18.000 andere manschappen bij.80 Zeven oude klassen werden ingezet 

voor de verdediging van de forten; acht klassen werden ingezet als veldleger. Dat veldleger 

telde ongeveer 117.000 man en werd verder verdeeld in, onder andere, zes legerdivisies. Die 

indeling wordt duidelijk omschreven door Luc De Vos in zijn standaardwerk over de Eerste 

Wereldoorlog: “Elke legerdivisie bestond uit drie of vier brigades, elk met 2 

infanterieregimenten, een artilleriegroep, een regiment cavalerie, een regiment artillerie, 

genietroepen en diensten.”81 

Zoals blijkt uit het verloop van de oorlog, beginnen de soldaten zich eind 1914 in te graven in 

de Westhoek van België. Het zullen die linies zijn waar het Belgische leger zich vooral zal 

bevinden de volgende jaren. Ook heb ik al vermeld dat er na verloop van tijd een structuur 

kwam in het loopgravennetwerk en er een wegennet werd aangelegd. Tevens werden er 

veldhospitalen opgericht, l’Océan in De Panne zal een belangrijk hospitaal zijn. Het is ook 

vanaf dat moment in de oorlog dat de oude uniformen worden geadapteerd aan de nieuwe 

manier van oorlogsvoering. Er werd geopteerd voor kakikleuren voor de uniformen82, wat een 

duidelijk militair doel heeft, tegenover de oude uniformen die de natie vertegenwoordigden. 

Maar die investeringen van de overheid waren afhankelijk van de financiering uit het 

buitenland, dus probeerde de Belgische regering zo zuinig mogelijk met de middelen om te 

gaan.83 

Aan het front heersten vooral nog steeds angst en uitputting van het zware werk. De ongezonde 

en onhygiënische omstandigheden maakten het front voor de soldaten een onaangename plek. 
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Ook de weersomstandigheden in de winterperiode maakte dat de soldaten in een natte en 

doorweekte omgeving zaten.84 Het is wel echter zo dat een soldaat niet permanent in de 

loopgraven zat. Men bracht vier dagen in de eerste lijn door, daarna kreeg men rust in de 

kantonnementen.85 Na een periode van zes maanden, mocht een soldaat dan een iets langere 

periode van rust nemen. Tegen 1916, werd de bezetting van de eerste lijn ook tot een minimum 

teruggebracht.86 Om de heimwee bij de soldaten op te vangen, werd er aan het front ingezet op 

ontspanning en cultuur, door onder andere de kunstenaars.87 

 

Dankzij die contextualisering is nu de tijd, maar vooral de algemene ruimte van de thesis 

geschetst. De hoofdtermen van de masterproef (Eerste Wereldoorlog, soldaten, front) hebben 

nu een concrete invulling gekregen. Ik heb in dit deel al meermaals gesteld dat de overheid 

investeerde om het leven van de soldaten aan het front te verbeteren en daarom onder andere 

ging inzetten op een hobbycultuur en ontspanning. Omdat concerten en cinema daar deel van 

uitmaken, is het belangrijk om daar ook even het breder plaatje te bekijken binnen het 

framework van die oorlog. 
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2.3. Ontspanning voor Belgische soldaten aan het front 
 

Concerten en cinema zijn twee activiteiten die zich bevinden in het bredere kader van 

ontspanning aan het front. Die twee zijn ook eerder cultureel gericht. Vooraleer ik ze in detail 

kan gaan onderzoeken, is het ook belangrijk om een breder kader van dat entertainment te 

schetsen. In de vorige delen, heb ik aandacht besteed aan hoe de concert- en cinemawereld er 

uitzag toen de oorlog uitbrak en hoe die oorlog voor de Belgische soldaten tot stand is gekomen. 

Nu is het tijd om nog meer in te zoomen en te concentreren op het front zelf. Hieronder zal ik 

aan de hand van wetenschappelijke literatuur de maatregelen van de Belgische overheid 

bespreken die betrekking hebben tot de ontspannings- en hobbycultuur voor de soldaten aan 

het IJzerfront. 

 

2.3.1. Niet-culturele activiteiten 

 

Eens de bewegingsoorlog tot een stellingenoorlog was verworden, werd het front enigszins 

stabieler. Om het moreel van de soldaten in de erbarmelijke omstandigheden hoog te houden, 

investeerde de overheid in het begin van de oorlog nog in aangepaste kledij en medische zorg. 

Maar al snel bleek dat hoe langer de oorlog aansleepte, hoe sterker het frontleven inhakte op 

het leven van de soldaten. Gedurende de oorlog, zal de overheid daarom ook investeren in 

ontspanningsmogelijkheden. 

Een eerste element daarvan heeft betrekking op het organiseren van sportactiviteiten. Ieder 

regiment zou zijn eigen voetbalteams en atleten hebben om op die manier toernooien tegen 

elkaar te spelen op momenten van rust.88 Het materiaal dat daarvoor voorzien moest worden 

was beperkt; een bal, schoenen en kleding volstaan. Die zaken werden ook eerder aangeleverd 

vanuit goede doelen en niet in eerste instantie door de overheid zelf. 

Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer verschillende vormen van ontspanning er ontstonden 

binnen de frontcultuur en hoe meer ruimte er was voor nieuwe investeringen. Die zijn echter 

niet zo voor de hand liggend, aangezien de Belgische overheid op buitenlandse financiële steun 
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rekent tijdens de oorlog.89 Toch worden er enkele zaken ondernomen. Een van de eerste sporen 

in verband met ontspanning aan het front is te vinden in 1915, met de ‘Le Livre du Soldat 

Belge’. Die organisatie zorgde voor de aankoop van boeken, in Parijs, en verzamelde die in de 

bibliotheek van De Panne.90 Het Archief van het Koninklijk Museum van het Leger bezit 

daarover een dossier, dat smeekt om onderzocht te worden. Via die bibliotheek op die centrale 

plek konden boeken dan verder verspreid worden over het hele front. Een kwestie binnen het 

Belgische leger is natuurlijk de taal van de boeken. Het is zo dat er namelijk minder 

Nederlandstalige boeken werden aangekocht.91 Ook kan er een kritische noot gegeven worden 

wegens het feit dat het Belgische leger een hoge graad van analfabetisme kende, relatief het 

hoogste tegenover andere legers.92 Het lijkt me dus zo dat dit lees- en boekenentertainment niet 

zomaar voor iedere soldaat aan het front weggelegd was. 

 

2.3.2. Culturele activiteiten 
 

De oorlog duurde langer dan ooit gedacht voor de vele soldaten en de overheid voelt ook dat 

wanneer het moreel lag is, de drang om te strijden voor het vaderland daalt. Om opnieuw in te 

spelen op de ontspanningsmogelijkheden voor de soldaten, wordt er vanaf 1916 ook ingezet op 

het organiseren van artistieke activiteiten. Een voorbeeld daarvan is de schilderkunst die de 

nodige aandacht krijgt aan het front. Voor 1916, bestond die natuurlijk ook al, met de vele 

artiesten die tot soldaat gemaakt zijn, maar dat was eerder op informeel niveau en de bronnen 

en bewijzen daarvan zijn echter schaars. Maar vanaf het jaar 1916 werd daar vanuit de overheid 

in geïnvesteerd. Concreet betekent dat de oprichting van de officiële schildersgroep van het 

Belgische leger, de ‘Section Artistique’. 

Onder impuls van de bekende schilderartiest Alfred Bastien, werd een officiële schildersgroep 

opgericht, de ‘Séction Artistique’.93 Academici kunnen echter nog steeds niet het concrete 

verloop van de oprichting schetsen, of duidelijk stellen hoe die oprichting verlopen is. 
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Figuur 3: schilderende soldaat.  Bron: CHRISTENS, Ria & DE CLERCQ, Koen, Frontleven 

14/18. Het dagelijks leven van de Belgische soldaat aan de IJzer, Tielt: Lannoo, 1987, 

p.121. 

Consensus is er wel over het feit dat het koningshuis er een rol heeft in gespeeld. Voor de 

‘Séction Artistique’, werd een reglement opgesteld met onder andere toelatingsvoorwaarden.94 

Niet iedereen werd zomaar toegelaten in de groep, die uiteindelijk maar 26 leden zal tellen. Ook 

wordt er een formeel reglement opgesteld.95 Een eerste punt daarvan is dat de soldaten die 

worden toegelaten om lid te worden van de schildergroep, geen militaire activiteiten meer 

hoeven te verrichten. Zij worden dus vrijgesteld van hun dienst om zich helemaal te kunnen 

concentreren op het artistieke werk. Een ander belangrijk punt van die regelgeving heeft 

betrekking op het auteursrecht van de werken, dat volledig bij de Belgische overheid zal liggen. 

Een ander doel van dat initiatief was namelijk ook om de oorlog, op artistieke vorm, in kaart te 

brengen. Dat gaat gepaard met de functie van kunst tijdens de oorlog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later in 1916 kreeg de schildergroep een atelier en middelen om hun kunstwerken tot stand te 

brengen. Ook worden er achter het front en in de kantonnementen verschillende 

tentoonstellingen gehouden om die oorlogskunst voor te stellen. Een gekende voorstelling is 

die van de Belgische Standaard in september 1916.96 Ook in het ziekenhuis l’Océan in De 
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95 IBIDEM. 
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Figuur 4: leeszaal. Bron: CHRISTENS, Ria & DE CLERCQ, Koen, Frontleven 

14/18. Het dagelijks leven van de Belgische soldaat aan de IJzer, Tielt: 

Lannoo, 1987, p.133. 

Panne worden geregeld tentoonstellingen georganiseerd, onder de bescherming van koningin 

Elisabeth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die officiële schildersgroep vergde dus, zowel financieel als op het terrein, een grotere 

investering dan bijvoorbeeld niet-cultureel gerichte activiteiten. Een ander voorbeeld daarvan 

is te vinden in theatervorm. Op het eerste gezicht, klinkt het misschien een beetje onwerkelijk, 

maar er werden effectief theatervoorstellingen gegeven in de kantonnementen van het front. 

Het was namelijk zo dat er zich niet enkel kunstenaars bevonden onder de soldaten, maar ook 

acteurs en theatermakers. De officiële organisatie zal hier de titel krijgen van ‘Théâtre de 

l’Armée de la Campagne’.97 

Daarnaast zal er nog een andere theatergroep ontstaan, de groep Libeau.98 De intensiteit van de 

organisatie daarvan is ook te vinden in het Archief van het Legermuseum. Er zijn daar drie 

verschillende dossiers met betrekking tot de organisatie van het theater. Maar net als voor de 

bibliotheek aan het front, is er een belangrijk aspect dat daarbij komt kijken, namelijk de taal. 

Beide theatergroepen traden uitsluitend op in het Frans, waar Nederlandstalige soldaten nogal 

moeilijk voeling mee hadden.  

                                                           
97 SPIJKERMAN, Rose, De innerlijke strijd. Eer en verwante gevoelens in het Belgisch leger, 1914-1918, 

onuitgegeven doctoraatsproefschrift, Universiteit Gent, 2021, p.136. 
98 IBIDEM. 



52  

Het gevolg daarvan was de oprichting van een Nederlandstalige theatergroep, het 

‘Fronttheater’, in de lente van 1918.99 Met hun voorstelling ‘Freuleken’, konden zij optredens 

geven in het Nederlands aan het front. 

 

Een culturele kunstvorm die ieder oor kan begrijpen is en blijft echter de muziek. Zoals we 

gezien hebben in het vorige deel, had het Belgische leger bij aanvang van de oorlog nog niet 

echt een opgebouwde legercultuur, in tegenstelling tot buitenlandse legers, waar er door de 

langere traditie bijvoorbeeld wel al militaire muzikale initiatieven bestonden. Daarom werd er 

vanaf 1916-17 geïnvesteerd in een officieel orkest van het Belgische leger. Dat orkest zal 

centraal komen te staan in het volgende hoofdstuk. Tegenover niet-culturele 

ontspanningsactiviteiten, zal dat een veel grotere investering blijken te zijn, zowel financieel 

als logistiek.  

Hetzelfde kan gezegd worden over de filmvoorstellingen aan het front. Buiten de tekstplaatjes 

in de stomme films, rijzen daar ook geen talige kwesties doorwegen. Tegelijk is die vorm van 

ontspanning wederom een hele uitdaging om tot een goed einde te brengen in tijden van oorlog. 

In het vierde hoofdstuk zal ik dieper inzoomen daarop. 
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2.4. Deelconclusie 
 

De negentiende eeuw is een eeuw van grote veranderingen. Het is een periode waarin de 

muziekwereld in Europa een professionalisering kent. Opleidingen en concerten worden 

gestandaardiseerd en dat levert in die eeuw ook grote muzikale kwaliteit en kwantiteit op. Tegen 

het einde van deze eeuw en het begin van de twintigste eeuw kent ook de wereld van film en 

cinema een grote vorm van professionalsering. Het is een uitgebouwde sector van professionele 

firma’s, binnen een wettelijk kader. Ook de cinemacultuur wordt gestandaardiseerd door het 

uitbouwen van cinemazalen in de grote steden van Europa. Dat zorgt ervoor dat cinema wijd 

verspreid wordt in de samenleving en er een grote invloed op heeft. 

Maar de negentiende eeuw is ook een eeuw van nationalistische golven over heel Europa. De 

Romantiek is daar de uiting van als belangrijkste culturele stroming. Vooral de Duitse muziek 

blinkt daarin uit op dat moment en heeft een zeer grote impact. Dat, in combinatie met het 

verlies van de Frans-Duitse oorlog in 1870-71, zorgde voor verbittering bij Frankrijk. De 

spanningen lopen op in Europa en in 1914 verklaren de verschillende allianties elkaar de oorlog. 

In diezelfde zomer valt Duitsland ook het neutrale België binnen, een land dat in de vorige 

periode niet had ingezet op een sterk professioneel uitgebouwd leger. De bewegingsoorlog 

wordt in de herfst van 1914 een loopgravenoorlog wanneer de soldaten zich ingraven. 

Het leven aan het front is zeer zwaar en aan het Belgische front kampen ze met vele problemen. 

Om het moreel van de soldaten hoog te houden, moet de overheid met oplossingen komen. Een 

deel daarvan is ontspanning voor de soldaten aan het front. Sport en bibliotheken zijn de iets 

makkelijkere en goedkopere oplossingen. Maar vanaf 1916 wordt er vanuit de overheid 

officieel cultureel entertainment voorzien voor de soldaten: er wordt geïnvesteerd in een 

schildergroep, theatergroep, muziekorkest en cinema. Vooral de laatste twee elementen worden 

een grote financiële en logistieke uitdaging. Hoe en waarom de overheid die vorm van cultureel 

entertainment voorzag voor de Belgische soldaten, zal ik in de volgende twee hoofdstukken 

onderzoeken. 
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3. Concerten voor Belgische soldaten aan het front 
 

3.1. L’Orchestre Symphonique de l’Armée de la Campagne 
 

In het volgende deel, zal ik de volledige geschiedenis neerpennen van het Symfonisch Orkest 

van het Belgische Leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat onderzoek is gebeurd op basis van 

primaire bronnen die reeds besproken zijn. Ik heb het verhaal chronologisch geschreven en de 

tijd opgedeeld in drie verschillende delen, op basis van de verschillende fasen die het orkest 

heeft doorgemaakt. Het is dus de bedoeling om in dit deel te onderzoeken hoe de Belgische 

overheid erin slaagde om een orkest te organiseren aan het front. Het antwoord op die vraag 

staat  hieronder uitgeschreven. 

 

 

3.1.1. De geboorte van een orkest 
 

Een zeer belangwekkend plan, dat men van harte moet toejuichen, werd aan het front door een 

onzer beste en meest sympathieke generalen gevormd. Het is er om te doen een symfonisch 

orkest te stichten dat aan het front uitvoeringen zon doen, onder leiding van den heer Corneil 

de Thoran, orkestmeester van den Muntschouwburg, tegenwoordig korporaal bij de 

telegrafisten der genie. Om dit plan zoo spoedig mogelijk te verwezenlijken, kunnen de 

beroepsmuzikanten of de liefhebbers, die deel uitgemaakt hebben van een symfonisch orkest of 

die kamermuziek gemaakt hebben als violonist, altist, cellist of contrabassist, zich doen kennen 

aan korporaal Corneil de Thoran, C.200, telegrafisten-peleton.100 

 

Voor de stichting 

 

Het bloederige oorlogsjaar 1914 ligt achter de rug. Aan het front is het enthousiasme van 

vroeger nergens meer te bekennen wanneer men al vele strijdmakkers heeft zien sterven. Want 

wat later cijfers in geschiedenisboeken zullen worden, zijn op dat moment verloren vrienden 

voor de soldaten. Ondertussen zijn we in het jaar 1915. Het is ongeveer een jaar geleden dat de 
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oorlog ook voor België begon. Het Belgische leger ligt ondergegraven in de vreselijke 

loopgraven in de Westhoek van het land.  

Het is in de lente van dat jaar dat de geschiedenis van het Symfonisch Orkest van het Belgische 

Leger begint. In premature vorm weliswaar, van een echt orkest is er absoluut nog geen sprake, 

maar we kunnen wel spreken van muzikale activiteiten aan het front. Die voorgeschiedenis in 

1915 past in een bredere context van ontspanning voor soldaten achter het front. De eerste 

sporen van die muzikale activiteiten dateren van het begin van de zomer van 1915. Ze zullen 

de vorm aannemen van liefdadigheidsconcerten. In de primaire bronnen, heb ik er daar twee 

van teruggevonden. Het betreft de eerste concertaffiches die ik geraadpleegd heb voor het 

onderzoek. In tegenstelling tot wat ik eerst dacht, hebben die concerten echter niet aan het front 

zelf plaats. De optredens gingen door in Granville, een stadje ver achter het westelijke front. 

Hoe men die optredens praktisch georganiseerd heeft, is ook nergens terug te vinden. 

 

Op 20 juni 1915 wordt het eerste concert gegeven, soirée offerte au profit des blessés Franco-

Belges de Granville101. Op de concertaffiche staat de uitvoerder met de niet veelzeggende naam 

C.I. de la 3e D.A. Gelukkig heb ik die naam kunnen ontcijferen aan de hand van een andere 

affiche, waar wel de volledige naam te lezen was: l’Orchestre du Centre d’Instruction de la 3e 

Division d’Armée Belge.102. Hier hebben we dus te maken met een orkest uit een bepaalde 

divisie van het Belgische leger. Waarom dan precies dat van de derde divisie blijft op dit 

moment nog een raadsel. Ook is het onduidelijk uit hoeveel muzikanten dat orkest bestaat en 

wie er allemaal deel van uitmaakte. Op de twee verschillende affiches, wordt één persoon echter 

wel tweemaal vermeld, namelijk Corneil de Thoran. Voor wie hem onbekend zou zijn, staat 

zijn titel er ook meteen bij vermeld, hij is namelijk de 1ste chef is van het orkest van het 

Koninklijk Theater van de Munt in Brussel.  

Het is zo dat muziek op dat moment nog niet centraal stond. Het optreden van 20 juni is 

namelijk eerder een voorstelling van lezers, solomuzikanten en poëzie. Het optreden is verdeeld 

in verschillende delen, en het orkest heeft de functie om telkens een muzikale opener en afsluiter 
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te spelen voor ieder deel. De muziek van het orkest van de derde divisie dient dus eerder als 

rode draad doorheen de voorstelling, maar staat dus niet centraal in het programma.  

De invulling van het optreden is dus niet afkomstig van het orkest van Corneil de Thoran. Uit 

de bronnen is dat af te leiden omdat de soloperformer bij ieder stuk vermeld staat. Er worden 

ook stukken voor trio’s gebracht, de combinatie van piano, viool en altviool. Het concert zal in 

totaal 23 stukken kennen en zal worden afgesloten met de volksliederen van Frankrijk en 

België. ‘La Marseillaise en ‘La Brabançonne’ werden solo uitgevoerd. 

 

Vier dagen later staat het orkest alweer op de planken, wederom met Corneil de Thoran sous la 

direction.103 Om acht uur dertig in de avond, wordt er van start gegaan met het symfonisch 

concert. Het orkest komt ondertussen ook al wat meer aan de beurt, afgewisseld met een 

‘fanfare’. Ze spelen onder andere Bizet (Carmen (fantasie)), Doizelet (Marguerile) en Gounod 

(Faust (fantasie)).104 Ook dat concert wordt afgesloten met de volksliederen. 

Is het toeval of niet dat Corneil de Thoran telkens met naam en titel vermeld wordt op de 

concertaffiches? Volgens zijn militair dossier, startte zijn carrière in het leger in 1915, waar hij 

vanaf 7 april actief werd bij het ‘‘C.I. n.3’.105 Die afkorting stemt overeen met wat er eerder te 

lezen viel op de affiches uit de zomer van datzelfde jaar. Zijn connectie met de 

Muntschouwburg zal hem een bepaald statuut en muzikaal aanzien gegeven hebben, waardoor 

hij aan de slag kon als dirigent van dat orkestje. Het zal ook in die periode zijn dat zijn persoon 

de aandacht van andere autoriteiten zal trekken. Het is echter wel zo dat hij in september 1915 

geplaatst zal worden in de telegrafische dienst van de zesde Legerdivisie.106  

Ondanks zijn werk in de zomer als orkestleider tijdens de liefdadigheidsconcerten, moet hij zijn 

militaire plichten en taken opnieuw hernemen. Dat toont duidelijk aan dat er nog geen echt 

belang werd gehecht aan muziek en er geen groot plan was uitgewerkt. Want dan zou het niet 

zo verstandig zijn om een van de grootste muzikale meesters van het land zomaar opnieuw de 

oorlog in de sturen. 
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In januari 1916 werkt hij er nog steeds, in de buurt van Saint-Jacques Capelle. Daar krijgt hij 

het toezicht op de téléphonistes-sigaleurs d’infanterie et d’artillerie.107 Dat zal zijn job zijn tot 

het einde van dat jaar. En hoewel hij geen orkestmeester meer was, blijft hij nog steeds muzikaal 

actief. In De Legerbode van 17 februari 1916 valt namelijk te lezen dat Corneil de Thoran 

aanwezig was op een muzikaal en letterkundig feestje. Terwijl de heer de Thoran, eerste 

orkestmeester in den Muntschouwburg, bijna geheel den avond aan de piano zat, werden de 

talrijke en uitstekende kunstenaars langdurig en geestdriftig toegejuigd.108 

 

Maar na de activiteiten van de zomer van 1915 en het begin van 1916 volgt er een grote leegte 

in de bronnen. Voor het jaar tijdens hetwelk er aan de Somme en bij Verdun gevochten wordt, 

zijn er weinig of geen bronnen te vinden die wijzen om muzikale activiteiten ter ontspanning 

van de soldaten. Zouden de muzikanten in het leger en in de loopgraven dan toch pas na de 

oorlog hun instrument weer kunnen afstoffen en hun passie voor muziek verderzetten? Of zou 

er een mogelijkheid komen om muzikale activiteiten binnen het leger aan het front te kunnen 

uitoefenen? 

 

De eerste muzikale stappen 

 

Tegen het einde van gruweljaar 1916, is er een grote doorbraak voor de muzikale activiteiten 

aan het Belgische front. Hoe of waarom dat gebeurt, is niet expliciet duidelijk op dit moment. 

Het is wel een feit dat, op 29 december, de Général-Major een brief109 schrijft naar de chef de 

la 3me  section, waarin hij zijn goedkeuring geeft voor de oprichting van een symfonisch orkest 

aan het front, onder leiding van Corneil de Thoran. In die bief valt ook te lezen op welke manier 

hij die grote onderneming tot stand wil brengen. 

Een eerste punt dat hij maakt heeft betrekking op het verzamelen van muzikanten die tijdens de 

oorlog tot soldaat gemaakt zijn. Zijn plan is om een boodschap te schrijven en die te verdelen 

en te verspreiden onder de soldaten aan het front. Op die manier zullen de muzikanten onder 
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hen op de hoogte gesteld worden van het muzikale initiatief. Zij die zouden willen participeren 

moeten eerst een auditie komen doen bij de Thoran, die vervolgens de beste 26 muzikanten 

mag selecteren om zijn orkest mee te vormen: Le caporal de Thoran demandera à ceux qui 

auront répondu à cet appel, des renseignements complémentaires concernant leurs 

connaissances musicales et s’informera s’ils possèdent ou non leur instrument. Il éliminera 

ceux qui n’offrent pas une garantie absolue.110 

De eerste audities vinden plaats in De Panne, een van de belangrijkste gebieden achter het front, 

waar ook de Belgische koningin actief is. De audities gaan door in het ziekenhuis ‘L’Océan’ 

au bénéfice d’une oeuvre de charité.111 De muzikanten die worden toegelaten tot het orkest 

zullen vervolgens in een ‘unité’ van De Panne geplaatst worden.  

Corneil de Thoran zal ook in contact gebracht worden met de directeur van het Conservatorium 

van Parijs, om het nodige muzikale materiaal te bemachtigen. Om dat allemaal financieel voor 

elkaar te kunnen krijgen, ziet de Général-Major één oplossing: Il serait nécessaire d’obtenir un 

subside du Ministre pour couvrir les menus frais résultant de l’organisation des concerts.112 

Begin januari 1917, wordt dan vervolgens een brief gestuurd naar de minister113. Daarin staat 

dezelfde informatie en uitleg over het orkest. Vervolgens gaat er een aanvraag voor subsidie 

bij. Er wordt 3000 FR gevraagd. Ondertussen is er ook al een lijst opgesteld met de namen van 

de muzikanten die naar de 6 D.A. zullen worden overgeplaatst en deel zullen uitmaken van het 

orkest. Onder andere Eugène De Cort, Georges Keymeulen en Fernand Wyngant zullen zich 

muzikanten van het orkest kunnen noemen vanaf dan. Het startschot voor het symfonisch orkest 

is duidelijk gegeven. Toch wordt de correspondentie vanaf januari abrupt gestopt en pas in 

oktober 1917 hernomen. De Legerbode schrijft later dat zulks te wijten zou zijn geweest aan de 

toenemende militaire bedrijvigheid aan het front.114 De organisatie ligt vanaf januari 1917 

gedurende tien maanden dus stil.  
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De oprichting voltooid 

 

De organisatie herneemt opnieuw vanaf oktober 1917. Het plan is duidelijk: vanaf de winter 

1917-1918, symfonische voorstellingen geven dans la zone des cantonnements.115 Er zijn 

echter nog wat zaken nodig om de werking van het orkest optimaal te laten verlopen, namelijk 

muzikanten en materiaal. Ondertussen is het nieuws van de oprichting van het orkest al 

rondgegaan bij de Belgische soldaten en zijn er in die periode nieuwe muzikanten die zich 

aanmelden om lid te worden. De musici van bestaande strijkensembles zoals Henri Gadeyne en 

Germain Prevost zijn ook kandidaat.116 In de primaire bronnen, zijn er dus nieuwe ledenlijsten 

te vinden met nieuwe namen. Over de overplaatsing naar het orkest van de ‘gewone’ soldaten 

zijn er bewijzen te vinden in de archieven. Die nemen vaak de vorm aan van correspondenties 

tussen de legerleiding onderling om mee te delen in welke divisies bepaalde soldaten zich nu 

eigenlijk bevinden. Zo worden bepaalde soldaten ontslagen uit hun oorspronkelijke sectie en 

overgeplaatst naar de divisie van het orkest. Onder zij die worden overgeplaatst bevinden zich 

onder anderen de soldaten Wolfers, Van Iseghem en motocycliste Roger.117 

 

Zoals misschien al duidelijk is, brengt de organisatie meer met zich mee dan gedacht. Een 

aspect daarvan is natuurlijk dat er nog steeds via (vaak handgeschreven) brieven wordt 

gecommuniceerd, wat voor vertraging en verwarring kan zorgen. Om organisatorische redenen, 

heeft de Chef d’Etat Major Général de l’Armée dan ook de bedoeling om al die muzikanten in 

één duidelijk divisie onder te brengen. Er wordt gekozen voor de 6 D.A., waar de soldaat-

muzikanten worden ondergebracht in het tweede regiment Karabiniers. Corneil de Thoran moet 

daar ook alle faciliteiten krijgen om daar het orkest optimaal te kunnen organiseren.118 

Daarmee was een deel van de praktische organisatie al voltooid, maar een orkest heeft natuurlijk 

veel meer nodig. Want wat zijn muzikanten zonder instrumenten en partituren? Zoals eerder 
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vermeld, werd in januari 1917 al een aanvraag om subsidie ingediend bij de minister van 

Oorlog, omdat die zaken moesten worden aangekocht. De vraag om 3000 FR wordt uiteindelijk 

goedgekeurd, en in november 1917 kunnen de eerste zaken worden aangekocht om het orkest 

echt vorm te geven. De samenwerking gebeurt vooral met Gabriel Fauré119, directeur van het 

Conservatorium van Parijs. Op een dag, mag Corneil de Thoran samen met een delegatie naar 

Frankrijk vertrekken om in de Parijse muziekwinkels alle faciliteiten voor zijn orkest aan te 

kopen.  

De primaire bronnen die de aankopen kunnen aantonen zijn de facturen. In het dossier van het 

orkest, zijn er vijf te vinden, van vijf verschillende muziekwinkels die gekend zijn bij het 

conservatorium. De kwaliteit van de aankopen is dus op een bepaalde manier toch al 

gegarandeerd.  

Het gros van de instrumenten wordt gekocht bij Couesnon & Cie  en Caressa et Français.120 

Zo worden violen, altviolen, contrabassen, klarinetten en trompetten in verschillende 

toonaarden gretig aangekocht. Ook percussie-instrumenten als simbalen, castagnetten en 

tamboerijn worden ingeslagen. Zelfs een xylofoon zal een overstap maken naar het Belgisch 

leger en voor negen frank zal er ook een triangeltje worden meegenomen. 

Bij Durand & Cie en Hamelle121 worden dan weer partituren en bladmuziek aangekocht. Het 

is echter wel opvallend dat er daarvan niet zoveel wordt gekocht. Maar de voorgeschiedenis 

van het orkest heeft ons natuurlijk al verteld dat er in 1915 en 1916 ook al klassieke optredens 

werden gegeven. Aldus heeft Corneil de Thoran al eerder in de oorlog (voldoende) partituren 

in handen gehad en hoeft er dus geen heel nieuw arsenaal aan bladmuziek te worden 

aangekocht. Welke muziekwerken belanden uiteindelijk in de winkelmand? Vooral de 

klassieke stukken worden aangekocht en er wordt voor gekende Europese componisten 

gekozen. Zo vinden we de Italiaan Luigi Boccherini, de Duitser Robert Schumann en de 

Fransman Camille Saint-Saëns terug. 

Maar de kosten lopen toch hoger op dan eerst gedacht en in december wordt er een nieuwe brief 

geschreven naar de minister met de vraag om een nieuwe subsidie, alweer 3000 FR.122 De 
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Figuur 5: Factuur van aankoop instrumenten, 12 november 1917, Koninklijk Museum 

van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 

minister is echter niet meteen overtuigd en vraagt om de kosten toe te lichten en te preciseren. 

Op die manier zal er een nieuw overzicht gegeven kunnen worden van de kostenberekening 

voor het orkest. Het antwoord dat de minister krijgt is echter redelijk vaag, en niet zo precies 

als gehoopt: J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le nouveau crédit de trois mille 

francs a pour but de permettre l’exécution de concerts, pour récréer les troupes au front, au 

cours de l’hiver 1917-1918. Les dépenses à prevoir concerent: La location de musiques, 

1000FR; l’achat de musiques, 600FR; l’achat d’instruments, 900FR; l’achat de cordes et la 

réparation des instruments, 500FR.’123  

Enkele dagen later geeft de minister toch groen licht en heeft het orkest in het najaar van 1917 

opnieuw 3000 frank subsidie gekregen. Nu muzikanten, instrumenten en partituren 

georganiseerd bij elkaar zijn gebracht, is de oprichting dus voltooid en kan ‘L’Orchestre 

Symphonique de l’Armée de la Campagne’ beginnen optreden. 
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3.1.2. De pannen van het dak 
 

Koningin Elisabeth heeft verleden maandag, in het gasthuis van Beveren, aan den Yser, eene 

buitengewone vertooning bijgewoond, ingericht door ‘l’oeuvre du Théâtre au front belge’. […] 

Op het programma: Werther, van Massenet. Het orkest bestond uit een 90tal leden van de 

simfonie van het veldleger, onder de leiding van sergeant de Thoran, 1e orkestmeester van den 

Muntschouwburg. De simfonie speelde insgelijks op meesterlijke wijze het openingstuk van Le 

Roi d’Ys, van Lalo. Een buitengewoon talrijk en puik publiek was dan ook opgekomen, 

waaronder Luitenant-generaal De Ceuninck, minister van oorlog, en zijn kabinetsoverste, 

kolonel Constant. […] Op de eerste reien had men de gekwetsten van het gasthuis op 

draagberriën aangebracht. De beste plaatsen had men bovendien aan de andere gewonden 

voorbehouden.124 

 

Het begin voorbij 

 

Nu alle muzikanten en materialen georganiseerd bij elkaar gebracht zijn, is de trein vertrokken 

voor het orkest. Ze spelen wel nog niet meteen een eigen concert waar zij centraal in de 

belangstelling staan. In afwachting van hun eigen symfonische optredens, spelen ze de 

muziekbegeleiding voor een opera. Die werd gespeeld door het officiële toneelgezelschap van 

het Belgische leger. De elementen uit de contextualsering van het tweede hoofdstuk vloeien 

hier dus concreet samen op het terrein. Die opera stond gepland op 3 december 1917, met op 

het programma ‘Werther’.125 Het stuk werd geschreven door de Franse componist Jules 

Massenet, die zich baseerde op de Duitse roman ‘Die Leiden des jungen Werthers’. De 

vertoning vond plaats in het gasthuis van Beveren, aan den Yser.  

Hoewel er in de primaire bronnen van het orkest weinig informatie te vinden valt over die 

avond, kunnen we bij de Legerbode er wel een paragraafje over terugvinden.126 Het artikel over 

de desbetreffende avond is gebaseerd op eenen ooggetuige. De echte historiciteit is nogal 

moeilijk na te trekken in dat geval. Die avond zou het orkest bestaan hebben uit een 90-tal 

leden, met Corneil de Thoran als orkestleider. Het is de eerste keer dat er concreet over zo een 
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groot aantal muzikanten wordt gesproken. In de bronnen van het orkest uit het legerarchief is 

het duidelijk dat het orkest gegroeid was, maar een duidelijk cijfers werd er nog niet aan 

gegeven. Maar dankzij dat artikel, hebben we er toch al een duidelijker zicht op. Het aantal zal 

dan misschien niet helemaal kloppen, maar het geeft toch een indicatie van de omvang en 

grootte dat het orkest op dat moment had. Verder zou het schouwspel uitstekend zijn verlopen, 

alhoewel het orkest maar drie repetities heeft kunnen houden.127 

 

Ongeveer twee weken later, heeft het orkest uiteindelijk de gelegenheid om een eerste eigen 

symfonische voorstelling te spelen. Hun premier concert vindt plaats op 14 december in hopital 

l’Océan, in de Panne en op 16 december in hopital de Beveren sur Yser, volgens de officiële 

flyer128 van de voorstelling. De orkestleider heeft er op die koude winterdagen voor gekozen 

om zes stukken klassieke muziek te spelen. Best opvallend is hoe er uitsluitend gekozen werd 

voor de werken van Franse en Belgische componisten, met uitzondering van de Rus Aleksandr 

Borodin. 

Buiten heerst de koude en is de grond bedekt met een laag sneeuw, maar in het hospitaal in de 

Panne weerklinken de eerste noten van de symphonie en ré mineur van César Franck. Het 

begin: lento. Slepend, donker en zwaarmoedig. Maar een crescendo bouwt zich op doorheen 

het stuk en binnen de achtentwintig maten sleurt Corneil de Thoran het publiek van piano naar 

fortissimo. Het stuk breekt open, allegro non troppo. Na de opener, volgt een werk van Florent 

Schmitt. Het derde stuk is een werk van de Franse componist Gabriel Fauré, die tijdens de 

oorlog klaarblijkelijk het orkest van het Belgisch leger ook geholpen heeft. Op dat elan, speelt 

het orkest de avond vol. 

Volgens de officiële affiches zouden ze die voorstelling dus maar tweemaal hebben opgevoerd. 

Dat is echter niet zo, die data zijn maar het topje van de ijsberg. Het zijn namelijk de data van 

de officiële concerten van een bepaalde voorstelling. In realiteit, werd die voorstelling zesmaal 

gespeeld, van 25 tot 30 december. Naast die optredens, werden er op het terrein dus veel meer 
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optredens gegeven, zoals te lezen staat in het kleine schriftje van Corneil de Thoran.129 Die 

optredens vonden plaats in dezelfde hospitalen. 

 

Binnen het orkest vinden ook interne verschuivingen plaats in die periode. Ten eerste, is er heel 

wat discussie over de vraag onder welke precieze divisie en regiment het orkest geplaatst moet 

worden. Hoewel dat in de vorige periode al uitgeklaard was, blijft dat dus toch een heikel punt. 

De organisatie en het onderhoud van het orkest vragen toch meer werk en inspanning dan eerst 

gedacht: La mise en subsistence des musiciens de l’O.S.A.C. à mon régiment a demandé tout 

un travail: établissement d’états controle, pièces de passage, renseignements concernant la 

rémunération, cahiers d’habillement etc.. Organisation d’un ménage pour 90 hommes: achat 

de douches, matériel de cuisine, etc.130 Het interessante aan dat document is het feit dat er 

vermeld wordt dat het orkest uit een 90-tal leden zou bestaan. Dat komt overeen met wat we 

eerder hebben gezien, en dus hebben we ook een idee van de organisatorische omvang. 

Er zijn verschillende documenten die wijzen op een verschuiving in verband met de 

administratieve plaatsing van het orkest, maar de bronnen zijn te schaars en te vaag om er echt 

een concreet en duidelijk beeld van te krijgen. Er is één echte bron die lichte duidelijkheid 

schept over de administratieve plaats van het orkest binnen het leger schept: Une phalage 

musicale symphonique, […] est actuellement rattachée administrativement à la l’E.M. du 2e 

Carabiniers. Cette phalange ayant ses installations à Hondschoote, il est désirable qu’elle soit 

maintenue dans ce cantonnement. En conséquence, la phalange musicale sera prise en 

subsistence par une unité de la 4e D.A. dès que celle-ci sera mise au repos; en attendant elle 

continuera d’être administrée par la 6e D.A.131 

Een tweede aanpassing voor het orkest in die periode houdt verband tot de ledenwerving. De 

bronnen wijzen erop dat er meer correspondenties zijn waardoor bepaalde soldaten worden 
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overgeplaatst naar de divisie en regiment van het orkest.132 De nieuwe soldaat-muzikanten 

komen uit verschillende eenheden van het leger, maar ze moeten wel nog steeds een auditie 

doen vooraleer ze deel mogen uitmaken van het orkest.  

De bronnen tonen ook de toenemende betrokkenheid van koningin Elisabeth aan. Ook als er in 

de krant iets verschijnt over het orkest, wordt haar naam er vaak bij vermeld. Een concreet 

voorbeeld van haar invloed op het orkest blijkt uit het dossier van het Legermuseum. Zo is er 

een brief waarin expliciet gevraagd wordt om de overplaatsing van Jules-Toussaint De Sutter, 

uit naam van de koningin.133 De Sutter was een vrij bekend componist in zijn tijd en had in 

1913 de Prix du Rome gewonnen voor zijn muziek. Later wordt hij ook nog eens benoemd tot 

tweede dirigent van het orkest. 

Ondertussen zijn we januari 1918 en staat een nieuw oorlogsjaar voor de deur. Het orkest van 

het Belgische leger geeft in die maand officieel zijn tweede en derde symfonische voorstelling. 

Met 14 optredens, is januari de drukste maand tot dan toe voor het orkest. Ze spelen zelfs 

tweemaal vijf dagen na, elkaar met slecht drie dagen rust tussenin.134 De hospitalen van De 

Panne en Beveren zijn opnieuw de locaties waar de optredens plaatsvinden.  

Hier valt iets opmerkelijks te melden in verband met de keuze van de muziek en van de 

componisten. Want in tegenstelling tot het eerste concert, staan er niet meer uitsluitend Franse 

en Belgische componisten op het programma. Het deuxième concert symphonique135 wordt 

geopend met de ‘3e symphonie Eroïca’ van Ludwig Van Beethoven, gevolgd door een werk 

van de Duitser Max Bruch, concerto en sol mineur. Ook het troisième concert symphoniqie136 

begint met Beethoven, evenwel gevolgd door een werk van de Noorse componist Edvald Grieg. 

De muziek van Franse componisten wordt ook gespeeld op het concert en ‘Dans les steppes de 

l’Asie Centrale’ van de Rus Borodin wordt voor een tweede keer uitgevoerd. 

 

                                                           
132 Brief aan de ‘Chef d’E.M.G.’, 26 maart 1918, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te 

Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 

133 Brief voor de ‘Grand Quartier Général (3e section)’, 2 maart 1918, Koninklijk Museum van het Leger en 

Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 

134 Overzicht concerten januari 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 772. 
135 Concertaffiche deuxième concert de l’OSAC, januari 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
136 Concertaffiche troisième de l’OSAC, januari 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé 

secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
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Niets dan muziek 

 

De drukste periode voor het symfonisch orkest wordt echter de lente van 1918. In de vorige 

winter, zijn de laatste organisatorische en administratieve zaken bijgewerkt en geregeld en dus 

vormen zij geen issue meer in die periode. Het enige waar nog echt aandacht aan wordt besteed, 

is over het komen en gaan van soldaat-muzikanten. Een voorbeeld daarvan is muzikant Joseph 

Mommaerts, die gevraagd wordt om zich bij het orkest aan te sluiten en zijn oorspronkelijke 

eenheid te verlaten.137  

Het is dus niet zo dat het orkest ooit een vast ledenaantal of leden heeft gekend. Zelfs in die 

relatief late periode sluiten zich nog steeds nieuwe leden aan. Soldaten als Den Boer F. staan 

in die periode ook op de lijst van nieuwe leden.138 Een opvallende laatbloeier als soldaat-

muzikant is Henri van Styvoort. Hij wordt in die periode pas uit de legereenheden gevist door 

Corneil de Thoran zelf, die hem vraagt om het symfonisch orkest te vervoegen139. Henri Van 

Styvoort zal na de oorlog professor worden aan het Conservatorium van Luik. 

 

Nu alle voorbereidingen achter de rug zijn, staat het orkest nog maar één ding te doen: muziek 

spelen. Er zullen twee officiële voorstellingen gespeeld worden in maart. In totaal betreft het 

elf optredens.140 Wederom blijven de hospitalen van De Panne en Beveren een populaire plaats 

om op te treden. Dat toont ook aan dat er op die plekken voldoende ruimte en organisatie is om 

een groot orkest te laten spelen. 

Wederom staan er Franse componisten op het programma, maar net zoals bij de voorstellingen 

in januari, niet alleen die componisten. Op het quatrième concert141, worden zij afgewisseld 

met Aleksandr Glazoenov en Michail Ippolitov-Ivanov, Russische muziekgenieën. Het 

                                                           
137 Brief aan de ‘Chef d’E.M.G.’, 1 april 1918, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 
138 Ledenlijst, s.d., Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 

8319. 
139 Brief aan de ‘Chef d’E.M.G.’, 1 juni 1918, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8319. 
140 Overzicht concerten maart 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 772. 
141 Concertaffiche quartième concert de l’OSAC, maart 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
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cinqième concert142 wordt dan weer geopend met een werk van de Oostenrijkse componist 

Joseph Haydn.  

In de primaire bronnen, zijn er ook nog programmaboekjes te vinden uit die periode van het 

orkest, die echter niet gelinkt zijn aan een specifieke voorstelling.143 Daarin staan de namen 

Oostenrijkers als Wolfgang Amadeus Mozart en Franz Schubert. Ook de klassiek Duitse 

componist Johann Sebastian Bach is terug te vinden in het repertoire van het orkest. Op geen 

enkel moment, worden daar aantekeningen bij gemaakt. 

In de maanden die volgen worden het zesde144, zevende145 en achtste146 concert symphonique 

ingeoefend en uitgevoerd. In april zijn er welgeteld 17 optredens147; in mei148 en juni149, telkens 

13 optredens. Samengeteld met de repetities, was dat dus een zeer drukke periode voor het 

orkest, midden in een oorlog. De voorstellingen bestaan vaak uit een zestal klassieke stukken. 

De meeste namen die al vermeld zijn, komen ook daar terug. Beethoven blijft nog steeds een 

vaste naam en waarde voor de concerten van het orkest. Maar ook nieuwe werken en nieuwe 

componisten worden telkens gespeeld. Dat zou er ook op moeten wijzen dat het orkest aan 

nieuwe bladmuziek kon komen in die periode, hoewel er geen concrete aankoopfacturen van te 

vinden zijn.  

Voor vele muzikanten die in de loop van de vorige vier jaren tot soldaat gemaakt waren, was 

het orkest een redding van de miserabele toestanden in de loopgraven. Onder andere Cyriel 

Swinnen getuigt daarvan in zijn dagboek. Ook opvallend is dat het Hopital L’Océan in De 

Panne echt de thuisbasis wordt van het orkest en dat ze daar de meeste optredens geven. De 

band met Beveren verzwakt echter wel een beetje in de lente van 1918, maar er wordt dan wel 

meer opgetreden in Hoogstraten en Vinckem.  

                                                           
142 Concertaffiche cinqième concert de l’OSAC, maart 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
143 Concertprogramma, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en Elisabeth, 

inv. nr. 770. 

144 Concertaffiche sixième concert de l’OSAC, april 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
145 Concertaffiche septième concert de l’OSAC, mei 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
146 Concertaffiche huitième concert de l’OSAC, mei 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
147 Overzicht concerten april 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 772. 
148 Overzicht concerten mei 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en 

Elisabeth, inv. nr. 772. 
149 Overzicht concerten juni 1918, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en 

Elisabeth, inv. nr. 772. 
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Figuur 6: programmafiche van het 'troisième concert symphonique', Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 770. 

Als we die gegevens vergelijken met wat we zagen in de voorgeschiedenis van het orkest, zijn 

er toch enkele zaken die in het oog springen. Ten eerste, is het opvallend hoe het orkest veel 

dichter bij de soldaten en het front speelt, terwijl in 1915/6 vooral werd opgetreden op een 

veilige plek in Frankrijk. Ten tweede, is ook het repertorium opmerkelijk. Waar in 1915 en 

1916 nog sterk de focus lag op de Franse muziek en de volksliederen, vervaagt dat en wordt er 

met gemak Duitse en Oostenrijkse muziek voor de gekwetste Belgische soldaten gespeeld. 
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3.1.3. Het hoogtepunt voor het einde 
 

London is to have the opportunity of welcoming the Queen of the Belgians’ famous Orchestra 

of Belgian Soldiers, which her Majesty is sending over as Belgium’s tribute to Great Britain, 

to perform a specially selected programme of music at the concert which Countess Curzon of 

Kedleston has arranged for the benefit of the British Red Cross Society. The concert takes place 

at the Royal Albert Hall on Wednesday, July 10, at three o’clock. […] The orchestra consists 

of 105 performers, who are soldiers in the same division of the Belgian army, and have played 

to their comrades daily during the past months near the firing line. Its conductor is M. Corneil 

de Thoran, a war volunteer, who was in civil life the principal conductor of the Théâtre Royal 

de la Monnaie de Bruxelles. Earl Curzon will attend and will speak on ‘The Glory of Belgium’. 

The Queen will be present. The concert is under the special patronage of the Queen, Queen 

Alexandra, and the Queen of the Belgians.150 

 

Avontuur in Londen 

 

Het laatste jaar van de oorlog, 1918, brengt de soldaat-muzikanten van het Symfonisch Orkest 

van het Belgisch Leger op een plek waar ze nooit dachten te zullen optreden: Londen. In de 

zomer van dat jaar, staat dat gepland als buitenlandse activiteit. De organisatie is echter niet in 

handen van het orkest of het leger. Het is vooral koningin Elisabeth die het optreden in Engeland 

heeft geregeld, als Belgium’s tribute to Great Britain.151 Hoe de regeling en organisatie daarvan 

in de praktijk verliep, is niet altijd duidelijk, maar de correspondenties naar Engeland zijn wel 

nog steeds bewaard in het Archief van he Koninklijk Paleis. Er werd vooral contact gehouden 

met de ‘Countess Curzon of Kendleston’, die het optreden georganiseerd heeft. Zij en koningin 

Elisabeth zijn dit de belangrijkste actoren die de uitstap naar Engeland mogelijk hebben 

gemaakt. Daarom wordt er ook meermaals in de primaire bronnen vermeld dat het bezoek aan 

Londen plaatsheeft onder de patronage van Her Majesty Queen Alexandra en Her Majesty The 

Queen of the Belgians, Elisabeth.152 

                                                           
150 Artikel uit ‘The Daily Telegraph’,  29 juni 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat 

Albert en Elisabeth, inv. nr. 769. 
151 Concertaffiche ‘Grand concert by an orchestra of 119 Belgian soldiers’, 1918, Archief van het Koninklijk 

Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 771. 
152 Uitnodiging voor het bezoek aan Londen, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat 

Albert en Elisabeth, inv. nr. 771. 
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Er wordt dus voor gezorgd dat het orkest van het Belgische leger zijn kunsten elders dan aan 

het front kan tonen. De uitstap naar Engeland betekende voor het orkest echter meer dan louter 

optreden. Er wordt een hele week vrijgemaakt om naar Londen te gaan en de Engelse hoofdstad 

te verkennen. Op maandag 8 juli, zijn de leden vertrokken en rond de middag aangekomen in 

Victoria Station, waar ze verwelkomd worden door de Earl and Countess Curzon of 

Kendleston. Later die dag worden ze naar hun hostel geleid, followed by a diner.153 

Op dinsdag 9 juli, wordt er al meteen een bijzondere activiteit gepland. Nadat ze in de 

voormiddag een repetitiemoment hebben, krijgen de leden van het orkest de kans om daarna in 

Buckingham Palace te spelen, voor het Britse koningspaar.154 Een zeer unieke ervaring, maar 

logistiek gezien niet de leukste opdracht. De muzikanten moeten namelijk zelf hun materiaal 

meenemen van het repetitielokaal naar het paleis.  

Woensdag 10 juli is echter de grote dag voor het ensemble: het orkest van 119 soldaat-

muzikanten treedt op in de Royal Albert Hall in Londen, voor de royalties van Engeland en 

België. Dat optreden en het aantal muzikanten staan vereeuwigd op het officiële 

concertaffiche.155 

 

Het concert begint met een symbolische compositie voor het orkest, namelijk de Symphonie en 

D mineur van César Franck.156 Zoals we eerder hebben vermeld, is dat ook het allereerste 

nummer dat het orkest speelde op zijn eerste eigen symfonisch optreden, in december 1917. 

Het eerste deel wordt gevolgd door werken van Franse componisten. Een speech on the glory 

of Belgium van Earl Curzon of Kendleston sluit het eerste deel van het concert af, waarna een 

pauze volgt. Het tweede deel wordt geopend met Beethoven; later komt ook nog Felix 

Mendelssohn aan bod, naast Bizet, Boëlmann en Jongen. Het orkest sluit het concert af op zoals 

het nog niet eerder heeft gedaan, namelijk met de volksliederen.157 

 

 

                                                           
153 IBIDEM. 
154 IBIDEM. 
155 Concertaffiche ‘Grand concert by an orchestra of 119 Belgian soldiers’, 1918, Archief van het Koninklijk 

Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 771. 
156 Programmapagina van het concert, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 771. 

157 IBIDEM. 
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Figuur 7: Concertaffiche ‘Grand concert by an orchestra of 119 

Belgian soldiers’, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te 

Brussel, Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 771. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pers pikt het nieuws op en in verschillende kranten verschijnen artikels, waarbij vooral de 

‘glorie’ van het optreden wordt benadrukt. De historisch waarde van die bronnen is natuurlijk 

relatief, maar de manier waarop die optredens beschreven worden en de reden waarom dat 

nieuws zo gretig verspreid wordt, zegt wel iets over de perceptie naar dat orkest en de muziek 

toe. 

De twee dagen na de optredens krijgen de muzikanten vrije dagen in de stad. Op 12 juli, 

vertrekken ze weer158 naar België, voor de rest van de zomer. 

 

Het einde van het orkest 

 

Ondertussen is het al zomer 1918, en dat betekent ook dat het orkest op zijn laatste benen loopt. 

Van juli tot september, wordt echter nog relatief veel opgetreden. Zo druk als in de lente krijgen 

de muzikanten het echter niet meer. Er worden nog twee officiële concerts symphonique 

                                                           
158 Uitnodiging voor het bezoek aan Londen, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat 

Albert en Elisabeth, inv. nr. 771. 
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gegeven, naast enkele gelegenheidsconcerten. Wederom is daarbij de invloed van koningin 

Elisabeth merkbaar. In de correspondenties159 die ik gevonden heb, staat te lezen dat zij ervoor 

gezorgd heeft dat het orkest mag optreden in Calais, op 14 juillet, de Franse nationale feestdag. 

In Cabourg, krijgt het orkest dan weer de gelegenheid om op de Belgische feestdag op te 

treden.160 

 

Voor het 3e fête annuele organisée au profit des asiles des soldats belges invalides161 worden 

ze dan weer in Teteghem verwacht om een optreden te geven. In de volgende maanden, zijn er 

nog enkele optredens, maar de drukte die ze kenden in de lente van 1918 is er allang niet meer. 

Ze spelen hun neuvième en dixième concert symphonique nog in de ondertussen vertrouwde 

zalen van De Panne, Vinckem, Hoogstraten en Hondschote.162 Er zijn geen bronnen te vinden 

van optredens in oktober. Ook november toont geen echte activiteit meer, en zeker niet nadat 

de wapenstilstand wordt ondertekend op 11 november 1918. 

 

Het einde van de oorlog betekent ook meteen de stopzetting van de muzikale activiteiten binnen 

het Belgisch leger. Dat bezegelt het lot van het orkest. Er is geen front meer, en de soldaten 

waarvoor ze speelden, kunnen naar huis. Het is wel zo dat het orkest nog drie concertjes geeft 

na de oorlog: twee in de Munt163 en een in het Conservatorium van Luik.164 Wanneer de laatste 

noot op 13 februari 1919 wordt gespeeld, wordt het orkest ontbonden en wordt dat stukje 

geschiedenis uit de Eerste Wereldoorlog afgesloten. 

 

 

                                                           
159 Correspondenties van koningin Elisabeth, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat 

Albert en Elisabeth, inv. nr. 769. ; Concertaffiche 14 juli, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé 

secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 771. 
160 Concertaffiche 21 juli, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en 

Elisabeth, inv. nr. 771. 

161 Overzicht concerten in augustus, 1918, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 772. 

162 Concertaffiche neuvième concert de l’OSAC, december 1917, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, 

Privé secretariaat Albert en Elisabeth, inv. nr. 770. 
163 Concertaffiches optredens in De Munt, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert 

en Elisabeth, inv. nr. 771. 
164 Concertaffiche optreden in Luik, Archief van het Koninklijk Paleis te Brussel, Privé secretariaat Albert en 

Elisabeth, inv. nr. 771. 
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3.1.4. Besluit 
 

De oorsprong van het Symfonisch Orkest van het Belgische Leger situeert zich reeds in 1915. 

Corneil de Thoran, chef van de Brusselse Muntschouwburg, is een opvallend figuur onder de 

soldaten dankzij zijn muzikale status. Daardoor wordt hij orkestleider voor enkele 

liefdadigheidsconcerten in die periode van de oorlog. Er wordt echter geen verder initiatief 

genomen tot eind 1916. Van hogerhand, komt het idee om een officieel orkest binnen het 

Belgische leger op te richten, met de Thoran als leider. Muzikanten die zich in de loopgraven 

bevinden, worden opgetrommeld en kunnen auditie doen bij de Thoran om bij het orkest te 

spelen. Dankzij een subsidie van de Belgische overheid, kunnen instrumenten en partituren 

worden aangekocht in Parijs. Daarna wordt het weer even stil rond het orkest, maar vanaf eind 

1917 zal het zeer intens gaan optreden. 

Zeker vanaf 1918 draait het orkest op volle toeren. De organisatie wordt ook af en toe 

bijgestuurd. Het orkest speelt in de eerste maanden van het jaar acht verschillende 

voorstellingen, in totaal een 80-tal optredens. De muziek is vaak afkomstig van Franse 

componisten, die worden afgewisseld met Belgische en Russische werken. Het orkest is ook 

niet weigerachtig om Duitse en Oostenrijkse stukken te spelen. De optredens gaan vooral door 

in de hospitalen dicht bij het front. Voor de soldaat-muzikanten betekent die drukke periode 

ook vooral een bevrijding van de oorlog, maar nooit vervreemding, omdat ze steeds voor hun 

gewonde makkers optreden in de lokale ziekenhuizen rond het Belgisch front. 

Na de drukke lente van 1918, worden de optredens minder in kwantiteit, maar de gelegenheden 

veranderden wel. Het orkest wordt ingezet om op grotere gelegenheden te spelen, zoals 

nationale feestdagen. Vooral hun optredens in Londen, voor de koninklijke families en in de 

Royal Albert Hall, zijn uniek. Dat is mogelijk gemaakt door de Belgische koningin Elisabeth. 

Door die concerten, kan het orkest natuurlijk minder optreden voor de soldaten aan het front 

zelf. De drukte voor het orkest in de lente is niet meer dezelfde in de zomer. Na de 

wapenstilstand, vallen de muzikale activiteiten al helemaal stil, op enkele 

gelegenheidsoptredens na de oorlog na. Het einde van de oorlog betekent dus ook het einde van 

het Symfonisch Orkest van het Belgisch Leger. 
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3.2. Muziek in tijden van oorlog 
 

Nu de hele geschiedenis van het Symfonisch Orkest van het Belgische Leger geschetst is, 

kunnen we die in de historische context gaan plaatsen. In tegenstelling tot de ‘hoe-vraag’, zal 

ik het in het volgende deel van de thesis hebben over de ‘waarom-vraag’, zoals in de inleiding 

reeds gesteld. Waarom werd er een symfonisch orkest aan het front opgericht? Waarom werd 

daar in geïnvesteerd in tijden van oorlog? Wat was de meerwaarde ervan tegenover andere 

vormen van ontspanning? Die vragen zullen behandeld worden op basis van wetenschappelijke 

literatuur.  

Omdat die studies voor België redelijk beperkt zijn, zal ik daarom gaan kijken naar muziek in 

andere legers tijdens die oorlog. Vooral Frankijk en Engeland zullen aan bod komen. Om de 

‘waarom-vraag’ volledig te beantwoorden, zal ik ook naar de functie van muziek in tijden van 

oorlog gaan kijken. Verschillende elementen zullen aan bod komen. Op die manier wordt de 

geschiedenis van het orkest geplaatst met haar context. 

 

3.2.1. Binnen andere Europese legers 

 

Voorgeschiedenis 

 

Ik ga beginnen met een korte voorgeschiedenis te schetsen vooraleer meteen concreet over te 

gaan naar de Eerste Wereldoorlog. Op die manier is het mogelijk te weten te komen welke 

artistieke activiteiten er in andere lagers al bestonden bij de aanvang van de oorlog, en op die 

manier kunnen we de muzikale activiteiten tijdens de oorlog beter begrijpen. 

Muziek binnen het leger, of militaire muziek, bestaat al zo lang als het militaire gegeven zelf. 

Daarvan zijn voorbeelden uit de Oudheid en Middeleeuwen gekend. Maar de doorslaggevende 

periode was de zeventiende en achttiende eeuw. Dat is de periode waarin de legers van Europa 

beginnen te moderniseren en de manier van oorlogsvoering ook veranderd door nieuwe 

militaire toepassingen. Het concept van legermuziek en het belang ervan binnen een leger komt 

volgens musicoloog Francis Pieters van de Turken.165 Hun invloed heeft zich over Europa 

verder kunnen verspreiden na het Beleg van Wenen in 1683. Het is dan ook in die 

                                                           
165 PIETERS, Francis, Van Trompetsignaal tot muziekkapel: anderhalve eeuw militaire muziek in België, Kortrijk: 

vzw Muziekcentrum, 1981, p.13-14. 
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vroegmoderne periode dat in Oostenrijk de eerste legerkapellen worden opgericht. Later zal 

Lodewijk XIV dat ook in Frankrijk doen. Rond het midden van de achttiende eeuw, richt ook 

Pruisen muziekkapellen op en in Londen wordt op zijn beurt de ‘Bands of Regiment of Guards’ 

in het leven geroepen.166  

Het begin negentiende eeuw kende een besparing op militaire muziek onder Napoleon, wat in 

Frankrijk voor de komende periode nog wat sporen zal achterlaten. Muziekkorpsen worden 

gezien als een overbodige luxe, en echt veel prioriteit wordt er niet aan gegeven.167 Over het 

algemeen, kan wel gesteld worden dat de negentiende eeuw een verbetering inhoudt voor de 

militaire muziek. De kapellen worden talrijker en ook in de instrumenten die men hanteert, 

worden beter.168  

Ook worden diezelfde kapellen in die periode meer en meer opgetrommeld om op feesten en 

gelegenheden te komen spelen. Dat zulks mogelijk is, heb ik reeds besproken in de het 

contextualiseringshoofdstuk van de scriptie. Ook brengt die periode vernieuwing in de 

repertoria. 

Zoals ook al aangegeven in de bredere contextualisering, is de negentiende eeuw ook de periode 

waarin conservatoria worden opgericht in Europa, wat voor een professionalisering van de 

muziekwereld zorgt. Daarbij komt nog dat, vanaf het midden van die eeuw, in de Franse 

conservatoria een afdeling wordt opgericht voor militaire muziek.169 Dat initiatief levert enkele 

waardevolle legerdirigenten op.  

Het midden van de negentiende eeuw betekende voor Frankrijk een verbetering van de blazers 

door de invloed van de Belg Adolf Sax.170  Toch werd er in dat milieu discussie gevoerd over 

hoe de muzikale situatie binnen legers als dat van Pruisen met meer respect en eer behandeld 

werden en hoe de organisatie van een en ander daar beter verliep. Ook de positie van 

muzikanten was in Pruisen en Oostenrijk beter bepaald dan in Frankrijk.  
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Een leger als dat van het Verenigd Koninkrijk had tegen het einde van de negentiende eeuw 

dan ook weer andere interne artistieke activiteiten, waarvan de schilderkunst een voorbeeld 

is.171 

Het is dus duidelijk dat die legers wel al een traditie en voorgeschiedenis hadden in verband 

met cultuur en muziek binnen een leger. Zoals we gezien hebben in de contextualisering, is dat 

niet het geval voor het Belgische leger. Hoe die legers met muziek omgaan tijdens de oorlog, 

is echter wel verschillend. 

 

Frankrijk 

 

In de voorgeschiedenis die ik hierboven schetste, valt al meteen het verschil te merken tussen 

de Belgische militaire muzikale context en die van Frankrijk. De langere traditie van die natie 

speelt in hun voordeel als het op kwantiteit en kwaliteit van militaire muziek aankomt. Die 

professionalisering is doorheen de negentiende eeuw binnen het Belgische leger echter 

uitgebleven. Voor Frankrijk valt het op dat zij muzikale pers en tijdschriften hadden172, voor en 

tijdens de oorlog.  

Toch moet worden vastgesteld dat, bij het uitbreken van de oorlog en de eerste mobilisatie van 

manschappen, er minder ruimte was voor muzikale activiteiten. Het culturele leven viel stil 

midden in de zomer van 1914. Zelfs in de culturele bloeistad Parijs, viel het cultuurleven stil 

en werden de deuren van de concertzalen gesloten. 

Maar vanaf 1915, gingen de zalen in Parijs opnieuw open.173 Verschillende orkesten vonden 

hun weg opnieuw naar de Franse hoofdstad, waar de ‘opéra-comique’ ook opnieuw wordt 

opgevoerd. Ook bij het Franse leger aan het front vinden we sporen terug van die muzikale 

heropleving. De muzikale precedenten die reeds bestonden voor de oorlog kwamen terug aan 

de oppervlakte en de soldaat-muzikanten konden hun instrument opnieuw opnemen. De 
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muzikale activiteiten in het Franse leger nemen echter vele vormen aan tijdens de Eerste 

Wereldoorlog.  

Het is dus niet zo dat er enkel orkesten bestaan. Ook zangkoren, ensembles en kamermuziek 

zien het daglicht.174 Volgens de wetenschappelijke literatuur, zou de organisatie daarvan goed 

verlopen, ook al wordt er niet echt dieper op ingegaan hoe precies dan. De soldaat-muzikanten 

staan onder het bevel van bevoegde commandanten van muziek en spelen concerten voor de 

soldaten van de verschillende regimenten.175 

 

Net als bij het Belgische leger, is het zo dat ook in het Franse leger die muzikale activiteiten 

deel uitmaakten van een breder kader van ontspanning en culturele activiteiten. Toch zijn de 

twee verschillende cases niet echt vergelijkbaar. Het Franse leger is namelijk veel sneller met 

de organisatie van cultuur aan het front. Hun voorgeschiedenis op het gebied van het militaire 

en het muzikale lijkt hier in hun voordeel te spelen. Zeker na de bewegingsoorlog en de 

stabilisatie van het westelijke front, is de heropleving duidelijk te merken. Elke dag speelde er 

namelijk een symfonisch orkest, en daarnaast waren er ook theateractiviteiten voorzien, door 

het ‘Théâtre de Tranchée’.176 Die voorstellingen waren door soldaten, voor soldaten. Daarnaast 

was er aan het front ook plaats voor cinema, komedie en boksen.177  

Het verschil met de Belgische case is hier duidelijk te merken. Zoals we gezien hebben in de 

geschiedenis van het orkest, werd er in het begin van de oorlog zeer weinig belang gehecht aan 

de muzikale activiteiten. De officiële organisatie daarrond gebeurde voor België ook pas in 

1916, en het meeste in 1917. Hetzelfde geldt voor het theater. De enige vormen van muzikale 

activiteiten waren zeldzaam, en er werd veilig in Frankrijk opgetreden. Wat we gezien hebben 

is dat hier de focus ook sterk lag op het nationale karakter van de muziek, aangezien de 

concerten nog telkens werden afgesloten met de volksliederen. Hetzelfde kan gezegd worden 

voor het Franse leger. 

Dat brengt ons bij het soort muziek dat de soldaten aan het front te horen kregen. Sophie-Anne 

Letterier stelt dat, door de oorlog, de muziekscene grosso modo in twee genres kan worden 

                                                           
174 IDEM, p.419. 
175 IBIDEM. 
176 IBIDEM. 
177 IBIDEM. 



78  

gedeeld:  “populaire (chanson et café-concert) ou distingué (lyrique et symphonique).”178 In de 

literatuur ligt de focus vooral bij de ‘musique militaire’, dat veel beschreven is door Didier 

Francfort. Die stijl van muziek bestaat eerder uit marsliederen. Hij stelt dat de militaire muziek 

van de Eerste Wereldoorlog vooral gebaseerd is op eerder geschreven muziek.179 Dat kan 

muziek zijn die in de negentiende en begin twintigste eeuw door componisten aan conservatoria 

is gecomponeerd, maar de auteur spreekt ook van een militarisering van ‘civiele’ liederen.  

“On pourrait dire qu’il n’y a pas de musique militaire pas essence mais des musiques d’usage 

militaire ou des musiques militarisées. [...] La Grande Guerre ne s’est pas traduite par une 

intense production de compositions de musiques militaires nouvelles mais par le réemploi et la 

généralisation de musiques plus ou moin récentes et par la multiplication des références à la 

musique militaire dans la musique ‘civile’, de la chanson populaire urbaine aux musiques 

‘savantes’.”180 In zijn bijdrage in de bundel ‘La Grande Guerre des musiciens’ gaat Francfort 

er iets concreter op in. Zo stelt hij dat tijdens de oorlog, in de Franse muziek, de verwijzing 

naar de Duitsers als vijand toenam.181 

De tweede stijl is dan de klassieke, symfonische muziek. Binnen het Franse leger, is daar een 

orkestgroep van soldaat-muzikanten voor, met onder andere André Caplet.182 Dat soort orkest 

kan nog het best vergeleken worden met het Symfonisch Orkest van het Belgische Leger. Dat 

orkest is namelijk ook tijdens de oorlog zelf ontstaan en heeft een aparte geschiedenis op zich. 

Het ontstaan van voormeld Frans orkest is te situeren rond 1917. Dat is ook de periode na de 

verschillende muiterij-incidenten in het Franse leger. De muziek werd gespeeld voor de 

gewonde soldaten, in de hospitalen aan het front. Ook dat orkest kocht zijn instrumenten aan in 

Parijs en het repertoire bestond uit klassieke muziek van onder andere César Franck en Gabriel 

Fauré.183  
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Verenigd Koninkrijk 

 

Door de case van Frankrijk van dichterbij te bekijken, was het mogelijk om de verschillende 

muzikale vormen en genres aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog te onderzoeken. Omdat 

die vergelijking maar redelijk eenduidig is, heb ik me verdiept in de historiografie omtrent het 

leger van het Verenigd Koninkrijk, om zo toch een genuanceerder beeld te krijgen. Onder 

andere de status van de soldaat-muzikanten wordt bestudeerd. Op die manier, is het mogelijk 

te vergelijken met België. Voor de muzikale context van het Verenigd Koninkrijk wordt 

specifiek gefocust op de Schotse ‘pipers’. 

In de reeds beschreven voorgeschiedenis, is er gesteld dat ook het Britse leger een langere 

traditie heeft. Ook op militair-cultureel gebied, zal dat duidelijk naar voren komen. Daarnaast 

was het Britse leger, materieel gezien, beter voorbereid op de oorlog dan de andere vechtende 

legers. 

Een eerste muzikaal fenomeen zijn de ‘Scots Guards’, die als een soort koninklijke muziekkapel 

fungeerden.184 Zij kregen instrumenten van betere kwaliteit en speelden parades bij Bukingham 

Palace. Dankzij de contextualisering van de thesis, kunnen we hier opnieuw een parallel trekken 

met België. De Belgische militaire muziek mocht dan wel niet zo geëvolueerd zijn als die van 

de buurlanden, toch België beschikte over een koninklijke muziekkapel, namelijk het ‘1e 

Régiment des Guides’, zoals ik heb vermeld in de contextualisering van de scriptie. 

Aan het front zelf, bevinden er zich echter andere muzikale organisaties. Het is namelijk zo dat 

er in de verschillende regimenten ‘bands’ worden gevormd, bestaande uit individuele leden. 

Een analyse van het statuut van de soldaat-muzikanten wordt gemaakt door Dominique 

Huybrechts in zijn bijdrage in ‘La Grande Guerre des musiciens’. Volgens die studie, kunnen 

de soldaat-muzikanten van het Britse leger worden opgedeeld in twee verschillende groepen. 

Enerzijds zijn er de ‘full pipers’.185 Zij hebben een vaste plaats in de band en spelen op alle 

gelegenheden die ze krijgen. Anderzijds zijn er de ‘acting pipers’.186 Die groep is eerder een 

reserve en dient tijdens de oorlog gewoon het leger. Ze bevinden zich vaak binnen de infanterie, 

en kunnen worden opgeroepen om mee met de ‘bands’ te spelen wanneer nodig. 
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Welke functie en welk doel die ‘pipers’ hadden, is complex en zal later binnen dit deel worden 

besproken. 

 

Nederland 

 

Een laatste case waarmee ik België graag mee zou vergelijken, is het Nederlandse leger. Wat 

dat leger zo uniek maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog, is het feit dat het geen front had in 

eigen land en geen deel uitmaakte van het front waar België, Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk zaten. Desondanks, bleef het leger wel doorheen de hele oorlog gemobiliseerd.187 

Volgens de recente wetenschappelijke literatuur bestond er voor Nederland de organisatie 

O&O, die de verveling bij soldaten tijdens de oorlog moest tegengaan. Zij stonden dus in voor 

de ontspanningsmogelijkheden voor de soldaten.188 

Bij het begin van de mobilisatie, was het verboden om concerten te geven, maar de muzikale 

situatie veranderde al snel. Dankzij O&O, werden reeds in 1915 al zangbundels van het leger 

uitgedeeld.189 Net als in Frankrijk, was er dus al aandacht voor wat cultuur bij de soldaten rond 

het begin van de oorlog. Een van de verklaringen daarvoor is het feit dat ook Nederland op dat 

vlak een iets langere traditie kende dan België. 

Ook werden er doorheen de hele oorlog dagelijkse concerten gegeven, onder andere voor 

steuncomités. Volgens John Smith, was er grote nood aan muziek tijdens de oorlog. Naast 

zangkoren, werden er ook orkesten opgericht die voor symfonische muziek zorgden. In totaal, 

zouden een 160-tal mobilisatie muziekkorpsen lokaal georganiseerd zijn.190 Dat cijfer is 

redelijk hoog, maar de militaire context van Nederland is natuurlijk moeilijk vergelijkbaar met 

die van België.  

Wat daar vooral interessant aan was, is de nodige aandacht die muziek al snel kreeg binnen dit 

leger. In vergelijking met andere legers, schoot het Belgische leger dus maar redelijk laat in 

actie om die culturele ontspanning op gang te laten komen. 
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3.2.2. Verschillende functies 

 

Praktische functie van muziek 

 

Zonet heb ik concreet gekeken hoe muzikale activiteiten er op het terrein uitzagen bij andere 

legers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Wat nu volgt is misschien een abstracter stuk over wat 

nu net de functie van muziek is in tijden van oorlog. Maar dat is ook wel essentieel om te 

begrijpen waarom de Belgische overheid investeerde in een symfonisch orkest aan het front. 

Uit het bronnenonderzoek, is gebleken dat het Symfonisch Orkest van het Belgische Leger 

uitsluitend klassieke, symfonische muziek speelde. In de contextualisering op basis van 

wetenschappelijke literatuur, hebben we ondertussen al kunnen merken dat zulks echter niet de 

enige vorm van muziek was aan het front. Onder andere zangkoren hadden hun plaats in 

buitenlandse legers.  

Maar er bestond ook nog een andere soort muziek, dan wel met een praktische toepassing aan 

het front zelf. Ik ga het hier opnieuw hebben over de ‘pipers’ van het Britse leger. De functie 

van die ‘pipers’ was namelijk, onder andere, signalen geven aan de soldaten.191 In sommige 

gevallen, was dat een zeer gevaarlijke onderneming aan het front. Dominique Huybrechts 

schrijft in zijn werk dat de ‘pipers’ onder andere de functie hadden om zich boven de loopgraven 

te begeven wanneer er een aanval gepland was, om zo een signaal te geven aan de andere 

soldaten.192  

Daarnaast hadden die ‘pipers’ nog een andere praktische functie: de muzikanten werden 

gebruikt om de wek in de ochtend aan te kondigen en muzikale signalen te geven wanneer het 

tijd was voor pauzes en maaltijden.193 

Tijdens de bespreking van de muzikale situatie aan het front van het Britse leger, kwam ook al 

aan bod dat niet iedere ‘piper’ een vaste functie had als muzikant. De ‘acting pipers’ fungeerden 

niet alleen als reserve, maar dienden ook nog te werken aan het front. Huybrechts stelt dat velen 

als brancardier actief waren en de gewonden evacueerden naar de hospitalen.194 
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Een laatste functie die we kunnen classificeren onder ‘praktische functie van muziek’, is 

natuurlijk militaire muziek met de bedoeling om de soldaten in een vast ritme te laten 

marcheren.195 Die marsliederen hadden daarnaast ook de functie om het geweld te legitimeren 

en de soldaten op een of andere manier ervoor gerust te stellen. Door bijvoorbeeld op een 

negatieve manier te zingen over de vijand, kon muziek op die manier ook een soort 

broederschap bij de soldaten aanwakkeren. Maar dat effect van muziek leunt dan weer eerder 

aan bij een ‘morele functie’. 

 

Morele functie kunst 

 

In de contextualisering van de scriptie, heb ik het gehad over het moreel van de soldaten 

gedurende de oorlog. Voor het Belgische leger, hebben we gezien dat de erbarmelijke 

levensomstandigheden aan het front zwaar begonnen te wegen op het moreel. Vandaar dat de 

overheid gedurende de oorlog verschillende initiatieven nam om het moreel van de soldaten op 

te krikken. Ook hebben we gezien dat het culturele leven daarvan deel uitmaakte, hoewel we 

ondertussen ook al gezien hebben dat het wel enige tijd heeft geduurd voor er echt iets op poten 

stond. Op muzikaal gebied, besloot de overheid een orkest op te richten. Waarom koos men 

daar dan voor? 

Artistieke activiteiten aan het front werden enerzijds georganiseerd voor de artiesten die tot 

soldaat gemaakt waren. Op die manier, kan een functie van kunst aan het front gecategoriseerd 

worden als ‘recreatief’.196 Om dat met een concreet voorbeeld te illustreren, gebruik ik het 

voorbeeld van de officiële schildergroep van het Belgische leger, de ‘Séction Artistique’. Al 

reeds in de vroege jaren van de oorlog, werd er op informele manier getekend onder de soldaten, 

wat voor artistiek vermaak zorgde. Het opnieuw kunnen creëren van kunst zorgde ervoor dat 

bepaalde soldaten wat afleiding kregen van de miserie, wat een manier was om het moreel 

stabiel te houden.  

In dat opzicht, kan het zich bezighouden met kunst ook een therapeutische functie197 hebben 

voor de soldaten aan het front. Door een creatieve afleiding te hebben, kon men de verveling 
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het hoofd bieden en de heimwee naar huis opvangen. Dat principe kan zeker ook doorgetrokken 

worden naar de muziekkunst. Zoals we gezien hebben in de geschiedenis van het orkest, waren 

er kleine muzikale events nog voor het orkest geboren werd. Op die manier, kwamen soldaten 

als Corneil de Thoran bijvoorbeeld opnieuw in contact met muziek, wat hun leven domineerde 

voor de zomer van 1914.  

 

Kunst had niet enkel een morele functie voor de soldaat-artiesten, maar ook voor de soldaten 

die de kunst konden aanschouwen aan het front. Charlotte Segond-Genovesi verwoordde dat 

uitstekend in haar artikel over de muziek aan het Franse front. Zij stelde de functie van muziek 

en kunst als volgt voor: “Il s'agit avant tout de distraire les soldats pendant leurs moments de 

repos, d'évacuer de leurs pensées le quotidien des tranchées afin de leur éviter toute dérive dans 

l'alcool ou la débauche.”198 

Op die manier, is de functie van muziek voor de ‘gewone’ soldaten ook therapeutisch. Dat kan 

verklaren waarom het orkest zo vaak optrad in hospitalen, en voor hun gewonde strijdmakkers. 

Zij die daar liggen zijn moreel hard getroffen en door middel van die artistieke activiteiten 

hoopt de overheid hun moraal opnieuw op te krikken. 

Wat ik ook kan afleiden uit de studie van Segond-Genovesi, is dat de overheid die artistieke 

activiteiten ook aanbiedt om soldaten weg te houden van andere afleiding, zoals alcohol. 

Daarmee wordt er ook al meteen een opdeling gemaakt in ‘goede’ en ‘slechte’ 

ontspanningsmogelijkheden, waarbij de overheid cultuur inzet om zo de soldaten de zogezegde 

‘goede’ afleiding aan te bieden. 

 

Kunst in functie van de Staat 

 

Een laatste functie die ik hier in deze thesis ga behandelen, houdt verband met de relatie van 

kunst tot de Staat, ofwel de manier waarop de Staat kunst en muziek gebruikt. In eerste instantie, 

ga ik mij hier baseren op Sandrine Smets, die in haar werk gefocust heeft op de Belgische 

schilderkunst aan het front. Zij stelt dat een eerste functie daarvan was om de oorlog te 
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documenteren199 voor de Staat. Op die manier, wil de Belgische overheid aantonen dat ze 

invloed heeft gehad op dat historisch gebeuren, door de oorlog te dateren en te lokaliseren. Via 

die weg, heeft de Staat zijn getuigenis van de oorlog op doek gekregen. 

Maar waarom zet de overheid dan in op schilderkunst, en trekt ze niet veel meer budget uit voor 

fotografie bijvoorbeeld? Het antwoord op die vraag is te vinden als we kijken naar de functie 

van de kunst. Er is namelijk geen enkele kunstenaar die dé echte realiteit kan weergeven. Het 

uiteindelijke werk zal altijd een product van interpretatie blijven. Dat gegeven maakt kunst net 

zo aantrekkelijk om in te investeren. In de schilderkunst, kan een bepaalde emotie naar de 

toeschouwer getoond worden en er kan er een bepaalde schoonheid ingelegd worden.200  

Maar ook net als bij zangliederen, kan de vijand daarbij in een negatief daglicht gezet worden. 

De brutaliteit van de Duitsers kon bijvoorbeeld zo getoond worden aan de toeschouwer. Dat 

was zelfs een van de expliciete functies van de ‘Séction Artistique’, met een esthetische functie 

in het achterhoofd. 

Een groot element van de Eerste Wereldoorlog is ook de propaganda en de hele beeldvorming 

die errond gegeven wordt. Ook België zette daarop in. De beeldvorming over België veranderde 

echter tijdens de oorlog, en het was een trend die de Belgische overheid zelf zich niet graag zag 

voltrekken. De beeldvorming verschoof namelijk van ‘Brave Little Belgium’ naar ‘Poor Little 

Belgium’.201  

Dat zorgde voor een reorganisatie van de propaganda in 1916. De Belgische Staat wilde net 

aantonen dat het Belgische leger wel een belangrijke rol speelde in de oorlog.202 Met onder 

andere de oorlogskunst, wilde men die ideologie verspreiden, vooral naar Frankrijk en het 

Verenigd Koninkrijk toe. 

Door de kunstwerken werd de gruwel van de oorlog op doek vastgelegd. Het betreft vooral de 

gevechten en het dagelijks leven van de Belgische soldaten aan het front. De nadruk ligt ook 

op de brutaliteit van de Duitsers en de dapperheid van de Belgen. Via verscheidene 
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tentoonstellingen, werd die kunst dan verspreid. Zoals we eerder gezien hebben, hebben die 

tentoonstellingen plaats aan het front. 

 

Op het gebied van muziek, vinden we ook enkele duidelijke sporen terug die de kunst in functie 

zet van de Staat. Zo ligt de nadruk vaak op het spelen van de volksliederen. Als we de 

geschiedenis van het Symfonisch Orkest van het Belgische Leger bekijken, is dat ook daar van 

toepassing, zeker in de begindagen. Wanneer het orkest echter een eigen voorstelling maakt, is 

de controle van de Staat kleiner, en zien we ook dat volksliederen geen vast deel meer uitmaken 

van het repertorium. Maar wat de zomer van 1918 betreft, hebben we gezien dat de controle 

van de Staat over het orkest toeneemt, met de optredens in het buitenland om de glorie van 

België te laten uitstralen. 
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3.2.3. Besluit 

 

In dit hoofdstuk, heb ik de geschiedenis van het Symfonisch Orkest van het Belgische Leger in 

zijn historische context geplaatst om op die manier te kunnen begrijpen waarom die 

geschiedenis heeft plaatsgevonden en waarom de geschiedenis zo gelopen is. Ik heb vooral 

gefocust op de militair-muzikale situatie van andere Europese legers tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, om te kijken in welke mate het Belgische leger in dat internationale plaatje past.  

Een zaak die meermaals naar voren kwam, is het feit dat de buitenlandse legers al een langere 

militaire traditie hadden, en er binnen hun leger al precedenten van culturele activiteiten waren. 

Bij het Belgische leger, stond dat op een laag pitje bij de aanvang van de oorlog. Frankrijk 

kende een snelle heropstart van het culturele leven aan het front, en er werden ook nieuwe 

initiatieven genomen. Het Verenigd Koninkrijk had dan weer verschillende ‘bands’ en ‘pipers’ 

in het leger, die verschillende statuten konden krijgen als soldaat-muzikant. Nederland kende 

op zijn beurt dan verschillende lokale muziekkorpsen.  

België vertoont hier toch enkele verschillen. Het is duidelijk dat de Belgische overheid veel 

later die activiteiten organiseerde, en dus de eerste jaren van de oorlog weinig belang hechtte 

aan muziek voor soldaten. Naarmate de tijd vorderde, begon de België uiteindelijk toch de 

meerwaarde ervan in te zien, omdat die investering in cultuur bleek te werken bij de andere 

legers. Dat had onder andere te maken met de vraag welke functie kunst/muziek konden 

vervullen in tijden van oorlog. 

Ten eerste, is er de praktische functie: muziek kan het dienen als signalement of als praktisch 

middel aan het front. Maar het verhaal is veel breder dan dat. Zo wordt er in cultuur geïnvesteerd 

om het moreel van de soldaten op te krikken in de barre tijden van oorlog. Die cultuur kon voor 

afleiding en ontspanning zorgen voor zowel de soldaat als ‘creator’ en als voor de toeschouwer. 

Maar het was niet enkel voor de soldaten dat de Staat op kunst inzette. De Staat er namelijk zelf 

ook belang bij, en zag kunst als een soort middel om zich op een bepaalde manier te profileren, 

naar de andere naties toe. Muziek is daarbij ook een goed middel, om de grootsheid van een 

natie in de oorlog naar zowel het buitenland als de soldaten toe te uit te stralen. Op die manier, 

krijgt muziek zijn plaats in tijden van oorlog. 
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3.3. Deelconclusie 
 

Ik ben dit hoofdstuk begonnen met de vraag hoe en waarom de Belgische overheid muzikale 

activiteiten organiseerde aan het front. De geschiedenis van het Symfonisch Orkest van het 

Belgische Leger heeft de ‘hoe-vraag’ beantwoord en de wetenschappelijke literatuur heeft de 

‘waarom-vraag’ behandeld. 

Ten eerste, is de oprichting van het orkest te verklaren op basis van de directe contextualisering, 

waarbij de overheid de soldaten ontspanningsmogelijkheden aanbiedt. Het organiseren van 

culturele activiteiten aan het Belgische front bleef lang uit, maar na literatuur en schilderkunst 

werd er rond 1916 ook muziek georganiseerd. Vanaf 1917, gebeurde dat op een gestructureerde 

manier, met de oprichting van een orkest, onder leiding van soldaat Corneil de Thoran. Het 

orkest begon klein, maar breidde zich uit doorheen de jaren. Het orkest kwam tot stand door 

investeringen van de overheid, waarmee instrumenten en partituren konden worden 

aangekocht. De muzikanten waren allemaal soldaten. Door de grote bedrijvigheid, lijkt het me 

onmogelijk dat de muzikanten van het orkest nog militaire dienst zouden vervuld hebben. Het 

orkest speelde namelijk zeer veel voorstellingen op het terrein, vooral in de lente van 1918. 

Ten opzichte van andere legers, is België eigenlijk een laatbloeier op dat gebied. Dat brengt 

ons bij de tweede verklaring voor de oprichting. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, was 

er bij het begin van de oorlog al meteen ruimte voor georganiseerde culturele activiteiten voor 

de soldaten, waarbij muziek een grote rol speelde. Dat entertainment voor soldaten werd dan 

ook als ‘goede’ ontspanning gezien tegenover andere ontspanningsvormen. Daar zal het 

Belgische leger ook de mosterd hebben gehaald om zichzelf te verbeteren. 

Een derde verklaring voor het bestaan van het orkest is te vinden bij de functie van muziek in 

tijden van oorlog. Uit het bronnenonderzoek, is namelijk gebleken dat het orkest vooral in 

fronthospitalen speelden voor de gewonden, zij die het op moreel vlak het zwaarst hebben. Dus 

wederom komt hier het argument naar boven dat muziek een soort ‘genezende’ kracht kan 

hebben, en de soldaten een goede ontspanning kan bieden. 

In de wetenschappelijke literatuur, hebben we ook gezien dat kunst en muziek tijdens oorlog in 

functie van de Staat kan staan. Dat is de vierde en laatste reden die het bestaan van het orkest 

verklaart, vooral tegen het einde van hun bestaansgeschiedenis. Zoals we gezien hebben, werd 

het orkest tijdens de zomer van 1918 een soort cultureel uithangbord van het Belgische leger, 

om zo de grootsheid van België te tonen tegenover het buitenland. Dat zit ook verweven in de 
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verschoven perceptie over het land tijdens de oorlog. Het feit dat het orkest in het buitenland 

speelt, is ook via hogerhand geregeld, namelijk koningin Elisabeth, en dus niet via het orkest 

of de legerleiding zelf.  

In tegenstelling tot andere legers, kunnen we wel niet stellen dat het symfonisch orkest een 

expliciete uitdrager van een bepaald nationalisme was. Het komt er wel mee in aanraking, maar 

tijdens de eigen voorstellingen ligt de focus gewoon op het spelen van muziek. Zelfs het feit 

dat er oorlog woedt, houdt het orkest niet tegen om Duitse en Oostenrijkse muziek te spelen. 
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4. Cinema voor Belgische soldaten aan het front 

 

4.1. Les Séances Cinématographiques 

 
In dit deel van de thesis, zal ik de filmvoorstellingen aan het Belgische front onder de loep 

nemen. Wederom is dit onderzoek gebeurd op basis van primaire bronnen. Ook heb ik dit 

deelhoofdstuk chronologisch opgedeeld om zo te vertellen hoe de Belgische overheid de 

organisatie van cinema op het terrein in goede banen leidt. 

 

4.1.1. De eerste initiatieven 
 

Monsieur le Général, 

Nous avons l’honneur de vous exposer les faits suivants: en date du 16 Juin 1915, la Maison 

Pathé frères de Londres, a introduit une demande d’autorisation, appuyée par S.M. la Reine, 

d’installer un établissement cinématographique à La Panne, a l’instar de ce qui existait sur les 

fronts français et anglais. 

[…] 

G. Hobé & Ed. Brys.203 

 

Een moeizame start 

 

De zomer loopt op zijn einde en we zijn op dat moment in het najaar van 1916. Het is in die 

periode dat de belangstelling voor cinema aan het front groeit bij de Belgische overheid. 

Ondertussen is de oorlog verworden tot een van de gruwelijkste slachtingen in de 

wereldgeschiedenis en heeft die oorlog een impact op alle aspecten van het leven, ook de 

vrijetijdscultuur. Op dat moment, heeft het Belgische leger enkel nog maar over een 

schildersgroep. De culturele activiteiten worden in die periode echter uitgebreid. 

                                                           
203 Brief van Hobé en Brys, 20 februari 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
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Begin september 1916 schrijft Edmond Brys een brief204 naar generaal Wielemans. De brief is 

ondertekend door G. Hobé, een architect uit De Panne, en door Brys zelf. Op dat moment, is 

hij directeur van de ‘Cinéma Pathé’ in De Panne. Zoals we gezien hebben in de context, had 

die Franse firma verschillende filialen in het buitenland en baatte dus ook in België 

verschillende filmzalen uit. In zijn brief schrijft Brys dat hij iets wil installeren aan het 

Belgische front, namelijk frontcinema’s. Nous avons l’honneur de vous proposer de constuire, 

dans un ou plusiers cantonnements les plus importants, une ou des tentes démontables pour y 

donner, à l’instar de ce qui se fait aux Armées Anglaises et Françaises, des representations 

cinématographiques aux troupes temporairement au repos.205 

 

Wat uit die brief dus ook blijkt is dat cinema’s aan het front op dat moment geen nieuw gegeven 

zijn. Er wordt zelfs expliciet gesteld dat dit cultureel fenomeen al bestaat in het Britse en Franse 

leger, en uit de brief blijkt voorts ook dat België achter die feiten aanloopt. Op dat moment, 

wordt er ook nog steeds gesproken over demonteerbare cinema’s, niet per se over echte 

ingerichte zalen. De term ‘tentes démontables’ kan betrekking hebben op de zogezegde 

rondreizende cinema’s aan het front. Uit de literatuur blijkt dat zulks een welbekend fenomeen 

was, wederom in de buitenlandse legers.  

Uit die ene zin in de brief van Brys, komt ook al meteen naar voor wie de filmvoorstellingen 

bedoeld zijn en wanneer ze worden gebuikt, namelijk voor de soldaten als zij momenten van 

rust kennen. Dat soort cinema’s waren dus gericht op de regio net achter het front. 

De ideeën en de voorstellen aan het Belgische leger, lijken dus in eerste plaats te komen van 

ondernemers, die op hun eigen manier met de oorlog omgaan. In de brieven, wordt cinema ook 

telkens beschreven als een goede manier om de traag verlopende tijd tijdens de rustmomenten 

tegen te gaan. Het is dus duidelijk dat die mensen een idee hebben over cinema en hoe die 

invloed zou kunnen hebben op het moreel en strijdvaardigheid van de soldaten. In zijn retoriek, 

legt Brys de sterke focus op het slechte moreel die op dat moment heerst in het leger na de lange 

en moeizame oorlogsjaren. Dat kan deel zijn van zijn verkoopretoriek, maar zijn beschrijving 

is echter wel sprekend: Pendant les longues soirées d’automne et d’hiver, les soldats sont 

                                                           
204 Brief van Hobé en Brys, 1 september 1916, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
205 Brief van Hobé en Brys, 1 september 1916, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
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entrainés vers les cabarets ou ils dépensent rapidement leur solde et ou ils s’ennivrent parfois. 

Il en résulte une dépression morale que les Chefs déplorent sans parvenir facilement à enrayer 

le mal.206 

Brys ziet dus duidelijk de nood aan ontspanning voor soldaten, en zegt ook op subtiele manier 

dat het leger er tot dan toe niet in slaagt om die op een goede manier aan te bieden. Brys heeft 

echter de oplossing: filmvoorstellingen. Ook benoemd Brys meteen de ‘slechte’ tegenhanger 

van cinema op gebied van afleiding voor soldaten aan het front, namelijk alcoholisme. Die 

vergelijking en de expliciete verwijzing naar alcohol komen meermaals in de bronnen voor en 

zijn zeer treffend. Er heerst dus een soort drang om de soldaten wel ontspanning te bieden, maar 

die moet (militair) te verantwoorden zijn. Militair-tactisch gezien, is het natuurlijk een nadeel 

als soldaten naar de fles grijpen en op die manier minder scherp in het conflict kunnen staan. 

Cinema wordt gezien als een goed tijdverdrijf, of zoals Brys het verwoordt: Dans le but 

purement humanitaire de procurer aux troupes des distractions sainement morales.207 

 

Die morele houding tegenover alcohol bij de soldaten is natuurlijk van militaire aard, maar een 

groep die daar sterk op hamerde aan het front was de Y.M.C.A. (Young Men's Christian 

Association). Die organisatie binnen het Britse leger had als doel om de omstandigheden voor 

de soldaten aan het front zo draagbaar mogelijk te maken. Vandaar dat zij ook een grote rol 

speelde in het organiseren van vertier voor het Britse leger aan het front. Binnen hun filosofie 

kan een ‘goede’ vorm van ontspanning de soldaten weghouden van de ‘slechte’ 

ontspanningsvormen, waarvan alcohol meest uitgesproken is. Het is dan ook de Y.M.C.A. dat 

al vroeg in de oorlog cinema voorzag voor de Britse soldaten, in samenwerking met de firma 

Pathé, en al reeds in 1915.208  

Die firma zal doorheen de oorlog een belangrijke rol voor de cinema’s blijven spelen, omdat 

zij zorgt voor de distributie van films en het nodige materiaal om een cinema op te bouwen. 

Het bedrijf was dus ook actief bezig met het uitbouwen van cinema’s aan het front. De literatuur 

stelt dus ook dat cinema een wijdverbreid fenomeen was, zeker aan het Britse front.209 Het is 

                                                           
206 Brief van Hobé en Brys, 1 september 1916, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
207 IBIDEM. 
208 Brief van Hobé en Brys, 20 februari 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
209 GROSVENOR, Christopher, Cinema on the Front Line: A History of Military Cinema Exhibition and Soldier 

Spectatorship during the First World War, uitgegeven doctoraatsproefschrift, University of Exeter, 2018, p.87. 
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dan ook het Britse filiaal dat zich daar actief mee bezighoudt. Maar de firma beperkt zich niet 

enkel tot de Britten zelf. Uit een brief uit 1917210, blijkt namelijk dat La Maison Pathé Frères 

de Londres al in de zomer van 1915 een voorstel had gedaan aan de Belgische overheden om 

ook voor de Belgische soldaten frontcinema’s te installeren. Het verschil met het Britse leger 

is dat België minder concrete interesse toonde. Vanuit de legerleiding, wordt er in 1915 dus 

niet op ingegaan.  

Blijkt echter dat koningin Elisabeth dat wel gedaan zou hebben. In De Panne, in het hospitaal 

‘l’Océan’, komt er een organisatie op gang om daar een kleine cinema te installeren voor de 

gewonde soldaten. Dat gebeurde dus nadat de firma een voorstel had gedaan en in september 

1915 werd er dan ook werk van gemaakt. De resultaten in het fronthospitaal zouden verbluffend 

geweest zijn. Nous ne pensons pas devoir vous faire valoir les bienfaits résultants de ces 

représentations données aux troupes au repos et qui y ont trouvé de soines distractions; les 

autorités militaires ont du vous en rendre compte. Des représentations spéciales et gratuites 

sont données hebdomadairement aux blessés de l’ambulance ‘Ocean’.211 

 

Wat men hiervan moet onthouden, is dat er dus tegen het einde van 1915 in het hospitaal van 

De Panne filmvoorstellingen werden gegeven voor de gewonde soldaten op wekelijkse basis. 

Dat werd mogelijk gemaakt en in gang gezet door de firma Pathé. Daarna volgt een lange stilte 

in de bronnen, tot Brys op die feiten inspeelt in zijn brief van september 1916. Hij ziet hoe de 

cinemavoorstellingen bij andere legers zich hebben verspreid naar het front, en aangezien hij 

eigenaar is van de ‘Cinéma Pathé’ in De Panne, zou hij dat ook graag zien gebeuren voor het 

Belgische leger.  

Het antwoord dat Brys ontvangt, is echter geen positief nieuws. Hij krijgt te horen dat het op 

dat moment nog niet mogelijk is om de filmvoorstellingen verder uit te breiden. En réponse à 

votre lettre du II Courant, j’ai l’honeur de vous faire connaître qu’il ne m’est pas possible de 

fixer dès à present la date à laquelle un cinéma pourrait être installé à La Panne, mais que je 

ne reviens pas sur l’autorisation qui vous à été donnée et que j’accepterai avec plaisir son 

arrivée dès que les circonstances le permettrons.212 Op langere termijn, zou dat dus wel 

                                                           
210 Brief van Hobé en Brys, 20 februari 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
211 IBIDEM. 
212 Brief voor de Chef ‘Etat-Major Général, 20 september 1915, Koninklijk Museum van het Leger en 

Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
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mogelijk moeten zijn. Ik veronderstel dat Brys niet gediend was met dat antwoord. Op die 

manier, loopt de organisatie van frontcinema’s achter tegenover de andere legers. Een jaar na 

die beslissing, schrijft Brys daar zelf het volgende over: Par sa lettre du 14 Septembre 1916, 

Monsieur Lieutenant Général Wielemans nous faisait savoir qu’à son grand regret il ne pouvait 

donner son assentiment à cette proposition, qui constituait, dissait-il, un facheux précédent que 

ne manquerait pas d’invoquer des industriels et des commerçants ayant un but moins 

désintéressé.213 

In 1915, wordt er dus al een kleine cinema georganiseerd in het hospitaal van De Panne, maar 

een voorgestelde uitbreiding naar frontcinema’s komt er niet, ondanks de bereidbaarheid van 

de firma. Het blijkt eerder de legerleiding te zijn die op dat moment niet meewerkt, tot Brys in 

september 1916 met zijn brief opnieuw stof doet opwaaien omtrent de cinema’s. Zou er dan 

uiteindelijk toch groen licht komen? 

 

Langzaam op gang 

 

Net als bij het Symfonisch Orkest van het Belgische Leger, neemt het briefverkeer omtrent de 

cinema’s ook eind 1916 en begin 1917 toe. Zo schrijft Jacques Dumont op nieuwjaarsdag 1917 

een brief naar de militaire autoriteiten, met daarin de vraag of hij een cinema mag openen in De 

Panne.214 Dumont is op dat moment zelf Géomètre Expert, en doet aan vente en achat 

d’Immeubles et de Terrains. Hij zou graag de cinema openen op zijn eigen eigendom, propriété, 

waar er zich trouwens op dat moment Belgische troepen bevinden, met rust. Hij wil echter die 

locatie gebruiken voor zijn cinema. Zijn voorstel is dus ook om die troepen een andere rustplek 

te geven, om zo ruimte te creëren voor de cinema.  

In een volgende brief, van 10 januari, legt hij concreet uit wat hij van plan is en hoe hij dat voor 

elkaar wil krijgen wat veiligheidsvoorschriften en comfort betreft. J’installerai deux escaliers 

de 1m20 et une sortie supplémentaire vers le jardin qui est de niveau avec la salle. L’appareil 

sera placée en dehors de la salle, dans un petit bâtiment separé. […] Les dangers sont donc 

                                                           
213 Brief van Hobé en Brys, 20 februari 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
214 Brief van Jacques Dumont, 1 januari 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
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nuls.215 Die handgeschreven brieven stuurt hij dan op en ze worden de daarop volgende dagen 

in overweging genomen door de autoriteiten.  

Op 21 januari 1917, stuurt luitenant Purrier een brief naar de generaal, met daarin zijn advies 

betreffende het voorstel van Dumont. In tegenstelling tot 1915 en 1916, wordt het idee niet 

afgeschoten. De luitenant bevestigt wat Dumont zelf al zei in verband met de veiligheid van de 

zaal, al voegt de luitenant daar nog wat voorwaarden aan toe: Le grenier pourrait abriter 35 

hommes mais devrait au préalable être planchéié.216 Die beschrijvingen kunnen helpen om een 

beeld te schetsen van die ruimte waar men tracht cinema te organiseren. Dumont zal dus nog 

enkele verbouwingen moeten doen, zoals het bouwen van een trap en het beplanken van de 

vloer, om die plaats genoeg comfort te geven. 

Een belangrijk punt waarop de luitenant echter wijst, betreft het feit dat er op dat moment 

soldaten verblijven in de desbetreffende zaal. Hij is echter zelf al op zoek gegaan en stelt voor 

om 25 van hen onder te brengen in een nabije villa, waar er twee kamers zijn vrijgekomen.217 

Uit de brief valt af te leiden dat de luitenant zich redelijk positief uit tegenover het idee van 

Dumont en hij stuurt zijn advies naar de generaal, die de finale beslissing zal moeten nemen. 

Op 22 januari 1917, volgt dan het verdict van de Generaal-Majoor. De brief is kort. Hij licht de 

G.Q.G. in over het voorstel van Dumont, maar geeft hem geen toestemming om de cinema te 

openen. Als enig argument werpt hij op dat zulks voor een probleem zou zorgen bij de soldaten 

die op dat moment in de zaal verbleven. Ook is hij op de hoogte van de reeds bestaande cinema 

in De Panne. La création d’un nouveau cinéma à La Panne ne me parait pas être nécessaire. 

Dans ces conditions j’ai émets un avis nettement défavorable.218 

 

Klachten Pathé 

 

Ondertussen zijn er al heel wat pogingen geweest om voor het Belgische leger cinema’s te 

organiseren aan het front, maar telkens botste dat op een negatief advies bij de militaire 

overheden. Dat zorgde voor de nodige frustratie bij zij die dat wilden organiseren, onder andere 

                                                           
215 IBIDEM. 
216 Brief van luitenant Purrier, s.d., Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-

CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
217 IBIDEM. 
218 Brief van de Général-Major, 22 januari 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te 

Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
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Figuur 8: logo van de firma Pathé op brief, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-

CDH/Moskou, inv. nr. 4266. 

de firma Pathé. In een brief naar de generaal, uiten zij dan ook dat ongenoegen en doen hun 

beklag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij stellen dat de firma al sinds het begin van de stellingenoorlog zorgt voor het vermaak van 

de soldaten en dat cinema’s al lang een feit zijn bij de andere legers. Ze begrijpen dus niet 

waarom de Belgische autoriteiten een brede cinemacultuur aan het front blijven weigeren. La 

firme Pathé, qui a, comme nous venons de vous l’exposer, contribué à distraire les soldats 

depuis Novembre 1915; et qui au point de vue de l’organisation peut-être assimilée aux 

groupements installés sur tout le front; les huttes de récreation Y.M.C.A. Nous sommes d’autant 

plus surpris de cette décision que n’ayant jamais renoncé à notre projet, nous croyons avoir 

par notre demande datée du 1 Septembre 1915, un droit de priorité incintestable.219 

De firma stelt zelfs dat de Belgische overheden hun schade hebben berokkend en eisen een 

compensatie. Nous espérons, Monsieur le Général, qu’un compensation du préjudice moral 

que nous subissions vous voudrez bien après avoir examiné le bien fondé de notre 

revendication, nous accorder les faveurs dont jouissent d’ailleurs les orgaisations senblables 

existantes aux armées anglaises en françaises.220 

                                                           
219 Brief van Hobé en Brys, 20 februari 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, 

Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 8322. 
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Opmerkelijk in beide fragmenten, zijn de verwijzingen naar de buitenlandse legers. Daarnaast 

is de manier van onderhandelen met de militaire autoriteiten ook veranderd tegenover de vorige 

periode. Cinema is in 1917 veel minder een vrijblijvendheid, of iets dat als een overbodigheid 

wordt gezien. De wijdverspreide aanwezigheid van dat fenomeen aan het front is merkbaar in 

de bronnen en wordt ook in de wetenschappelijke literatuur benadrukt. In de brief, lijst de firma 

vervolgens enkele eisen op. 

Ten eerste, willen ze een officiële erkenning krijgen, Le Cinéma Pathé aux armées. Op die 

manier, hebben zij volledige controle over de installaties, apparatuur en de films aan het front. 

Om de organisatie op het terrein tot een goed einde te brengen, stellen ze nog enkele eisen. Zo 

moeten er zich enkele soldaten melden die niet meer zouden meestrijden aan het front, om de 

cinema’s te helpen installeren en uitbouwen. Ook hebben ze een auto nodig, en vue 

d’installation des locaux, d’organisation des représentations et du transport quotidien des films 

nouveaux.221 Voorts wordt er in een apart puntje vermeld dat er voldoende benzine moet 

voorzien worden. 

 

De trein vertrokken 

 

De trein is bij deze vertrokken voor de cinemavoorstellingen aan het front. Vanaf de lente van 

1917, zullen er enkel maar uitbreidingen komen. In april, stuurt de firma Pathé nog een brief 

naar de generaal, met daarin een bedanking: Nous avond l’honneur de vous accuser réception 

de votre estimée lettre datée du II du mois courrant. Nous vous remerçions vivement de l’appui 

que vous voulez bien accorder à notre oevre qui à pour but, […], de donner de saines 

distractions aux soldats en vue de soutenir leur moral et de les empêcher de passer une partie 

de leurs heures de repos aux cabarets.222 De plaatsen waar de cinema’s zullen worden 

uitgebouwd zijn nog niet concreet, maar er is sprake van les divers cantonnements importants 

de l’armée belge223. 

In de maand mei van dat jaar, worden de locaties echter concreter. Zo geeft de G.Q.G. groen 

licht om een cinema te openen in Alveringhem, een dorp achter het Belgische front. Wederom 
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keert in die brief het element van ‘goede’ ontspanning terug.224 Op 18 mei, zal er ook in Leysele 

een bioscoop opengaan voor de soldaten.225 De houding van de autoriteiten is duidelijk 

veranderd. Dat valt ook te merken in een andere brief, die wederom groen licht geeft om een 

cinemazaal te openen: Avec un avis très favorable. La salle […] est libre pour le moment et 

présente les conditions de sécurité désirables.226 

In die periode, ontvangt de legerleiding nog een verzoek van een ‘particulier’ om een cinema 

te mogen openen in de frontregio.227 Het gaat over een zekere Gustaaf Delannoy. Hij is dus al 

de derde, na Brys (Pathé) en Dumont, die een aanvraag indient. Delannoy is handelaar en 

hotelhouder, […], tegenwoordig verblijvende De Panne. Hij zou graag de toelating bekomen 

om eenen cinéma te openen in een der volgende gemeenten: Rousbrugge, Beveren, Leysele, 

Isenberghe, Wulveringhem, Vinckem, Bulscamps. Hij wil dat doen om de krijgslieden aldaar 

in rust, een goedkoop aangenaam verzet en deftig tijdverdrijf te kunnen verlenen. Tegelijk 

schrijft hij dat hij zich ook aan de veiligheidsvoorschriften zal onderwerpen.  

In de bronnen, zijn de antwoorden op Delannoy echter niet terug te vinden. Slechts één 

antwoord heb ik gevonden, dat erop neerkomt dat le cinéma en cause devrait être établé dans 

un local à édifier à vos frais.228 Delannoy wordt dus net als Dumont zelf verantwoordelijk 

gesteld voor het onderhoud en de veiligheid van de desbetreffende zalen. 

 

Zomer 1917 

 

Ondertussen zijn we al in de zomer van 1917, de periode waarin de Belgische overheid 

betrokken raakt bij het cinemagebeuren aan het front, door middel van een brief van 

onderluitenant Angel Doclot, gericht aan de minister van Oorlog.229 Via Brys, heeft hij de 

voordelen van cinema kunnen ontdekken en hij ziet er een groot potentieel in een verdere 

uitbreiding. Het verschil met voorgaande argumentaties over het morele effect van cinema, ligt 
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in het feit dat Doclot een nieuw argument naar voor schuift: geld. Doclot heeft een zicht op het 

terugverdienmodel van de bestaande cinema’s en schetst dat ook in zijn brief.  

Hij berekent de opbrengsten van een cinema-avond op basis van het aantal zetels per zaal en de 

prijs. Zo zijn er 150 plaatsten voor 0.50 FR, 100 plaatsen voor 0.60 FR, 80 plaatsen voor 1.10 

FR en 20 plaatsen voor 2 FR. In totaal, bedraagt de opbrengst van een avond dus 283 FR. Doclot 

stelt dat, wanneer er tien voorstellingen gegeven worden per week, de wekelijkse opbrengst dus 

om en bij de 3000 FR kan zijn. 

Daarnaast berekent hij ook de kosten, die 85 FR per avond bedragen, 850 FR per week dus. Het 

terugverdieneffect van de frontcinema’s is dus vrij succesvol. 

Dat is ook het grootste argument waarmee Doclot de Belgische overheid probeert te overtuigen. 

De filmvoorstellingen kunnen dus gegeven worden sans aucune frais pour le Trésor.230 

Vervolgens wordt er in juli 1917 een brief verstuurd naar Brys, met daarin het verzoek om zijn 

kosten en opbrengsten van zijn cinema in De Panne in kaart te brengen. Dat doet hij ook, en in 

een brief van augustus zijn de winsten van de tweede helft van juli 1917 te lezen. Zo valt er af 

te leiden dat er iedere dag één cinemavoorstelling plaatsvindt, behalve op zondag, wanneer er 

drie plaatsvinden.231 

In de zomer van 1917 krijgt de Belgische overheid dus het volle potentieel te zien van de 

frontcinema’s. In de herfst van dat jaar, zal er meteen een economisch plan worden opgesteld 

om de organisatie van de cinema’s vlot te laten verlopen. 
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4.1.2. Het plan van de overheid 
 

Le sous-lieutenant Doclot demandait l’autorisation d’établir, dans des conditions 

d’exploitation développées dans sa lettre, un poste de projections cinématographiques à La 

Panne et un autre à Wulpen, avec l’aide de soldats inaptes et sans aucun frais pour le Trésor.232 

 

Reden om cinema te organiseren 

 

We zijn in de herfst van 1917, met de winter in het vooruitzicht. Omdat de winters barre 

periodes zijn voor de soldaten, wil de overheid zeker in die periode iets doen voor hun welzijn. 

Dat argument komt vaak naar voren in de bronnen: Il est de toute nécessité de procurer, en 

hiver, des distractions saines aux soldats belges au front.233 In een andere brief uit die periode, 

valt dat ook te lezen: J’espère, Monsieur le Ministre, pouvoir ainsi, grâce à votre concours, 

alléger dans une certaine mesure, les souffrances que prépare à nos soldats un quatrième hiver 

de guerre, et leur éviter l’exploitation dont ils sont l’objet par des entrepreneurs peu 

scrupleux.234  

In het tweede deel van die zin, komt ook de spanning naar voren die nu ontstaat tussen de 

overheid en de ‘ondernemers’, die in 1915/16 vooral instonden voor het organiseren van 

cinema. De Belgische overheid schildert ze in die brief af als weinig betrouwbaar voor het 

welzijn van de soldaten; vandaar dat de overheid die vrijetijdscultuur beter in handen neemt. 

Een tweede reden die naar voren komt, is wederom de bezorgdheid om de soldaten een ‘goede’ 

vorm ontspanning aan te bieden. Naast alcohol, blijkt ook gokken een bezigheid te zijn van de 

Belgische soldaat aan het front: Les soldats ont une tendance à se livrer aux jeux d’argent.235 

Met cinema, wil de Belgische overheid hen daar dus van weghouden en de militairen een 

spektakel aan te bieden, te weten projecties op het scherm. 

Een reden waarom de overheid inziet waarom ze beter cinema in eigen hadden kan hebben, is 

omdat ze op die manier controle krijgt op wat de soldaten precies te zien krijgen. Wat dus 
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geprojecteerd wordt, is geen toeval, maar zijn zorgvuldig door de overheid uitgekozen beelden, 

zo valt te lezen in de primaire bronnen: Les films sont judicieusement choisis, est instructif, 

varié et moral.236  

Het is dus de bedoeling van de overheid om nieuwe cinema’s te creëren aan het front. De zalen 

die zullen worden uitgekozen onder de naam van Doclot. Het plan is om twee zalen te openen. 

Maar zoals we gezien hebben, zijn dat dus niet de eerste cinemazalen binnen het Belgische 

verhaal. Het verschil met de voorgaande periode is dat de cinema’s niet in een hospitaal zullen 

komen, maar dat de overheid echt zal proberen om de cinema zo dicht mogelijk bij de soldaten 

aan het front te krijgen. 

 

Praktische organisatie: de zalen 

 

Al meteen wordt duidelijk dat de frontcinema’s waarschijnlijk niet over hetzelfde comfort 

beschikten als de cinemazalen in het hospitaal van De Panne. Het is namelijk zo dat de 

voorstellingen zullen plaatsvinden in barakken, baraquements. Uit welk materiaal die barakken 

gebouwd werden, is moeilijk na te trekken, maar de bronnen kunnen ons er wel een beeld van 

geven. Het was namelijk ook de bedoeling dat die barakken niet altijd op ieder moment van de 

dag gebruikt zouden worden. Het was dus belangrijk dat het gebouw zou blijven staan, met zo 

weinig mogelijk kosten: Construire le baraquement de façon à ce qu’il puisse être démonté. 

N’étant pas occupé de façon permanente, il suffit qu’il soit à simples parois.237  

De grootte van de barakken staat echter wel concreet in de bronnen vermeld. De standaard voor 

de cinemazalen ligt op 12,5m x 7m, ongeveer 87 vierkante meter dus. La surfase occupable 

comprendrait 375 places assises.238 Om die zitplaatsen te kunnen benutten, moesten er 21 

banken worden aangekocht, en werden er enkele stoelen gegeven uit diverse hoeken. 

De inplanting van die barakken wordt ook besproken in het economisch plan. Pour éviter le 

bombardement et les risques de destruction, les postes ne seraient pas établis dans l’interieur 

des localités, mais entre les localités le long d’une voie d’accès, de sécutité aussi grande que 

possible.239 De cinemazalen moeten dus makkelijk bereikbaar zijn, zowel voor het publiek als 

voor de bezorgers van het materiaal. Het is opmerkelijk dat er gezegd wordt dat men moet 
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opletten voor de bombardementen die de zalen eventueel zouden kunnen vernietigen. Dat is 

een indicatie dat de cinema’s weldegelijk dichtbij het front ingericht. En zoals gewoonlijk, 

wordt er ook gehamerd op de veiligheidsvoorschriften voor de barakken. 

Zo een barak komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht gevallen, meer zelfs, ze brengt een redelijk 

zware kost met zich. Zo kost een barak van 87 vierkante meter 5250 FR.240 Als we daarbij de 

kosten voor de banken rekenen, komt dat op een totaal van 5881 FR. Toch is het zo dat de 

Belgische overheid niet heeft betaald voor zijn cinemazalen. Het C.R.F.B. (Centre de 

Récréation au Front Belge) neemt namelijk de beslissing om de kosten voor de barakken op 

zich te nemen.241 Een steeds terugkomende naam in de bronnen is die van mevrouw Heymans. 

Het is dus mede dankzij haar dat de filmvoorstellingen aan het front zijn kunnen doorgaan. 

 

Praktische organisatie: het materiaal 

 

Met een zaal alleen kan je natuurlijk geen cinema organiseren. Vandaar dat het volgende punt 

in het economisch plan de aankoop van het nodige materiaal betreft. Alle materiaal dat de 

Belgische overheid zal aankopen, is afkomstig van de firma Pathé. Zoals eerder besproken, zijn 

zij al sinds 1915 actief aan het front, en hebben zij al banden gesmeed met Belgische 

autoriteiten. Die exclusiviteitsrechten blijven dus behouden, ook in die periode.  

Net als de zaal, is ook het materiaal geen goedkope zaak. Zo kost un appareil renforcé avec 

volet automatique et objectif ordinaire zo’n 844 FR. Un tableau distributeur sur ardoise avec 

rhéostat 50 amp 110 volts kost dan weer 525 FR. Een laatste grote aankoop is un poste contre 

l’incendie MALLET anec coupoir, support sur table, enrouleuse automatique, courroie 

métallique et deux bobines pour 400 mètres.242 Daarnaast worden ook kleinere, goedkopere 

spullen gekocht zoals lampen en extra bobijnen. Het totale kostenplaatje van al dat materiaal 

komt neer op 2700 FR. 
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Figuur 9: overzicht kosten voor materiaal, Economisch plan van de fontcinema’s gericht 

naar de minister van Oorlog, 23 oktober 1917, Koninklijk Museum van het Leger en 

Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 4266. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om alles aan de praat te krijgen, zijn er natuurlijk ook externe generatoren nodig. De Belgische 

overheid krijgt ook die aangeboden van een firma, echter niet Pathé. Om zelf niet onnodig te 

beginnen goochelen met technische termen, citeer ik hier liever wat er in het economisch plan 

staat: Les établissements GAIFFE, actuellement GALLOT & C., 9, rue Méchain, à Paris, 

s’engagent à fournir, à bref délai, les groupes électrogènes nécessaires au prix unitaire de 

4000FR. Ces groupes ont une puissance de 400 ampères 110 volts continus, dynamo Compound 

évitant le survoltage, et comprenant l’aéroréfrigéranr monté, le sillencieux monté, le rhéostat 

d’excitation indépendant et le tableau d’utilisation, durée normale de march 6 heures sans 

arrêt, consommation d’un litre d’essence par kilowatt-heure à pleine charge. Nombre de tours: 

1450, poids non emballé 420 kg.243 

Net als het materiaal dat bij Pathé wordt aangekocht en net als het materiaal dat voor het 

Symfonisch Orkest van het Belgische Leger wordt aangekocht, sluit het Belgische leger 

akkoorden met ondernemingen uit Parijs. Die grote stad was namelijk ook het best bereikbaar 

vanaf het Belgische front en had ook het meest uitgebreide aanbod. De totale kostprijs voor die 

generatoren bedraagt dus 4000 FR, wat samen met het materiaal van Pathé neerkomt op een 
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Figuur 10: Overzicht lonen, 27 juni 1917, Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. 

nr. 4266. 

kostenplaatje van 6700 FR voor het materiaal om de cinema’s aan het front te laten draaien. 

Uiteindelijk wordt al dat materiaal ook eigendom van de Belgische Staat: Les installations 

cinématographiques (la participation des C.R.F.B exceptée) deviendront propriété complète de 

l’Etat.244 

 

Praktische organisatie: het personeel 

 

Wanneer men muziekinstrumenten koopt, heeft men natuurlijk muzikanten nodig, en wanneer 

men cinema organiseert, heeft men mensen nodig om die te laten draaien. Wat het nodige 

personeel betreft, doet de Belgische overheid een beroep op soldaten die ongeschikt zijn voor 

het front, soldats d’inaptes.245 

Er is vooral vraag naar een kassier en twee controleurs van de zaal. Ook wordt er vermeld dat 

er een pianist aanwezig moet zijn.246 Die dient om de geluidloze films te begeleiden en zo meer 

sfeer in de zaal te brengen. Dat bevestigt de aanwezigheid van een piano aan het front.  
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De bronnen tonen ook tegen welk loon zij dat werk moesten doen.247 De pianist verdient 5 FR 

per avond, wat hetzelfde loon is dat van de kassier. De twee controleurs van de zaal verdienen 

elk 4 FR per avond.  

Voor het logistieke transport, werd al eerder een auto aangevraagd, maar die heeft natuurlijk 

ook een chauffeur nodig. Pour le transport rapide des films entre les maisons proprétaires et 

les centres cinématographiques, j’emprunte la voie du courrier journalier du Ministère.248 

Als laatsten, heeft men natuurlijk ook technici nodig, met het nodige verstand van apparatuur 

om het aangekochte materiaal aan de praat te krijgen. In de bronnen, spreekt men van un 

opérateur-technicien et un aide opérateur.249 Ook die verdienen 4 FR per avond. Het blijkt 

echter niet zo makkelijk te zijn om capabele technici te vinden aan het front. Dat 

cinemamateriaal vereist namelijk ook een vrij specifieke kennis, en die is niet altijd beschikbaar 

bij de mensen aan het front.  

Zo moesten de twee technici die eerst aanwezig waren vervangen worden, omdat hun kennis 

niet voldoende was. Vooral de bediening van de benzinemotor blijkt een probleem te zijn: J’ai 

l’honneur de signaler que parmi les soldats qui m’ont été envoyés pour examin, le nommé 

Molitor possède des connaissances rudimentaires en électricité mais ignore complètement le 

moteur à essence; le soldat De Speigeleire ignore aussi bien l’électricité que le moteur. […] Je 

demande que ces soldats soient remplacés par des hommes ayant concurremment les 

connaissances en électricité en en moteur à essence.250 

Zo wordt er een oproep gedaan om capabele technici te sturen. Maar die blijken niet zo 

makkelijk vindbaar te zijn in het leger. Vele antwoorden hebben dezelfde toon: En réponsé à 

votre note rappelée en marge, j’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il n’existe pas dans les 

troupes sous mes ordres de méchaniciens de moteur à essence électriciens, ayant des 

connaissances réelles du métier.251 
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Door diep in te zoomen op de praktische organisatie, kunnen we dus duidelijk zien dat cinema 

organiseren aan het front verre vanzelfsprekend is en dat men botst op vele problemen die men 

in theorie op eerste gezicht vaak niet had zien aankomen. 

 

Praktische organisatie: prijzen en inkomsten 

 

Omdat de frontcinema’s natuurlijk voor soldaten bedoeld zijn, zijn de inkomprijzen zeer laag, 

om zo meer volk te kunnen lokken. Zoals eerder gesteld, is er in een barak plaats voor 375 

mensen. Daarvan zijn er 210 plaatsen aan 0.10 FR, 105 plaatsen aan 0.20 FR en 60 plaatsen 

aan 0.50 FR.252 Die prijzen worden in meerderen documenten herhaald, en liggen ook stabiel 

vast. Het grote deel van de soldaten zal dus zeer weinig betalen voor een filmvoorstelling. De 

iets duurdere plaatsen zijn bedoeld voor officieren, maar die zullen dan weer genieten van iets 

meer comfort op hun plaats. 

Om hun omzet te berekenen, gaat de Belgische overheid ervan dat alle voorstelling volzet zullen 

zijn. De populariteit van de cinema is dus gekend. Het is de bedoeling om twee voorstellingen 

per dag te geven et le dimanche, trois représentions pourraient être organisées.253 De totale 

opbrengst per dag ligt dan op 144 FR en op zondagen op 216 FR. 

 

Balans 

 

De praktische organisatie van cinema aan het front is nu in kaart gebracht en die informatie 

wordt ook verspreid onder de verschillende actoren van de frontcinema’s. We hebben gezien 

dat de organisatie vele kosten met zich brengt. Gelukkig voor de Belgische overheid, worden 

die in eerste instantie opgevangen door enkele giften. Nog een voordeel van cinema is het 

terugverdieneffect. En doordat men zoveel voorstellingen geeft, kan men de prijs voor de 

soldaten laag houden. De opbrengsten worden echter niet in de eigen zak van de overheid 

gestoken, maar dienen om de giften op termijn terug te betalen: Les bénéfices d’exploitation 
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serviront tout d’abord à rembourser les deux prêts consentis à l’Oeuvre des centres 

cinématographiques.254 

De bevestiging van de twee frontcinema’s onder Doclot zijn dus een feit. In december 1917, 

wordt er werk gemaakt van de installatie, en bij de start van het nieuwe jaar, 1918, worden de 

cinema’s officieel geopend. 
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4.1.3. Met dank aan de hulporganisaties 
 

 

Note à Monsieur le Ministre de la Guerre 

[…] 

Etant donné le succès des centres cinématographiques de La Panne et de Hondschoote 

autorisés par votre dépêche du 21 Novembre 1917, […], créés grâce à l’intervention du Comité 

des centres de récréation au Front Belge et du Relief Fund For Belgium, j’ai l’honneur 

d’accord avec les ‘C.R.F.B.’ de vous proposer l’extension de cette organisation en fondant les 

centres cinématographiques du front Belge avec l’appui des Gifst for Belgian Soldiers et sous 

le contrôle du ‘G.Q.G.’255 

 

De eerste resultaten 

 

Nadat de frontcinema’s van de Belgische overheid in januari 1918 van start zijn gegaan, wordt 

er eind januari al meteen een overzicht gegeven van de opbrengsten van de maand.256 De tweede 

helft van januari wordt onder de loep genomen. Al meteen is duidelijk dat de theorie van het 

economisch plan niet volledig wordt omgezet in de praktijk. De gehoopte 72 FR opbrengst per 

voorstelling wordt zelden gehaald. De meeste avonden leveren zo’n 60 FR tot 65 FR op. Af en 

toe, zijn er dan ook uitzonderingen waarbij er 80 tot 85 FR binnenkomt. 

Maar op veertien dagen, heeft de cinema in De Panne de overheid toch 782,80 FR opgeleverd. 

Er kan dus sprake zijn van een succes. Dat de inkomsten lager liggen dan gehoopt, ligt trouwens 

niet aan het feit dat er te weinig soldaten zouden komen opdagen. In tegendeel, de plaatsen van 

0.10 FR zijn altijd uitverkocht. Het zijn vaak de plaatsen van 0.50 FR die leeg blijven, de 

plaatsen die vooral dienden voor de officieren.257 
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Dat succes kent ook meteen gevolgen: Doclot zou graag een derde cinematografisch centrum 

openen aan het front, in Bulscamp. Daarvoor worden verschillende aanvragen ingediend, met 

de hoop op een positief antwoord. Maar verbazend genoeg, wordt zijn verzoek geweigerd, na 

een negatief advies van militaire autoriteiten. Dat wordt verwoord in een brief naar de minister 

van Oorlog: J’ai l’honneur de vous transmettre avec avis défavorable, la demande ci-jointe du 

sous-lieutenant Doclot, tendant à créer un troisième centre cinématographique à Bulscamp.258 

Er zijn drie verschillende redenen waarom het voorstel van Doclot geweigerd wordt. Ten eerste, 

het feit dat de organisatie van cinema te veel personeel vraagt, wat betekent dat zij minder 

kunnen worden ingezet aan het front. Je crais que l’extension donnée à l’organisation de ces 

centres ne finisse par absorber un trop grande nombre de militaires comme employés.259 In een 

latere brief wordt dat nog geconcretiseerd.260 Op dat moment, zijn er officieel vijf militairen in 

dienst van de cinema, maar bij een mogelijke uitbreiding zouden dat er al acht worden, pianist 

inbegrepen. Dat is een punt waar de militaire autoriteiten niet mee gediend zijn. 

Een tweede reden, die mij het meest interessant lijkt, betreft het feit dat Doclot zijn militaire 

plichten niet meer ten volle nastreeft nadat hij de organisatie van de cinema’s in zijn handen 

kreeg: Le sous-lieutenant Doclot est mis à ma disposition pendant le temps nécessaire à 

l’organisation et à la mise en marche des deux cinémas qui y sont prévus; cet officier n’ayant 

plus fait en réalité de service à la 18e Cie des T.A.G. depuis plus q’un an, et sa présence à son 

unité étant indispensable, le Major Commandant le Groupe auquel il appartient me demande 

son rappel.261 

Een laatste reden voor de weigering van een derde overheidscinema wordt op korte wijze 

uitgelegd: Il y a déjà un cinema civil en construction à Bulscamp.262 

Ondanks het succes van de twee vorige cinema’s, staan de militaire autoriteiten dus niet meteen 

te springen om in een nieuwe cinema aan het front te investeren. Toch zullen zij de uitbreiding 

niet kunnen tegenhouden. De minister zal effectief wel een derde cinema voor Doclot weigeren, 
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maar hij zal er anderen toestemming geven om een cinema te openen, waarbij de organisatie 

niet in de handen zal liggen van een militair met andere plichten. 

 

Dan toch de uitbreiding 

 

In de periode februari-maart 1918, is het namelijk zo dat er steeds meer hulporganisaties aan te 

pas komen om ontspanning voor de soldaten te organiseren. Zo ontstaat er briefverkeer met het 

Amerikaanse Rode Kruis, om de cinema-activiteiten verder uit te breiden.263 De huidige 

barakken sont qouvent élongnées de 7 à 8 kilomètres de certains cantonnements; le cinéma ne 

fonctionnerait donc que pour un nombre restreint de spectateurs privilégiés.264 

Om meer soldaten van cinema te laten genieten, stellen ze voor om te zorgen voor meer 

rondreizende cinema’s aan het front. Dat zou logistiek ook haalbaar moeten zijn. Il serait 

préférable de pouvoir utiliser les cinémas en question d’une façon itinérante. Le model de ces 

appareils permet certainement de les placer sur un camion, i lest donc possible de les mettre à 

la disposition des divisions qui les feront fonctionner, avec le personel nécessaire.265 

 

De grote verandering komt er wanneer ‘Gifts for Belgian Soldiers’ een aantal concrete 

voorstellen op tafel legt. De Gifts for Belgian Soldiers staat voor de duidelijkheid sous la 

protection de la croix-rouge américaine.266 Die organisatie wil niet enkel een derde cinema in 

Bulscamp openen, maar wil in totaal tien cinema’s aan het Belgische front openen: 4 dans les 

théâtres érigés au front par les soins de S.M. le Reine, 1 dans le Home du soldat à 

Wulveringhem, 2 dans les salles de fêtes des communies du Front.267 

De organisatie zal zelf voor het materiaal zorgen, wat dus geen last zijn voor de overheid zal 

betekenen in 1918. Le matériel de projection et les groupes électrogènes existants sont mis 

gratuitement à la disposition des centres cinématographiques par les ‘Gifts for Belgian 
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Figuur 11: Brief van de ‘Gifts for Belgian Soldiers’, 11 

februari 1918,  Koninklijk Museum van het Leger en 

Krijgsgeschiedenis te Brussel, Ex-CDH/Moskou, inv. nr. 4266. 

Soldiers’.268 En ook over het personeel is nagedacht. Le personel indispensables à chaque poste 

serait composé d’inaptes au ‘S.C.’ et comprendrait; un sous-officer, un opérateur-technicien, 

un aide-opérateur, un électricien connaissant la conduite d’un groupe électrogène, un cassier, 

un pianiste, deux contrôleurs de salles.269 Die cinema’s zijn wederom bedoeld voor de soldaten 

aan het front, wat blijkt uit het aantal plaatsen per zaal dat voor hen gereserveerd is. Pour les 

soldats les 3/4 du nombre total des places, le restant des places pour les sous-officiers et les 

officiers.270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat voorstel wordt naar de minister van Oorlog gestuurd en in diezelfde maand nog aanvaard. 

In de conclusie van het ministerie staat exact dezelfde informatie dat ik hierboven geschetst 

heb. Het is natuurlijk verassend om te zien dat twee maanden eerder een voorstel voor een derde 

cinema werd geweigerd, en er nu opeens zeven nieuwe mogen openen. De beslissende factor 
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daarbij zijn natuurlijk de externe hulporganisaties. Op die manier, neemt men de lasten voor de 

overheid weg, en zullen militairen als Doclot zich opnieuw op het militaire leven moeten 

richten. Zonder die externe hulp, zou de forse uitbreiding aan cinema’s er nooit gekomen zijn, 

aangezien de voorstellen die intern gebeuren telkens botsten op een negatief advies. 

Na die periode, valt de briefwisseling stil in de bronnen. Ik veronderstel dat men in de lente van 

1918 bezig zal geweest zijn met de opbouw en inrichting van de cinema’s en dat die in de zomer 

van 1918 nog steeds actief zullen geweest zijn. 

Op die manier eindigt die geschiedenis met een stevige uitbreiding van cinema’s aan het front. 

Wie daar dus als frontsoldaat was, zal zeker kennisgemaakt hebben met de verschillende 

cinema’s die in naam van de Belgische overheid opgericht werden aan het front. 
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4.1.4. Besluit 
 

Al reeds in 1915, zijn buitenlandse legers bezig met het organiseren van cinema aan het front, 

mede dankzij de firma Pathé. Ook met België zou de firma graag samenwerken, maar dat 

voorstel krijgt in de beginjaren geen aandacht van de legertop. Enkel koningin Elisabeth laat 

een cinema installeren van Pathé in het fronthospitaal van De Panne.  

In de loop van 1916, willen enkele ondernemers de Belgische soldaten van cinema’s voorzien. 

Maar zowel Brys, Dumont als Delannoy botsen telkens op de tegenwerking van de legerleiding. 

Nadat de firma Pathé zijn ongenoegen uit, komt er toch schot in de zaak. Die vooruitgang is 

vooral te danken aan luitenant Doclot. Hij verstuurt een brief naar de Belgische overheid met 

daarin een uitgewerkt plan voor cinema’s aan het front. Zijn voornaamste punt is dat cinema’s 

een terugverdieneffect hebben, en dat de overheid op die manier ‘goede’ ontspanning kan 

bieden aan de soldaten zonder dat het de schatkist een hoop geld kost. 

Zo gezegd, zo gedaan en in de herfst van 1917 bemoeit de overheid zich inderdaad met het 

organiseren van cinema aan het front. Het plan is om er twee te openen, een in De Panne, en 

een in Hondschoote, beide onder de naam van Doclot. De praktische organisatie wordt ook 

uitgewerkt. De cinemazalen zijn barakken met een capaciteit van een kleine 400 man, met de 

nodige veiligheidsvoorschriften. Het materiaal wordt in Parijs bij de firma Pathé aangekocht en 

het personeel dat voor de cinema’s werkt bestaat uit invalide frontsoldaten. 

Een forse uitbreiding komt er echter in februari 1918, wanneer hulporganisaties zich met de 

cinema’s gaan bezighouden. Dankzij de inzet en investering van ‘Gifts for Belgian Soldiers’ 

worden er zeven nieuwe cinema’s aan het front geopend. De overheid geeft hier groen licht 

voor, omdat het geld reeds klaarligt, de organisatie niet meer bij de lederleiding hoeft te liggen 

en mensen als Doclot hun legerdienst weer moeten hernemen. Ook het materiaal en personeel 

zal door de hulporganisatie geregeld worden. 

Op die manier werd er dus cinema georganiseerd aan het Belgische front. De redenen waarom 

de Belgische overheid dat organiseert werd al reeds vermeld, maar die zal ik dieper bespreken 

in het volgende stuk van de thesis. 
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4.2. Cinema in tijden van oorlog 
 

Nu ook de geschiedenis van cinema aan het Belgische front is geschreven, zal ik die empirische 

resultaten in de juiste historische context plaatsen aan de hand van de wetenschappelijke 

literatuur om de ‘waarom-vraag’ te beantwoorden. Daarbij zal ik nagaan hoe cinema 

georganiseerd werd binnen andere legers. Ook zal ik nagaan hoe de Duitsers in Bezet-België 

cinema gebruikten om zo een bepaalde politiek uit te voeren. Ten slotte zal er ook gekeken 

worden naar de bredere functie van cinema in tijden van oorlog. 

 

4.2.1. Binnen andere legers 
 

Frankrijk 

 

“Le cinéma occupe une trop grande place dans la société moderne pour que, dans la guerre 

moderne, il n’ait point quelque grand rôle à jouer.”271 Zoals we gezien hebben in de 

contextualisering van deze thesis, was het fenomeen van cinema al redelijk goed ingeburgerd 

in de samenleving van West-Europa en Noord-Amerika. In het begin van de twintigste eeuw, 

was Frankrijk een van de belangrijkste filmmakers en filmproducenten over de hele wereld.272 

Via de ‘Pathé Company’ konden zij ook wereldwijd films distribueren en hadden zij meerdere 

filialen in Europa, bijvoorbeeld in Londen. Het is ook datzelfde bedrijf dat een belangrijke rol 

zal spelen tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de cinemacultuur, zowel voor de cinema’s in 

Frankrijk als aan het front.  

Want het is ook vooral de Pathé Company die de autoriteiten heeft overtuigd van de kracht van 

de cinema273, en van het belang van de nieuwsberichten die er vertoond werden. Op die manier, 

kon de overheid naar een breed publiek toe communiceren over de oorlog en hadden zij zelf in 

handen wat er getoond zou worden. Dat idee is natuurlijk nauw verbonden met de censuur, die 

doorheen de oorlog zal blijven bestaan. 

Welke beelden er dan getoond werden, blijft over het algemeen nog redelijk vaag en in de 

wetenschappelijke literatuur zijn de antwoorden ook niet meteen te vinden. Op dit moment, is 
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het mij ook nog niet duidelijk of die nieuwsuitzendingen nog wel bewaard zijn gebleven, en zo 

ja in welke staat die beelden zich op dit moment bevinden. De literatuur wijst er echter wel op 

dat ze afkomstig zullen geweest zijn van de ‘Service Photo et Cinématographique des Armées’, 

de officiële organisatie die voor Frankrijk de officiële beelden van de oorlog moest maken.274 

Die dienst was aanwezig in vele divisies van het leger.  

Zij zouden beelden maken van het front om op die manier de oorlog in beeld te brengen. De 

oorlog werd natuurlijk niet op een objectieve weergegeven. De beelden werden gemaakt op een 

redelijk veilige positie achter de frontlinie275 en er werden geen beelden gemaakt van de 

massaslachtingen aan het front zelf of in het niemandsland. Het was niet de bedoeling om een 

gedetailleerd beeld te geven van de realiteit aan het front. De reden daarvoor houdt verband met 

de functie van cinema tijdens de oorlog, wat ik in een later onderdeel van deze paper zal 

bespreken. 

Voor de soldaten van het Franse leger, zou cinema een belangrijke vorm van ontspanning 

blijken te zijn. Het is dan ook zo dat Frankrijk al van bij het begin van de stellingenoorlog heeft 

ingezet om de cinema tot bij hun soldaten te krijgen. Die morele functie zal later terugkomen. 

Vanaf 1916, had zelfs ieder ‘Corps d’Armée’ een eigen reispost.276 Op die manier, konden 

apparatuur en films logistiek vervoerd worden aan het front. Die logistiek en distributie werden 

mede mogelijk gemaakt door de ‘Pathé Company’. 

Hoe belangrijk deze cinema’s voor het moreel van de soldaten waren, zal vooral blijken in het 

jaar 1917, bij de muiterijen binnen het Franse leger. Een van de maatregelen die Pétain toen 

nam, was het vermenigvuldigen van de cinemazalen voor de soldaten.277 Op enkele maanden 

tijd, werden er aan de Franse frontregio dus vele cinema’s bijgebouwd. Ook werd ernaar 

gestreefd om de gewonden van cinema te laten genieten.  

Zoals al eerder gezegd, is het voor het Franse leger niet altijd even duidelijk wat de soldaten 

precies te zien kregen. In de nieuwsuitzendingen, werd waarschijnlijk het verloop van de oorlog 

getoond, maar dat zegt weinig over de films die men zag. Op basis van de films die er in die 

periode gemaakt werden en van de populariteit ervan, stelt de literatuur dat er vooral veel naar 
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komedies werd gekeken.278 Ook het genre ‘documentaire’ zou populair geweest zijn. Dat is ook 

de periode dat er in de kolonies verschillende beelden werden geschoten om te vertonen aan 

het Europese publiek.279 

Door die Franse case te onderzoeken, hebben we al wat meer achtergrondinformatie verkregen 

die ook de cinema’s voor het Belgische leger kan verklaren. Maar voor een veel diepgaande 

analyse van de frontcinema’s, ga ik kijken bij het leger van het Verenigd Koninkrijk. 

 

Verenigd Koninkrijk 

 

“In the midst of the nightmarish hell of a battlefield, using technology that was far more 

impractical and prone to failure than any used today, why would anyone set up a cinema just 

behind the front line trenches of the First World War?”280 Om de cinema’s aan het Britse front 

te beschrijven, zal ik vooral gebruik maken van de studie van  Christopher Grosvenor. Zijn 

onderzoek is namelijk het enige werk tot nu toe dat zo diep is ingegaan op de frontcinema’s. 

Vele zaken die hij benoemd en onderzocht heeft, zijn ook terug te vinden bij het Belgische 

leger. 

Een eerste ‘statement’ dat Grosvenor maakt, is dat cinema’s alomtegenwoordig waren aan het 

Britse front en ze eigenlijk niet weg te denken waren.281 De organisatie daar lag in handen van 

het leger zelf, maar met enorme hulp van de Y.M.C.A. (Young Men's Christian Association). 

Die organisatie stond in het algemeen ook in voor het moreel van de soldaten. Een van hun 

activiteiten daarbij was het organiseren van cinema aan het front.  

De locaties in de frontregio van de voorstellingen waren zeer verschillend en uiteenlopend.282 

Dat kon gaan van verlaten, lege zalen tot tenten tot open-air cinemavoorstellingen. Sommige 

voorstellingen werden zelfs gegeven slechts enkele kilometers verwijderd van het 

niemandsland. Het is echter niet zo dat de cinema’s van het Britse leger altijd op een vaste plek 

gelokaliseerd waren. Net als bij het Franse leger, was er een soort mobiele cinema die 
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‘rondtoerde’ doorheen de frontregio.283 Nog een gelijkenis met het Franse leger, is dat 

voorstellingen al in 1915 georganiseerd worden. 

Ondanks de gedetailleerde studie van Grosvenor, is ook hij niet echt in staat om te reconstrueren 

welke films de soldaten aan het front precies gezien hebben. “Unfortunately, very few of the 

military records consulted […] ever recorded specific films by name.”284 Om er toch een idee 

van te hebben, heeft hij een kleine kwantitatieve analyse gemaakt, en drukt hij de films uit in 

percentages per genre. Zo blijkt het genre van de komedie zeer populair te zijn met 80% van de 

in totaal gespeelde films aan het front.285 Charlie Chaplin blijkt een zeer geliefd figuur te zijn 

bij de soldaten, en zal in die periode zijn populariteit verder uitbouwen. Daarna komen drama’s 

en documentaires. Die data komen enigszins ook overeen met de situatie in Frankrijk.  

Vanaf 1917, kon het Britse leger wel rekenen op connecties en sloot het deals met bepaalde 

distributeurs om aan bepaalde films te geraken. Zo luidt die periode ook het begin in van de 

popularisering van de Amerikaanse films.286 Op het gebied van populairste filmproducenten en 

filmmakers, zal Amerika de fakkel na de oorlog definitief overnemen van landen als Frankrijk. 

Maar Frankrijk bleef wel een belangrijke partner, omdat een groot deel van het materiaal 

gekocht werd in Parijs. Wederom sluit hier het Belgische verhaal op aan.  

Om cinema mogelijk te maken, had men natuurlijk projectors en machines nodig, die men dan 

via het Franse binnenland naar het front kon transporteren. Zoals we ook bij het Belgische leger 

hebben gezien, is er daarnaast ook nog de nood om goede medewerkers en personeel te vinden 

die verstand hebben van die apparatuur en die operaties concreet ook in goede banen te leiden. 

Vaak wordt er over die zaken al snel overgekeken, maar als je niemand kan vinden om die films 

effectief op het doek te projecteren, heb je een praktisch probleem. De combinatie van die 

factoren zorgt ervoor dat de cinema’s een redelijk grote investering worden, en dat er geld nodig 

is om dat alles te financieren.  

De bedoeling van de frontcinema’s was natuurlijk om de soldaten ernaartoe te kunnen laten 

gaan om zich te ontspannen; vandaar dat de toegangsprijzen zeer laag moesten zijn. De 

voorstellingen van de Y.M.C.A. waren echter niet gratis, er werd altijd wel iets aangerekend.287 
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Op die manier, kon men de grote investering enigszins terugverdienen en werd de toekomst van 

de cinema’s ook gegarandeerd. Net als bij het Belgische leger, is er een progressieve 

toegangsprijs, volgens de militaire rang. ‘Privates’ konden al voor 10 cent naar de cinema, 

terwijl ‘officers’ meer moesten betalen. Het was echter dan wel zo dat de officieren de betere 

en meest comfortabele stoelen en plaatsen kregen. 

Op basis van die inkomstengegevens, heeft Grosvenor in zijn studie een beeld geschetst van de 

populariteit van de cinema’s bij de soldaten. Hij stelt dat de populariteit zeer hoog was, en dat 

de frontcinema’s dagelijks wel door zo’n 400 man bezocht werden.288 Op basis van die 

gegevens, zijn die cinema-activiteiten evenwaardig aan de ‘concert parties’ van het Britse leger. 

“It is becomes evident that such statistics further validate the popularity of such cinemas 

amongst soldiers.”289 

Net als bij de Belgische casus, staat een cinema-activiteit niet altijd puur op zichzelf. Het is 

namelijk zo dat ook bij de Britse voorstellingen er af en toe muzikale begeleiding was bij de 

films aan het front.290 Natuurlijk moest het nodige materiaal en talent dan ook aanwezig zijn. 

Maar Grosvenor stelt wel dat muzikale begeleiding de aantrekking van een film groter 

maakte.291 Veelal was de muzikale begeleiding enkel piano, met een tot soldaat gemaakte 

pianist die het instrument bespeelde tijdens de voorstelling. De nummers zelf waren volledig 

gekozen in functie van de film. Het was dus geen concert, maar begeleiding voor de film.  

Omdat de films nog geen geluid hadden, was muzikale begeleiding een groot pluspunt. Als die 

echter niet beschikbaar was, was er vooral lawaai van het publiek te horen tijdens de 

voorstellingen. Grosvenor stelt ook dat er niet echt een sociale etiquette was met hoe men zich 

kon gedragen tijdens het bekijken van een film.292 En als er geen lawaai of begeleidingsmuziek 

was, kon het publiek op sommige momenten zelfs het slagveld horen. “Much of the journalistic 

coverage on front line cinemas alludes to the intrusive soundscape of the battlefield impacting 

upon the immediate spectatorial experience of front line exhibition, noting the ever-present 

sound of gunfire and shelling.”293 
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4.2.2. In Bezet-België 
 

Leuven 

 

Om de verschijnselen aan de frontregio beter te kunnen kaderen, ga ik uitzoomen en nagaan 

hoe een ander regime omgaat met de bestaande cinemacultuur in Europa. Ik ga namelijk 

onderzoeken hoe de Duitse bezetter met cinema’s omging in Bezet-België. Op die manier, 

kunnen we gelijkenissen en verschillen ontdekken en kunnen er ook nieuwe functies van 

cinema naar boven komen die in het volgende deel zullen besproken worden.  

Bij het begin van de twintigste eeuw, was Leuven een middelgrote stad, met een Vlaamse 

werkende klasse en een Franstalige bourgeoisie, zoals in vele andere steden in Vlaanderen.294 

Wanneer de Duitsers België binnenvielen, was Leuven een van de symbolen van de Duitse 

oorlogsmisdaden. Niet alleen werd de oude universiteitsbibliotheek afgebrand, ook de 

cinemazalen werden afgebrand, en aan het begin van de oorlog werden zij door de Duitsers ook 

meteen gesloten. 

Maar hoe langer de oorlog aansleepte, hoe minder interessant het werd om de cinema’s in de 

bezette gebieden gesloten te houden. Daarom werden ze vanaf 1915 opnieuw geopend. “On the 

other hand, the occupying regime urged theatres to reopen. It was in their interest that the 

occupied city look as normal as possible and that the distress of the population be alleviated by 

a reasonable range of entertainment possibilities.”295 Tegen 1916, zouden de meeste cinema’s 

volledig hun activiteiten kunnen hernemen.  

Een probleem dat de Duitse bezetter echter ondervond, was het vinden van films om te kunnen 

spelen in de zalen. Waar de filmdistributie voor Leuven voor de oorlog vooral in Franse handen 

was, werden die banden uiteraard verbroken door de bezetter. Door de nieuwe, Duitse regulatie 

en censuur werden er dus minder nieuwe films aangeboden. Ook werd er een ban opgelegd op 

“Allied films”296, tegen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Op die manier, kon Duitsland 

ook de eigen filmindustrie en distributie verder uitbouwen. 
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De films die in de zalen te zien waren, waren dus van Duitse makelij. Dat in combinatie met 

heel wat films uit Scandinavische landen.297 Die neutrale landen tijdens de oorlog hebben een 

grote rol gespeeld in de cinemawereld tijdens de Eerste Wereldoorlog.298 Ook Hongaarse films 

werden door de Duitsers over de bezette gebieden in België verspreid. Een gevolg daarvan is 

dat het grootste deel van België tijdens de oorlog dus een hele andere cinemacultuur 

voorgeschoteld krijgt dan zij die zich aan de frontregio bevinden. Dat resulteert later ook in het 

feit dat de Amerikaanse Hollywoodfilms en -cultuur zich pas veel later over België zal 

verspreiden.299 Terwijl aan het front vooral de ‘geallieerde’ filmcultuur heerste, werd dat gat in 

de bezette gebieden opgevuld door de cinemacultuur van de Duitse bezetter. 

 

Antwerpen 

 

Net als in Leuven, krijgen de Duitsers ook in Antwerpen een greep op de cinemacultuur. Een 

van de belangrijkste en grootste cinema’s van de stad was de Zoo-cinema, Cine Zoologie300, 

gebouwd bij de Zoo van Antwerpen, waar zich vandaag de Koningin Elisabethzaal bevindt. Die 

zaal was een van de belangrijkste zalen van haar tijd, waar er naast symfonische orkesten ook 

cinema-avonden werden georganiseerd. 

Net als in Leuven, was het belangrijk voor de Duitsers om die zalen tijdens de oorlog opnieuw 

te openen. Op die manier, konden zij ook gebruik maken om die cultuur naar hun eigen hand 

te zetten. Zo werden er gedurende de oorlog cinema-concerten gegeven, een avond met dus een 

combinatie van een cinemavoorstelling en een klassiek concert.301 In tegenstelling tot de 

klassieke concerten aan het front, werd de muziek van Richard Wagner daar wel gespeeld. 

Een belangrijk element die voor de stad Antwerpen te bespreken valt, is hoe de Duitsers via de 

cinemacultuur hun ‘Flamenpolitik’ toepasten. Die politiek bestond erin om een (cultureel) 

beleid uit te voeren dat Vlaanderen meer ‘privileges’ zou geven binnen België, dat gedomineerd 
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werd door een Franstalige bourgeoisie.302 Via dat soort beleid, hoopte de Duitse bezetter enige 

sympathie te winnen bij de Vlaamse bevolking, tegen de Franse elite. 

Dat beleid werd cultureel doorgevoerd op verschillende vlakken, dus ook op het gebied van de 

cinema. Zo beslist het Duitse regime om de cinema-affiches niet langer meer enkel in het Frans 

te drukken, zoals het voor de oorlog wel het geval was, maar ook om de tekst in het Nederlands 

op de affiches te zetten. Rond het midden van de oorlog, worden de affiches enkel zelfs nog in 

het Nederlands verspreid.303 

Net als de stad Leuven, wordt ook Antwerpen geconfronteerd met een distributieprobleem van 

de films. Ook op dat vlak zullen de Duitsers hun cultureel beleid duidelijk uitstippen en geen 

Franse films meer importeren en de nadruk leggen op de Duitse filmindustrie. In Antwerpen, 

zullen ook Deense films te zien zijn, wat past binnen het breder kader van de import van 

Scandinavische films.304 

Ook in Antwerpen is er dus duidelijk geen oog voor de films van de Amerikanen, Britten of 

Fransen. Op die manier, wordt eenzelfde medium, cinema, op verschillende vlakken benut 

tijdens de Eerste Wereldoorlog naargelang de machthebber over dat medium. Dat toont 

wederom aan dat oorlog alle aspecten van het leven aantast, ook het culturele. Binnen eenzelfde 

land, dat nu verdeeld was in Bezet-België en Vrij-België, kan er dus een groot verschil zitten 

op wat de mensen allemaal te zien kregen op het grote scherm. 

 

4.2.3. Verschillende functies 

 
Om een antwoord te vinden op de vraag waarom de Belgische overheid cinema-activiteiten 

organiseerde aan het front, is nog een laatste analyse nodig. Na het bestuderen van de manier 

waarop andere legers een cinemacultuur hanteerden, ga ik nu ten slotte nagaan wat de functie 

was van cinema, meer specifiek voor soldaten aan het front, en welk hoger doel dat diende.  

Het werk ‘Oxford History of Cinema’ benoemd al enkele functies van cinema in tijden van 

oorlog in het algemeen. Zo helpt cinema om een publieke opinie te construeren en om mensen 

                                                           
302 TIDEAU, Ulrich, De Duitse cultuurpolitiek in België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Cahiers d'Histoire du 

Temps Présent, 2003, Issue 11, p.21-23. 
303 ENGELEN, Leen, VANDE WINKELE, R., A Captivated Audience. Cinema-going at the zoological garden in 

occupied Antwerp, 1915–1918, First World War Studies, 7 (3), 2016, p.255-256. 
304 IDEM, p.254. 



121  

een bepaalde denkrichting op te sturen door hun bepaalde beelden voor te schotelen via die 

populaire entertainmentvorm.305 

Een tweede aspect daaraan verbonden is het informeren over de oorlog, van de burgers 

bijvoorbeeld. Die functie kunnen we al meteen verbinden met het beleid dat Engeland voerde, 

met de nieuwsuitzendingen die vertoond werden in de cinema’s op het thuisfront. Ook het 

Duitse regime handelde zo in Bezet-België tijdens de oorlog.  

Maar in deze paper, wil ik het natuurlijk specifiek hebben over de functie van cinema voor de 

soldaten zelf, met de frontcinema’s als concrete case. Met welk idee of welke doelstelling in 

het achterhoofd beslissen zowat alle legerleiders om cinema’s aan het front te organiseren? Het 

antwoord kent verschillende aspecten. 

Zoals we reeds gezien hebben bij het gedeelde over muziek, hadden soldaten in tijden van 

oorlog nood aan afleiding van de gruwel. Op die manier, ontstond er een soort hobbycultuur 

aan het front, zodat de soldaten zich opnieuw hun leven van voor de oorlog deels konden 

herinneren. Deze ontspanningsactiviteiten waren zeer breed; van voetbal tot lezen tot muziek 

en tot cinema.  

Verschillende van die culturen ontstonden vaak bottom-up, zoals de muziek bijvoorbeeld, zoals 

we gezien hebben. Cinema is hier echter een uitzondering op. Het was namelijk ook onmogelijk 

voor de soldaten om dat informeel te organiseren, omdat we ook al gezien hebben welke 

logistieke uitdaging de organisatie van cinema met zich meebrengt.  

De belangrijkste factor die beschreven wordt in de literatuur is wederom het morele aspect. 

Door die vrijetijdsactiviteiten te organiseren, hoopte de overheden om de soldaten aldus een 

morele boost te geven om opnieuw moedig te kunnen vechten aan het front. Het top-down 

element komt hier dus duidelijk naar voor. De autoriteiten beseften zeer goed dat de oorlog niet 

kon gewonnen worden als de soldaten zich in de steek gelaten zouden voelen. “If morale is the 

glue that holds an army together then the ‘stick of discipline must work alongside carrots such 

as sport [and] entertainment’.”306 Daarom waren organisaties als de Y.M.C.A. aan het front zo 

belangrijk, omdat ze zich expliciet bezighielden met het welzijn van de soldaten.  
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In de wetenschappelijke literatuur, is er zelfs sprake van een soort escapisme bij de soldaten.307 

Volgens de studie van Grosvenor, wordt er tijdens de oorlog ook in kranten beschreven welk 

positief effect cinema had op het moreel van de soldaten. Na analyse van de dagboeken van de 

officieren, kan Grosvenor volgende conclusie trekken: “the Guards Divisional Cinema in 

Poperinge served as ‘an enormous boon to all ranks when they came out of the mud and squalor 

of the trenches to be able to go to a place in which they could find rest and refreshment, listen 

to good music and witness a show that was both instructive and amusing.”308 

Nog een belangrijke functie van cinema tijdens de oorlog was dat die vorm van entertainment 

gezien werd als een ‘goede’ ontspanningsactiviteit.309 Zoals we ook al gezien hebben bij de 

muzikale activiteiten, wordt er qua ontspanning aan het front een onderscheid gemaakt tussen 

‘goede’ en ‘slechte’ ontspanning. Die opdeling kwam van de autoriteiten zelf. Alcoholisme was 

een van de zaken die men klasseerde onder de slechte ontspanning. De reden daarvoor is vrij 

voor de hand liggend natuurlijk.  

Daarom dat cinema als alternatief voor dronkenschap kon dienen. Het was een veilige 

omgeving waar alles redelijk controleerbaar was. Dankzij die sociale centra aan het front werd 

er dus indirect ook een soort discipline opgelegd van hogerhand. De literatuur spreekt zelfs van 

een soort tegenaanval op het alcoholisme: “As a religious organisation with a strong tradition 

of temperance, the YMCA quickly identified that soldiers should be provided with alternative 

‘counter-attractions’ to venues where soldiers could be led astray by alcohol and places of 

disrepute. The intention of keeping men away from the ‘Lure of the Drink’ was key.”310 

De functies van cinema aan het front analyseren is natuurlijk één ding, maar de inschatting van 

de praktische verwezenlijking ervan op het terrein is een moeilijker vraagstuk. Ook in de 

wetenschappelijke literatuur, zijn daar geen directe antwoorden op te vinden. Een studie over 

het Australische leger is echter wel een klein lichtpuntje binnen dat onderzoeksveld. Amanda 

Laugesen analyseerde namelijk dagboeken van soldaten, met daarin verwijzingen naar de 

filmvoorstellingen, naar wat zij er effectief van vonden of naar wat hun mening was over die 

ontspanningsmogelijkheid. Algemeen gezien, waren de soldaten daar zeer tevreden over, en 

wederom komt de populariteit van Charlie Chaplin daar vaker in terug.311 De populariteit van 
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die cinemacultuur zou in de periode na de oorlog ook een van de bekendste aspecten worden 

van een nieuwe ‘mass culture’ in de westerse wereld.  

Wat men vooral moet onthouden van deze studie, is dat de soldaten aan het front niet zomaar 

passieve wezens waren die zomaar de filosofie van de autoriteiten volgden. Het zou ook naïef 

zijn om te denken dat door soldaten naar de cinema te laten gaan, het alcoholisme onder de 

soldaten zou verdwijnen, bijvoorbeeld. Uit de dagboeken, blijkt ook dat de soldaten soms 

durfden klagen.312 Zo zijn er onder andere opmerkingen over het feit dat er af en toe te 

verouderde films werden vertoond, of dat de kwaliteit niet altijd even top was. De soldaten zelf 

konden dus ook een kritische houding aannemen van wat er allemaal georganiseerd werd om 

hun moreel op te krikken. “Soldiers were not cut off from popular culture but rather maintained 

and adapted it to, and responded to it within, a wartime context. They also proved to be 

sophisticated and critical audience members.”313 
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4.2.4. Besluit 

 
In dit deelhoofdstuk, heb ik de Belgische case proberen te kaderen in haar bredere en diepere 

historische context. Om een antwoord te bieden op de vraag waarom de Belgische overheden 

cinema’s organiseerde aan het front, ben ik gaan kijken naar andere legers en hoe zij met die 

cultuur aan het front omgingen, om dan de functie daarvan te achterhalen.  

Het Franse leger beschikte al over een goede filmindustrie en -distributie en kon al vrij snel in 

de stellingenoorlog cinema-activiteiten organiseren, mede door de firme Pathé. Naast de films, 

lag de focus daar ook vooral op de eigen oorlog in beeld te krijgen. Wanneer het moreel van de 

soldaten rond 1916/17 begon te zakken, werd er van hogerhand beslist om meer cinema’s te 

installeren, wat duidelijk aangeeft dat de overheid de kracht ervan kende.  

Ook bij het Britse leger hebben we gezien dat zij vrij snel voorstellingen voor hun soldaten 

organiseerden, mede door de organisatie Y.M.C.A. De voorstellingen hadden niet alleen plaats 

op vaste locaties, er waren ook reizende cinema’s. De soldaten kregen vooral komedies te zien, 

met Charlie Chaplin als populairste figuur. Door het feit dat de Franse filmindustrie door de 

oorlog in crisis zat, begon hier de opkomst van de Amerikanisering van de filmsector, die zich 

verder zal doorzetten doorheen de twintigste eeuw.  

Daartegenover stond het beleid dat de Duitsers voerden in het andere deel van België. Ook hier 

werd beslist om cinema’s snel te openen, maar de cinema’s kampten met een 

distributieprobleem. Doorheen de oorlog, zullen de mensen in dat deel van het land vooral 

Duitse en Scandinavische producties te zien krijgen. Op die manier ontstond er een verschil in 

de cinemacultuur in Vrij-België en Bezet-België. De Duitsers gebruiken cinema ook in het 

breder plaatje van het culturele luik in hun ‘Flamenpolitik’.  

Door de nieuwsuitzendingen die er in de cinema’s waren, had cinema ook een informerende 

functie. Vooral aan het thuisfront was dat belangrijk, om de burgers beelden te tonen van de 

oorlog. De Staat besliste zelf wat er getoond werd en gebruikte de beelden ook als propaganda. 

Een terugkerend element blijft echter de morele functie van cinema, naar de soldaten toe. De 

overheid kon dankzij cinema een positieve ontspanning bieden aan de soldaten, om ze zo weg 

te houden van de ‘slechte’ ontspanning.  

We hebben echter ook gezegd dat soldaten niet zomaar passieve wezens waren en konden 

klagen over bepaalde mankementen. De theorie van de functie van cinema heeft dus niet 

noodzakelijk het gewenste gevolg in de praktijk gehad. 
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4.3. Deelconclusie 

 
In dit deel van de thesis, heb ik het gehad over hoe en waarom de Belgische overheid cinema-

activiteiten organiseerde aan het front. Het is duidelijk dat vele zaken uit de bronnen in de 

wetenschappelijke literatuur terugkomen en vice versa. 

Zo hebben we gezien dat, in 1915, de Y.M.C.A. van het Britse leger al actief was met het 

organiseren van cinema’s aan het front. Die informatie uit de bronnen klopt met wat we lezen 

in de literatuur. Het Britse leger was er snel bij om cinema aan te bieden aan het front, om zo 

de soldaten van komediefilms te laten genieten. Volgens de bronnen, was ook het Franse leger 

al actief met het organiseren van cinema nog voor de Belgische overheid daar nog maar aan 

dacht. Een belangrijke partner voor de Fransen was de firma Pathé, die instond voor de 

organisatie. Gedurende de oorlog zal die firma ook contact proberen te zoeken met het 

Belgische leger, maar de bronnen vertellen ons dat zulks vaak op niets uitdraaide in die periode 

van de oorlog. 

Vanaf de herfst van 1917, verandert de houding van de Belgische overheid echter en wordt er 

beslist om de touwtjes zelf in handen te nemen om cinema aan het front te organiseren. Zo 

wordt er een economisch plan opgesteld om zalen, materiaal en personeel te regelen. Er zijn 

verschillende redenen waarom de Belgische overheid dan toch van houding verandert tegenover 

cinema. Ik vat hier de drie belangrijkste samen. 

Een eerste verklaring kunnen we vinden bij het morele aspect van cinema. Door cinema te 

organiseren, hopen de overheden om op die manier een ‘goede’ vorm van ontspanning aan te 

bieden, en zo hun soldaten weg te houden van alcohol en gokken. In de bronnen, komt dat 

expliciet naar voren en ook in de literatuur lezen we dat zulks de filosofie was van de Britse 

Y.M.C.A. Na muiterijen in het Franse leger ten gevolge van een slinkend moreel, zien we dat 

ook daar de cinema’s toenamen aan het front. 

Een tweede verklaring heeft betrekking op het financiële aspect. De bronnen vertellen ons dat 

cinema interessant bleek te zijn omdat het bijna niets aan de schatkist zou kosten, wegens het 

terugverdieneffect. Hoe meer voorstellingen de overheid gaf, hoe lager zij de prijs kon houden 

voor de soldaten die graag naar een voorstelling zouden willen gaan kijken. Alle actoren hebben 

dus baat bij een intens belangstelling voor de cinema’s. Voor de Belgische case, zien we ook 

een sterke toename van de cinema’s in 1918, wanneer de hulporganisaties in actie schieten. 
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Wanneer zij een deel van de financiële en organisatorische last op hun nemen, is de overheid 

veel gewilliger om de nieuwe cinema’s goed te keuren. 

Een derde en laatste reden waarom cinema wordt georganiseerd, ligt in het feit dat de overheid 

er zelf ook baat bij heeft. Op die manier, kan de Staat controleren wat de kijker te zien krijgt, 

en kan hij proberen om soldaten in een bepaalde richting te duwen. De Staat kan er op die 

manier ook voor zorgen dat de soldaten van hun land dus een ‘goede’ ontspannig krijgen en 

zich niet verliezen in alcohol, wat een nadeel is voor de Staat als de soldaten niet strijdklaar 

zijn. Het feit dat de Staat controleert met wat de soldaten te zien krijgen, komt ook expliciet 

naar voren in de bronnen. Ook in het bredere plaatje, is cinema een handig hulpmiddel voor de 

Staat om de bevolking te beïnvloeden. Zo hebben we gezien hoe de Duitsers dat doen in Bezet-

België om een bepaalde politiek te voeren. We zien dat ook bij de Britten en de Fransen, die op 

die manier de oorlog in beeld kunnen brengen op hun thuisfront. 

Die studie toont duidelijk aan dat cinema een grote rol speelde in de oorlog en dat de impact 

ervan zowel op het daglijks leven van de soldaat als voor de Staat niet onderschat mag worden. 
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5. Algemene conclusie 

 
Ik begon dit onderzoek met de vragen hoe en waarom de Belgische overheid concerten en 

cinema organiseerde aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De antwoorden die doorheen 

de scriptie gegeven zijn, vat ik hier samen. 

De organisatie van concerten en cinema bevindt zich in een context waarin de overheid probeert 

grip te krijgen op het welzijn van de soldaten. Zo wordt er naast kledij, hygiëne en sport ook 

ingezet op culturele activiteiten. Waarom klassieke concerten en cinema deel uitmaakten van 

dat cultuurpakket wordt verklaard door de context van hun plaats binnen de maatschappij. Bij 

aanvang van de oorlog, waren klassieke concerten gestandaardiseerd en geprofessionaliseerd. 

Hetzelfde geldt voor de relatief nieuwe cinemacultuur, die een snelle evolutie kende en al 

redelijk ingeburgerd was, zeker in het welvarende België van de Belle Époque.  

Die concerten en cinema-activiteiten werden georganiseerd in navolging van andere culturele 

activiteiten die de overheid financierde, namelijk bibliotheken, en een schildergroep. Het is 

duidelijk dat die zaken eerder en sneller werden georganiseerd dan muziek en cinema, die pas 

een opgang kende eind 1916, om in 1917 en 1918 pas tot volle bloei te komen. Ook werden 

concerten en cinema georganiseerd in navolging van andere legers, zoals dat van Frankrijk en 

het Verenigd Koninkrijk. Beide landen kenden al een langere militaire cultuur en hadden al 

bepaalde tradities binnen het leger. Op die manier, konden die legers culturele activiteiten 

redelijk snel hervatten bij de aanvang van de stellingenoorlog, wat voor het Belgische leger 

helemaal niet het geval was. We kunnen dus concluderen dat de interesse voor concerten en 

cinema aan het front bij de Belgische overheid lang onbestaande was, maar groeide naarmate 

de oorlog langer duurde, en hoe meer de oorlog een weerslag had op het totale leven. 

Maar als we gaan nagaan hoe die activiteiten dan praktisch werden georganiseerd, zien we 

echter wel gelijkenissen met de buitenlandse legers, of kunnen we toch al afleiden waar de 

Belgische autoriteiten de mosterd zijn gaan halen. Op het gebied van muziek, begon dat met 

het aanwerven van soldaat-muzikanten en hen, net als bij de Britten, een speciaal statuut te 

geven. Ook moest er ruimte gecreëerd worden om het grote orkest te onderhouden. Het 

muzikaal materiaal werd, dankzij relaties, gekocht in Parijs, waar ook het Franse leger 

aankopen deed. In Parijs werd ook het materiaal aangekocht om de filmvoorstellingen te 

organiseren. 
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Die culturele activiteiten zijn expliciet gericht op frontsoldaten. Dat valt af te leiden uit de zeer 

goedkope prijzen voor een cinemabezoek voor soldaten. De prijzen verhogen evenwel volgens 

de rang in het leger. In briefwisselingen, wordt ook expliciet vermeld dat men hetzelfde wilde 

doen als de Britten, waar die prijzenregeling ook van toepassing is. Ook de klassieke concerten 

zijn op de soldaten gericht, specifiek voor de gewonde soldaten zelfs. Het is namelijk zo dat het 

Symfonisch Orkest van het Belgische Leger de drukste periode kende in de lente van 1918, 

door zeer veel op te treden in de fronthospitalen voor hun gewonde strijdmakkers. 

Daarmee raak ik ook al meteen het doel aan van die culturele activiteiten. De overheden hadden 

namelijk verschillende redenen om concerten en filmvoorstellingen aan het front te organiseren. 

De rode draad doorheen de thesis draait rondom het moreel van de soldaten, en hoe de overheid 

die probeerde op te krikken door middel van die organisaties. Die culturele 

ontspanningsmogelijkheden zouden namelijk een grote invloed hebben op het welzijn van de 

soldaten aan het front. Tijdens een morele dip bij het Franse leger, zette de Franse overheid ook 

extra in op frontcinema’s bijvoorbeeld. In het geval van de muziek, wordt niet enkel het publiek 

moreel beter, maar ook de soldaat-muzikanten, de creators. Hetzelfde kan gezegd worden van 

schilderkunst. 

Nog een reden waarom concerten en filmvoorstellingen werden georganiseerd ligt in het feit 

dat die deze culturele activiteiten door de overheid gezien werden als ‘goede’ 

ontspanningsmogelijkheden. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld alcohol, waar de overheid 

hun soldaten liever weg van ziet. Die filosofie heeft ook duidelijke wortels bij de Britse 

Y.M.C.A., die voor het Britse legers veel filmvoorstellingen organiseerde. 

Een laatste verklaring waarom die activiteiten plaatsvonden aan het front kunnen we vinden als 

we kijken naar de functie die ze hadden tegenover de Staat. De overheid kon cinema 

bijvoorbeeld gebruiken om een beeldvorming te creëren over de oorlog, en over de vijand. Dat 

was ook belangrijk ook aan het thuisfront, waar in de cinema’s ook nieuwsberichten werden 

vertoond. Op die manier, hebben we ook gezien hoe verschillende regimes omgaan met 

eenzelfde medium om het zo naar hun eigen hand te zetten. Daarnaast blijken de frontcinema’s 

ook een terugverdieneffect te hebben, en werd er voor de Belgische case ook van buitenuit 

geïnvesteerd. Dat drukte ook meteen de financiële kost voor de Belgische Staat om cinema te 

organiseren. 

Ook muziek kon de Staat dienen tijdens de oorlog. Zo is er in Frankrijk de ban voor Wagner, 

omdat hij de belichaming was van Duitse muziek in die tijd en werd er ook de focus gelegd op 



129  

het spelen van de volksliederen. Dat is ook te merken in de begindagen van het Symfonisch 

Orkest van het Belgische Leger. Maar die nationalistische functie vervaagt echter wanneer het 

zijn hun eigen voorstelling maakt en Duitse en Oostenrijkse muziek speelt in de hospitalen.  

Een uitzondering daarop is het optreden voor het Britse koningshuis in Londen, tot stand 

gebracht door koningin Elisabeth. Op dat moment, werd dat frontorkest gebruikt om de 

culturele grootsheid van België te uiten tegenover andere naties en zo de beeldvorming over 

België tijdens de oorlog bij te schaven. Persoonlijk geeft die uitstap naar Londen mij een bittere 

nasmaak, omdat de Belgische autoriteiten in de jaren voorheen helemaal geen belangstelling 

hadden voor muzikale activiteiten binnen het leger en zeer veel muzikaal getalenteerde mensen 

gewoon hun legerdienst verder liet doen maar vervolgens, in de zomer van 1918, met diezelfde 

mensen uit te pakken in het buitenland. Daar smaakt de wijn voor mij wat wrang. 

 

Hopelijk heb ik met dit onderzoek toch een licht kunnen werpen op een onderwerp dat tot nu 

toe redelijk verwaarloosd is geweest in de Belgische geschiedschrijving. Ondanks de grote 

waarde ervan op het terrein en ondanks de beschikbaarheid van de bronnen bleven concerten 

en cinema aan het Belgische front toch nog een obscuur onderwerp zonder veel 

wetenschappelijk debat te rond. Ik heb geprobeerd om die geschiedenis te vertellen en dankzij 

die historische invalshoek toch diepgaandere conclusies te trekken, mede dankzij de 

buitenlandse wetenschappelijke literatuur. 

Ondanks deze studie, zijn er toch nog veel zaken die onderzocht kunnen worden als men de 

culturele activiteiten van de Eerste Wereldoorlog in kaart wilt brengen. Zo is er nog geen 

diepgaand onderzoek gebeurd naar de bibliotheken of de verschillende theatergroepen aan het 

front. Dossiers hierover liggen gewoon in het Archief van het Legermuseum en smeken om 

onderzocht te worden.  

Als we meer kennis en meer voeling willen krijgen met onze frontsoldaten tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, is het belangrijk dat we studies voeren naar alle aspecten van het frontleven. 

Laat ons misschien beginnen met meer belang te hechten aan culturele aspecten in plaats van 

die in de kou te laten staan. 
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