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Voorwoord

Inhoud

Dit is het eerste nummer van het nieuwe jaar en dan past het om jullie allen onze 
allerbeste wensen over te maken voor een creatief en inspiratievol 2014. Onze 
bestuurders laten ons in dit nummer ook even meekijken in hun verwachtingen voor 
het komende jaar. 

Wat ik jullie toewens? Dat de creatieve sector mag blijven bloeien en groeien, dat er 
een oplossing kan worden gevonden voor de financiering van Vlaamse fictiereeksen 
en films die steeds moeilijker wordt door de nieuwe business modellen, de crisis 
en de ontsporing van de tax shelter. Dat digitale exploitatiemodellen zoals e-books  
er niet toe leiden dat er niet meer gecreëerd kan worden, dat de auteur steeds 
een passende vergoeding zal krijgen in verhouding tot de exploitatie van zijn/
haar werken en dat het hoofd kan worden geboden aan wurgcontracten waar het 
collectief beheer buitenspel wordt gezet. En dat dit alles mag gebeuren in een geest 
van overleg tussen auteurs en exploitanten met het nodige respect voor elkaar.
 
Een en ander zou kunnen worden opgelost in het ontwerp van de nieuwe auteurswet 
dat nu op tafel ligt. Wij kijken samen met jullie hoopvol uit naar de resultaten van de 
onderhandelingen en de evoluties in de creatieve sector.

Dat de Vlaamse audiovisuele sector het ondanks een aantal hindernissen goed doet, 
daar is zowat iedereen het over eens. De vele kwaliteitsvolle tv-series, (kort)films en 
documentaires blijven ook internationaal niet onopgemerkt. Voor deze vijfde editie 
van iTems zochten wij een aantal talentrijke makers op die verantwoordelijk zijn 
voor deze uitstraling. 

Zo spraken we met filmmaker Sahim Omar Kalifa, een Belg met Iraaks Koerdische 
roots, die met zijn kortfilms al meer dan 50 internationale prijzen in de wacht sleepte, 
maar naar eigen zeggen nog te veel als een buitenlandse filmmaker beschouwd 
wordt.

Door en door Vlaams is dan weer de populaire televisieserie ‘Eigen Kweek’; we 
spraken met scenarist/showrunner Philippe De Schepper over hoe zo’n reeks tot 
stand komt.

Krijgen scenaristen wel altijd de aandacht die ze verdienen? Deze vraag stelden we 
aan een andere scenarioschrijver, Carl Joos, die een indrukwekkend aantal series en 
films in productie en op antenne ziet gaan in 2014. 

In deze iTems illustreert documentairemaakster Sofie Benoot verder dat 
documentaires veel meer kunnen zijn dan vehikels voor informatie. En dat er meer 
geld en aandacht naar doucumentaire moet gaan, is ook de mening van Philippe Van 
Meerbeeck. Hij is de organisator van een debat over de rol van publieke omroep en 
documentaire in een democratie, dat ook door deAuteurs mee werd ondersteund.

Een open en positief visier op de toekomst, daar draait het ook in het iMinds Media 
Innovatie Centrum om, zo zegt directeur Martijn Bal, die een warme oproep naar 
innoverende ideeën lanceert.

Wij wensen jullie veel leesplezier en een geweldig jaar. 
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Toch wel indrukwekkend wat jij 
allemaal geschreven hebt…
Je moet dat een beetje relativeren. 
Alles wat ik de laatste 4 of zelfs 5 
jaar geschreven heb, wordt plots 
binnen hetzelfde jaar geproduceerd of 
uitgebracht. Daardoor lijkt het alsof ik 
dit jaar met de racekak aan het schrijven 
was, maar dat is helemaal niet waar. 
Integendeel, ik doe er steeds langer over 
om dingen te schrijven. Men zou denken 
dat schrijven sneller gaat als je 20 jaar 

ervaring hebt, maar dat is dus niet zo. 
Als ik vroeger voor een keuze stond en 
10 opties had, heb ik er nu 500, waarvan 
ik de 20 meest voor de hand liggende al 
gedaan heb. (lacht)
 
Begeleid je de projecten van begin tot 
einde? 
De tv-projecten waarvoor ik ook 
showrunner ben wel. Zo zit ik momenteel 
heel veel in montage voor ‘Cordon’, een 
reeks die ik zelf bedacht, ontwikkeld 

en opgevolgd heb. Het zijn 10 verhalen 
die door elkaar lopen. Het begint met 
iemand die binnenkomt in het tropisch 
instituut in Antwerpen met verdachte 
verschijnselen. Men besluit geen risico 
te nemen en sluit de ruime buurt voor 48 
uur af. In het begin reageren de meesten 
op een vrij Belgische manier: 2 dagen 
betaald verlof, feestje (lacht). Maar als 
men beslist het cordon te verlengen, 
kantelt de sfeer en begint het dunne 
laagje beschaving stilaan af te pellen. De 

In januari zendt de VRT de serie ‘In Vlaamse Velden’ uit en komt de 
film ‘De behandeling’ in de zalen. In maart gaat de tv-reeks ‘Cordon’ op 
antenne en men is klaar om de film ‘De Premier’ te draaien.
Daarnaast blijft de film ‘The Broken Circle Breakdown’ prijzen scoren en 
staat hij zelfs op de shortlist voor de Oscars voor Beste Niet-Engelstalige 
film. Het is bijna niet te geloven, maar de scenario’s werden - zij het 
een enkele keer in samenwerkingsverband  - geschreven door één en 
dezelfde man: Carl Joos. 

Carl Joos
Scenarioschrijver 



invalshoek is dat mensen niet weten wat 
er boven hun hoofden beslist wordt en 
wat er precies gebeurt.

Dat scenario schreef je alleen. Hoe was 
dat bij The Broken Circle Breakdown? 
Het scenario voor The Broken Circle 
Breakdown heb ik samen met Felix van 
Groeningen geschreven. Hij had de 
muzikale theatervoorstelling van Johan 
Heldenbergh gezien en vroeg zich af 
of het verfilmbaar was. Ik heb nog snel 
de laatste voorstelling in Blankenberge 
meegepikt, heb tranen met tuiten 
gehuild en zodra ik terug thuis was, ben 
ik beginnen schrijven. 

Nadien hebben Felix en ik samen verder 
geschreven, letterlijk quatre-mains en 
op het einde nog wat versies heen en 
weer gepingpongd. Het is fantastisch 
dat de film het zo goed doet en blijft 
doen. De emotionele impact had ik 
wel ingeschat en de universaliteit ook 
maar ik had gedacht dat de drempel 
om ernaar te gaan kijken, heel hoog zou 
zijn. Gaan kijken naar een film over een 
kindje dat sterft aan kanker, is toch niet 
zo evident. We hebben het bewust niet 
té sentimenteeel gemaakt, we wilden 
het sereen en menselijk houden. Wat 
ons erg hielp waren bezoeken aan de 
afdeling kinderoncologie in Gent en het 
contact met professoren, verpleging en 
ouders, waar we zagen dat humor ook 
belangrijk is. Wat we daar ook vernamen 
was dat Johan met zijn basisidee heel 
juist zat en dat heel veel koppels zoiets 
niet overleven. Uiteindelijk gaat de film 

over liefde die niet alles overleeft, die 
door de gebeurtenissen onmogelijk 
wordt gemaakt; over twee mensen die 
elkaar doodgraag zien en toch niet meer 
met elkaar kunnen leven door die open 
wonde van het verdriet. 

Vind je het niet jammer dat scenaristen 
meestal vrij weinig aandacht krijgen? 
Ik ben dat na 20 jaar intussen wel gewend. 
Voor tv-projecten kan je showrunner 
zijn en er tot het einde bij betrokken 
zijn, in film ben je als scenarist enkel de 
beginschakel. Je geeft het uit handen, 
de regisseur, acteurs en monteurs gaan 
het verhaal nog hervertellen. Zij hebben 
er lang en intens aan gewerkt, zich 
het verhaal eigen gemaakt, dus het is 
logisch dat zij het ook als hun film gaan 
beschouwen. 

Maar soms wordt er wel op een heel 
bedroevende manier gecommuniceerd 
over het scenario. Ik heb bijvoorbeeld 
meegeschreven aan ‘In Vlaamse 
Velden’ voor de VRT en daar worden 
de scenaristen nergens vermeld. Men 
is er zelfs in geslaagd de scenaristen 
niet uit te nodigen voor de allereerste 
persconferentie, hoewel er op dat 
moment nog niets anders was dan een 
scenario, er was zelfs nog geen cast. Dat 
vind ik wel erg. Het gaat dan niet om de 
aandacht maar om credit where credit is 
due. 
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‘Het is fantastisch dat 
de film het zo goed doet 
en blijft doen.’

In Vlaamse Velden ®Lies WillaertCordon ©EYEWORKS

De Behandeling ©EYEWORKS

De Behandeling ©EYEWORKS
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Hoelang ben jij al in België? 
Ik ben in 2001 naar België gekomen. 
Mijn familie was hier al langer maar 
ik wilde eerst mijn studies economie 
en boekhouden afmaken, ondanks de 
slechte toestand in mijn thuisland. De 
eerste keer dat ik de kranten haalde 
in België, had dat niets met mijn films 
te maken, maar alles met de moeilijke 
manier waarop ik naar België kwam: 
illegaal met een vrachtwagen. Over 
die reis zou ik verschillende films 
kunnen maken. Je verlaat je land en 
komt in de onveilige handen van 
criminele mensensmokkelaars terecht. 
Ze beloven je alleen in de laadbak van 
een vrachtwagen te stoppen, en doen 
het klinken als een soort hotel. Maar 
plots zie je 20 of 50 mensen rondom 
jou de laadbak in klimmen. En helaas is 
het dan te laat, zij hebben wapens, jij  

bent weerloos, de vrachtwagen gaat van 
buitenaf op slot en niemand kan er nog 
uit. Zelfs als iemand overlijdt, wordt de 
vrachtwagen niet opengemaakt. En in 
plaats van de twee beloofde dagen ben 
je vaak meer dan een week onderweg. 
Ook voor mij was het een heel zware reis. 
Maar ik ben er geraakt, heb Nederlands 
geleerd en ben film gaan studeren aan 
Sint-Lukas.
 

Je films gaan niet over je reis maar toch 
wel over Irak. Waarom? 
Zodra ik met mijn afstudeerproject ‘Nan’ 
een wildcard had gewonnen op het 
internationale kortfilmfestival in Leuven, 
wilde ik verhalen uit mijn eigen wereld 
vertellen. We hebben ‘Land of Heroes’ 
als een tragikomedie verfilmd. Ik wil dat 
mijn films blijven hangen, dat de kijker  

beseft dat het een harde wereld is, ik wil 
tonen hoe de mensen daar toen leefden. 
‘Land of Heroes’ gaat niet over oorlog 
maar over kinderen die weinig keuzes 
hebben in hun leven. Ze willen alleen 

‘Ik wil niet voor altijd 
gelabeld worden als 
een filmmaker van 
Koerdische films.’

Sahim Omar Kalifa
Filmmaker  

Zijn kortfilms ‘Land of Heroes’, en ‘Bagdad Messi’ haalden samen al meer dan 50 internationale prijzen 

en ook zijn in december 2013 verschenen laatste film ‘Bad Hunter’ krijgt niets dan positieve reacties. 

Hij is afkomstig uit Iraaks Koerdistan, maar heeft intussen de Belgische nationaliteit en zou graag meer 

beschouwd worden als de Belgische filmmaker die hij is. Een gesprek met Sahim Omar Kalifa. 
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maar tekenfilms zien, terwijl de tv enkel 
propaganda en oorlogsverslaggeving 
spuwt. Voor mij is film ook altijd een 
registratie van de geschiedenis: iedereen 
kan zien hoe wij leefden in de jaren ’80. 
Mijn films zijn niet autobiografisch, maar 
er zit veel van mezelf in. Zo gaat mijn 

film ‘Bagdad Messi’ over voetbal, wat 
ook voor mij als kind één van de weinige 
dingen was dat mij blij maakte. In de 
film zie je een kind met één been dat 
zijn droom niet wil opgeven en er alles 
voor over heeft om te blijven voetballen. 
In mijn laatste kortfilm, ‘Bad Hunter’ ten 
slotte gaat het over een jager die getuige 
is van een verkrachting. Hij redt de 
vrouw maar nadien beschuldigt zij hem 
van de verkrachting, en dan gebeuren 

er een aantal verrassende dingen… Die 
film heb ik samen met Jean-Claude Van 
Ryckeghem geschreven, voor mij één 
van de beste scenaristen van België. 
Hij schreef onder andere ‘Aanrijding in 
Moskou’ en dat is echt mijn lievelings 
Vlaamse film.

Gaan jouw volgende films zich ook in 
Koerdistan afspelen? 
Nee, ik wil nu ook hier films maken. In 
2015 ga ik een langspeelfilm draaien, 
‘Zagros’, die zich voor 80% in België 
afspeelt. Het gaat over een herder die 
zijn vrouw naar België brengt en zich 
probeert los te maken van zijn cultuur 
en traditie, waardoor de simpele man 
iemand heel anders wordt.  En nadien 
wil ik een volledig Belgische film maken, 
ik wil niet voor altijd gelabeld worden 
als een filmmaker van Koerdische films. 
Weet je wat ik heel erg vind? Mijn films 
zijn gemaakt met Vlaams geld, Vlaamse 
handen en hersenen en toch blijft men 
ze beschouwen als buitenlandse films. 
Is dat omdat ik een buitenlandse naam 
heb, omdat ze zich niet hier afspelen, 
of omdat de afstand te groot is? Ik weet 
het niet. Wat nog vreemder is dat ‘Land 
of Heroes’ en ‘Bagdad Messi’ samen nu 

al meer dan 50 internationale prijzen 
gewonnen hebben maar geen enkele 
Belgische prijs. Ik begrijp dat niet en 
weet echt niet waaraan het ligt. Ligt het 
aan mijn films of aan de jury, smaak of 
cultuur van hier? 

Ben je van plan in België te blijven?
Voorlopig wel. Hoewel de situatie 
in Koerdistan de laatste 10 jaar fel 
verbeterd is, zijn de voordelen hier in 
België toch groter, zeker als filmmaker. 
In Koerdistan is er veel vriendjespolitiek, 
en moet je al de juiste partijkaart hebben 
om kansen te krijgen. Terwijl het VAF 
hier een ongelofelijk professionele 
organisatie is, die de projecten goed 
bestudeerd. Ik ben ervan overtuigd dat 
de Vlaamse cinema het zover geschopt 
heeft door die professionaliteit. Hier 
worden echte topfilms gemaakt! 

Waar ben je momenteel mee bezig? 
Ik heb net de derde film van een trilogie 
over de VS afgewerkt. De eerste was mijn 
eindwerk ‘Fronterismo’ over de grens 
tussen Mexico en Texas, waarmee ik een 
wildcard van het VAF won. Daarmee heb 
ik dan het tweede deel, de langspeler 
‘Blue Meridian’ kunnen maken, waarin 
ik de Mississippi heb gevolgd, en de 
derde ‘Desert haze’ is een documentaire- 
western, die zich in de woestijn van 
Amerika afspeelt. Hij komt in het 
najaar in de zalen en gaat nadien het 
festivalparcours in. De vorige twee zijn 
goed onthaald en hebben er een mooie 
internationale carrière opzitten. Ik hoop 
dat het derde deel het even goed doet.

Sofie Benoot
Documentairemaakster  

Over haar documentaire films zegt Sofie Benoot: ‘Het zijn geen vehikels 

voor informatie, maar filmische ervaringen die zich in de realiteit 

afspelen. Het zijn mozaïeken van kleine verhalen die de kijker zelf moet 

samenleggen tot een geheel’. Een gesprek over fascinatie voor Amerika, 

verwondering en actief naar film kijken. 
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Vanwaar die fascinatie voor Amerika? 
Ik ben altijd al een grote westernfan 
geweest, en de fascinatie komt vooral 
uit fictie: films, boeken, literatuur 
en muziek, alles wat met Amerika te 
maken had, boeide me al heel lang. De 
Amerikaanse cultuur heeft zijn wortels 
in de onze, heeft zich verplaatst op een 
soort eiland en is iets compleet anders 
geworden. Je voelt tegelijkertijd afstand 
en nabijheid. Wij hadden het kunnen zijn 
en dat maakt Amerika zo boeiend. Zodra 
ik films kon maken wilde ik iets doen met 
het mythologisch beeld dat wij hebben 
van Amerika, en met de Amerikaanse 
identiteit. En in mijn laaste film heb 
ik mijn liefde voor westerns volledig 
kunnen botvieren. (lacht)

En ga je het nu wat dichter bij huis 
zoeken? 
Ja, mijn producent heeft ‘Archibelge’ 
opgezet, een driedelige documentaire-
serie in samenwerking met Canvas, die 
een eigenzinnige kijk wil geven op de 
alledaagse Belgische architectuur. Het 
gaat om typisch Belgische fenomenen, 
zoals de steenweg, waar je een surrealis-
tisch bijeenraapsel van allerlei soorten 
gebouwen krijgt: een Matrassenkoning 
naast een fermette, naast een Spaan-
se hacienda. Wij willen een genadeloze 
maar tegelijk liefdevolle blik werpen op 
dingen die mensen elke dag passeren. 
De aflevering over steenwegen regisseer 
ik samen met Gilles Cotton. Daarnaast 
regisseren we nog elk één aflevering 
alleen: hij één over de stad, ik één over 
de Belgische kust. Ik vertrek vanuit de 
gebruikers van gebouwen met zicht op 
zee - strandkabines, vuurtorens, apparte-
menten - en geef er een kritische maar 
toch empatische blik op. 

Zijn er constanten in jouw manier van 
werken? 
Ik werk altijd heel associatief. In ‘Desert 
Haze’ gaat het onder andere over 
Japanse countryzangers, maar ook 
over archeologen die op zoek zijn naar 
restanten van militaire testvliegtuigen. 
Een aantal verhalen wordt tot één grote 
puzzel van de woestijn gevormd. Bij 
‘Archibelge’ werk ik op dezelfde manier: 
het zijn verhalen van mensen rond 
gebouwen die in een puzzel aan elkaar 
geregen worden. Die manier van werken 
ligt me heel erg: ik zoom niet zozeer op 
één onderwerp in de diepte in, maar 
verbind verschillende onderwerpen met 
elkaar. 
Ik wil altijd verwondering opwekken. In 
‘Archibelge’ is dat verwondering om het 
alledaagse en bij de Amerikatrilogie om 
dingen die niet veel mensen weten, zoals 
het feit dat er astronauten trainen in de 
woestijn. Daarnaast wil ik dat de kijker 

een actieve rol heeft in de film. Ik geef 
weinig informatie, werk zonder voice 
over, geef geen plaatsaanduidingen en 
je moet zelf de linken leggen. Actief zijn 
is niet per se intellectueel, je kan de 
dingen ook intuïtief aanvoelen. Ik hou 
er zelf niet van dat men alles met de 
paplepel ingeeft, en ik geloof ook sterk 
dat we ons publiek echt niet voor dom 
moeten aanzien. Op kleine festivals in 
Spanje bijvoorbeeld, komt vaak het hele 

dorp, bakker en slager incluis, kijken en 
dan merk je zo hard dat de gewone man 
daar wel voor open staat en graag op een 
andere manier naar film kijkt. Dat vind ik 
heel hoopgevend. 

Wat mogen we in de toekomst van jou 
verwachten? 
Ik heb een scenario ingediend voor een 
nieuwe documentaire, ‘Solid Ground’, 
over de grond onder onze voeten. Het 
gaat over rots en steen en hoe alles 
waarvan we denken dat het vastzit 
en solide is, dat soms helemaal niet 
is. Het wordt weer een patchwork 
van verschillende onderwerpen: van 
aardbevingvoorspellers in Californië en 
nieuwgeboren eilanden in Ijsland tot een 
niersteenverzamelaar in Berlijn. 

‘Daarnaast wil ik dat de 
kijker een actieve rol
heeft in de film.’
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Rik D’hiet (ondervoorziter)

Scenarist

Plannen voor 2014? 
Helena De Ridder blijft flink beslag 
leggen op mijn tijd, maar er is ook ruimte 
voor nieuwe projecten. Ik werk aan 
het scenario voor Niet Schieten!, een 
langspeelfilm over de slachtoffers van 
de Bende van Nijvel. En er is ook een 
Nederlandse reeks voor de AVRO… 
Trends voor 2014
Hopelijk minder een wens dan een 
voorspelling: dat het in 2014 nu eens 
écht mag gebeuren. Een tv-reeks die 
internationaal werkelijk het verschil 
maakt, een film die in het buitenland 
serieus brokken maakt, een Oscar?
Wat wens ik deAuteurs
Dat deAuteurs rustig en zelfverzekerd 
kunnen blijven groeien en evolueren 
tot een efficiënte en transparante 
beheersvenootschap waar auteurs ook 
terecht kunnen voor professionele 
raad, persoonlijk advies en een sterke 
juridische dienstverlening. 

Erik Vlaminck
Schrijver / theaterauteur

Wat zijn je plannen in 2014? Welke 
projecten staan er op stapel?
Ik ga proberen om zo vaak mogelijk 
in volle besef gelukkig te zijn. Ik houd 
hout vast voor twee theaterpremières 
(Miranda van frituur Miranda op Theater 
aan Zee, Ten huwelijk! bij Tutti Fratelli) 
en voor het verschijnen van de Engelse 
vertaling van mijn roman Brandlucht in 
Canada.
Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector? Wat denk of 
hoop je?
Ik verwacht meer muur tussen pulp en 
kwaliteit. Ik hoop dat die verwachting 
klopt.
Wat wens je deAuteurs toe in 2014?
Groei, collegiale solidariteit en veel 
centen om uit te betalen.

Koen Stassijns (ondervoorziter)

Dichter, vertaler, bloemlezer

Vooruitzichten voor 2014? 
2014 wordt aartsmoeilijk in boekenland. 
Ik zelf ga begin 2014 noodgedwongen 
met vervroegd (minimum)pensioen. 
De spectaculair dalende verkoop van 
poëziebundels zal zich doorzetten en de 
nu al schaarse solidariteit tussen dichters 
zal spijtig genoeg nog afkalven. 
Wat wens ik deAuteurs
DeAuteurs moet spectaculair groeien. 
Dat kan door te blijven uitmunten in 
transparantie, maatwerk, klare info, 
eerlijke rechtenverdeling… 

Willem Wallyn (voorziter)

Regisseur / scenarist

Wat zijn je plannen in 2014? Welke 
projecten staan er op stapel?
In 2014 maak ik werk van de langspeelfilm 
‘Vaderland’. De tijd is rijp.
Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector? Wat denk of 
hoop je?
Als kersvers gebruiker van een tablet, 
begrijp ik eindelijk de verslaving van 
mijn kids. Het lineaire kijken loopt op zijn 
einde vrees ik.
Wat wens je deAuteurs toe in 2014?
Souplesse, integriteit en kunde : meer 
moet dat niet zijn.

Gerda Dendooven
Illustratrice

Wat zijn je plannen in 2014? 
Meer uit het raam staren.
Vogels spotten.
De hond vaker uitlaten.
Alsook mijn lijf en lenigheid verzorgen.
Kinderen koesteren.
Vrienden opvrolijken.
Een trap metselen
En werken.
Aan mijn grote boek.
Aan De Wondertuin, een sprookje dat 
verschijnt in april.
Aan Bill en Billy, een theatertekst voor 
Laika.
Aan de verfilming van Meneer Papier
Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector?
Ik verwacht niets van de sector
maar hoop op meer intelligentie en durf.
Wat wens je deAuteurs toe in 2014?
Ik wens deAuteurs veel auteurs toe.

 2014De leden van de Raad van Bestuur van deAuteurs...
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Judith Vanistendael
Striptekenaar

Wat zijn je plannen in 2014? 
In 2014 werk ik voort aan een project 
waar ik al oneindig lang mee bezig 
ben: El Salto, het levensverhaal van een 
Bodyguard in Spaans Baskenland. Dit 
verhaal is gebaseerd op het leven van 
de scenarist, Mark Bellido, die een aantal 
jaren Spaanse politici tegen aanslagen 
van de ETA beschermde. Een heftig, 
intense en tegelijkertijd regenachtig 
verhaal.
Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector?
ik denk dat de tendens van 2013 zich 
zal voortzetten: uitgeverijen moeten 
snoeien, er worden minder (maar daarom 
niet betere) boeken gepubliceerd, 
auteurs grijpen in de wereld van het 
beeldverhaal terug naar selfpublishing 
(fanzines), publiceren op het web en 
allerlei systemen om onder het juk van 
de uitgever uit te raken. 
Wat wens je deAuteurs toe in 2014?
Ik wens alle auteurs en deAuteurs een 
2014 vol verhalen toe. Echte, verzonnen, 
leuke, treurige, spannende, ontroerende, 
korte en lange, getekende, gefilmde, 
geschreven. Veel verhalen. 

Carlo Van Baelen
Auteur / boekeneconoom

Voor welke projecten van deAuteurs ga 
ik in 2014? 
• Verdere uitbouw van deAuteurs: nieu-
we leden - verdere professionalisering 
van beheer en bestuur - open en regel-
matige communicatie met de leden  
- behoefteninventarisatie en aangepaste 
dienstverlening
• binnen Auteurscollege van Reprobel: 
faire en transparante verdeling voor 
reprografie op basis van de verbruiksstu-
die van Profacts en de realiteiten van de 
Vlaamse boekenmarkt
•binnen Auteurscollege van Reprobel: verde-
lingssleutels voor leenrecht op basis van 
de inningsparameters, aanwezigheid in 
de collectie en aantal ontleningen 

Patrice Toye
Regisseur

Wat zijn je plannen in 2014?  
In alle rust  schrijven aan mijn nieuw 
filmproject.
Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector?
Ik hoop vooral dat de tendens om 
creatieve, eigenzinnige en kwalitatief 
hoogstaande projecten een kans te 
geven zich verder doorzet. We zijn goed 
bezig, het mag nog meer!
Wat wens je deAuteurs toe in 2014?
Ik wens de Auteurs veel positieve vibes en voor-
al een hele hoop nieuwe fijne leden toe.

Manu Riche
Documentairemaker

Wat zijn je plannen in 2014?  
‘Problemski Hotel’ dat een VAF produc-
tie-subsidie toegekend kreeg, is mijn 
2014 project. De eigenlijke opnames zijn 
voor oktober, november 2014.
Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector?
Ik verwacht niets, maar ik hoop op meer 
visie...
Wat wens je deAuteurs toe in 2014?
deAuteurs is up and running en dat is goed, nu 
moeten we wat meer ambitie tonen, niet ‘te 
Vlaams’ worden.

Paul Pourveur
Theaterauteur / scenarist

Wat zijn je plannen in 2014?  
Hopelijk veel reizen. En minder werk 
voor meer geld.
Welke trends en ontwikkelingen 
verwacht je in je sector?
Inzake theater hoop ik dat de inhoud van 
de produkties wat meer subversiever 
zullen worden.
Wat wens je deAuteurs toe in 2014?
Meer leden.

 2014blikken vooruit...
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Minister Johan Vandelanotte, bevoegde 
minister voor het auteursrecht, heeft 
ambitieuze plannen voor de samen-
stelling van een economisch wetboek 
waarvan boek XI gewijd zal zijn aan  het 
auteursrecht.

Het economisch wetboek gaat uit van een 
codificatie waar naast het auteursrecht 
en de naburige rechten ook het octrooi-
recht, merkenrecht, de wetgeving inzake 
computerprogramma’s en databanken 
alsook de topografieën van halfgeleiders-
producten zullen worden opgenomen. 

Deze codificatie is in eerste instantie een 
codificatie naar vaststaand recht. Dat be-
tekent dat de bestaande wetgeving mbt 
de intellectuele eigendom ongewijzigd is 
overgenomen in het wetboek economisch 
recht. 

Maar dit project gaat verder dan een lou-
tere codificatie! De oefening werd tege-
lijkertijd benut om een aantal wijzigingen 
aan te brengen om de bestaande wet-
geving te rationaliseren en de juridische 
zekerheid te vergroten. Ook nog om de 
Europese richtlijnen om te zetten en om 
de doorzichtigheid van het beheer van 
het auteursrecht en van de naburige rech-
ten te verbeteren. 

Zo werd een volledig nieuw hoofdstuk 
geschreven rond de oprichting van een 
regulator voor het auteursrecht met een 
controle-, advies- en bemiddelingsop-
dracht. Door de creatie van deze regulator 
zouden de bestaande problemen tussen 
de verschillende spelers (beheersven-
nootschappen, rechthebbenden, consu-
menten) sneller opgelost moeten worden, 
aldus de Minister. De Regulator zal ook de 
waarde van het auteursrecht moeten ob-
jectiveren. 
deAuteurs heeft haar bezorgdheid geuit 
tav deze regulator en vraagt garanties 
voor de onafhankelijkheid van dit orgaan, 
respect voor het recht van verdediging en 
een andere financieringswijze dan deze 
die werd vooropgesteld. Het ontwerp be-
paalt namelijk dat 0.4% van de door de 
beheersvennootschappen geïnde rechten 
aangewend kan worden voor de financie-
ring van deze nieuwe dienst. Ook moet ver-
meden worden dat de regulator zich te fel 
inmengt in het bepalen van tarieven van 
exclusieve rechten. 

De nieuwe ontwerptekst over de regulator 
zou rekening houden met sommige van 
deze opmerkingen. 

Daarnaast bevat het ontwerp bepalingen 
over een verscherpte controle op de in-
terne werking van de beheersvennoot-
schappen, ondermeer over de inhouding 
van de werkingskosten. Deze kosten 
moeten duidelijk gecommuniceerd wor-
den en mogen in principe maximum 15% 
van de geïnde rechten bedragen.
 
De tekst die momenteel voorligt, voorziet 
bovendien in een aantal inhoudelijke 
wijzigingen over de beschermingsduur 
(omzetting richtlijn 2011/77), het volg-
recht (verplicht collectief beheer), de 
vergoedingen in de audiovisuele sector 
(vereiste van ‘billijke’ vergoeding), de af-
schaffing van de commissie ‘billijke ver-
goeding’ ivm secundair gebruik van de 
prestatie van een uitvoerende kunstenaar 
(KB zal tarieven bepalen) en de creatie 
van een register van de bestaande over-
eenkomsten rond kabeldoorgifte. 

Voor audiovisuele auteurs biedt deze wet 
een kans om de bepalingen rond het ver-
moeden van overdracht te verduidelijken 
evenals de rechtsverhouding tussen een 
auteur en een beheersvennootschap. 
Het oprukkende fenomeen van ‘all rights 
included’-contracten moet wettelijk ge-
stopt worden en de nodige zekerheid van 
een correcte vergoeding in verhouding 
tot de werkelijke exploitatie van het werk 
moet geboden kunnen worden aan au-
teurs. Het collectief beheer speelt daarin 
een cruciale rol, want het zijn zij die met 
derden die inkomsten genereren een ge-
paste vergoeding kunnen onderhandelen 
voor hun leden. Deze vergoeding maakt  
een belangrijk deel van de inkomsten 
van auteurs uit. Ze is niet zomaar een ex-
traatje - zoals sommigen beweren - maar 
onontbeerlijk om te kunnen blijven cre-
eren.

De creatieve sector staat vandaag on-
der grote druk van machtige bedrijven 
die pleiten voor een all-rights-included 
(ARI)-systeem waar alleen zij beter van 
worden. Een zender of producent moet 
in die onderhandelingen dikwijls de dui-
men leggen en zal daarvoor meestal geen 
hogere vergoeding kunnen eisen. Auteurs 
en uitvoerende kunstenaars zijn op hun 

beurt daar de dupe van als wordt aange-
stuurd op een systeem waar het collectief 
beheer buitenspel wordt gezet en alles 
rechtstreeks met de producent moet wor-
den geregeld.

De audiovisuele artistieke sector juicht in 
die zin het voorontwerp van wet dan ook 
toe omdat er eindelijk tegemoet wordt 
gekomen aan een aantal problemen waar 
audiovisuele auteurs en uitvoerende 
kunstenaars vandaag mee kampen. De 
meest ideale oplossing voor scenaristen 
en regisseurs inzake het vermoeden van 
overdracht is de gelijkschakeling met 
muziekauteurs. Net zoals voor muzie-
kauteurs, kan een uitzondering op het 
vermoeden van overdracht ingeval van 
aansluiting bij een beheersvennootschap 
met een overdracht van rechten aan die 
beheersvennootschap worden voorzien. 
Op deze wijze wordt de zwakke rechts-
positie van de auteurs en uitvoerende 
kunstenaars in de audiovisuele sector on-
omwonden versterkt. Deze oplossing lag 
in juni op de onderhandelingstafel. 

Voor de producenten bleek dit onaan-
vaardbaar en deAuteurs heeft in septem-
ber het initiatief genomen om samen met 
de andere beheersvennootschappen ge-
sprekken met de producenten te voeren 
met maar één doel voor ogen: het berei-
ken van een compromis   aangaande de 
uitwerking van de artikelen XI.182-183 
en 206 van het voorontwerp. 

Eind november 2013 vond een eerste 
overlegvergadering met de audiovisuele 
sector plaats in het bijzijn van Minister 
Vandelanotte. Aangezien toen geen com-
promis kon worden bereikt, gaf de Minister 
uitstel tot half december om vooralsnog 
met een door de sector gedragen voorstel 
naar buiten te komen. Een laatste uitstel 
tot 17 januari biedt de nodige tijd om tot 
een akkoord te komen dat cruciaal is voor 
de toekomst van de audiovisuele sector. 
Wij wensen in een constructieve sfeer 
een duurzaam en werkbaar evenwicht te 
bereiken. 

Op het moment dat dit magazine ter perse 
gaat is nog niets finaal beslist. We houden 
u hier verder van op de hoogte via onze 
elektronische nieuwsbrief.
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Boek XI: belangrijke wijzigingen
aan auteurswet op komst! Auteursrecht
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Hoe is het MiX er gekomen? 
Het was een initiatief van minister Lie-
ten, zo’n twee jaar geleden. Er kwam toen 
oneindig veel op ons af in de media: er 
kwamen grote spelers vanuit het buiten-
land, de hele waardenketen stond onder 
druk, de consument begon heel anders 
om te gaan met media, en zijn verwach-
tingen verschoven. Als overheid is het 
dan één ding om op dat moment regels 
en restricties op te leggen en ten strij-
de trekken tegen piraterij, zoals dat in 
de muziekindustrie ook gebeurde, maar 
de geest van de oprichting van het MiX 
was positief. Met een open visier naar de 
toekomst! Het is onze bedoeling om te 
focussen op wat wél kan, en op de mo-
gelijkheden om met al die nieuwigheden 
aan de slag te gaan. We doen dat door de 
mediasector en de academische sector 
samen te brengen en kansen te bieden 
aan innoverende mediaprojecten. 

 Welke projecten komen in aanmerking?  
We hebben drie sleutelwoorden  
waarbinnen onze projecten moeten 
passen. Ten eerste moet het gaan over 
media, wat een heel ruim begrip is. Eén 
van onze projecten gaat bijvoorbeeld 
over digitale metingen: er is een tool 
ontwikkeld om het gedrag van mensen 
te kunnen volgen over alle digitale 
applicaties heen, en zo een juist profiel te 
schetsen en in te spelen op persoonlijke 
wensen. Maar media kan ook gaan 
over een tweede schermapplicatie in 
de cinema, datavisualisatie, e-strips, 
noem maar op. De tweede parameter is 
innovatie: we zoeken een idee dat het 
verschil maakt. Vaak schuilt er een groot 
risico in, en is de finaliteit er nog niet 
helemaal. Men ziet het licht, maar de weg 
ernaartoe is nog niet helemaal duidelijk, 
en waar het licht gaat over schijnen, 
weet men ook niet, maar er kunnen 
duidelijke stappen vooruit gezet worden. 

Een idee over iets dat je al kan bestellen 
bij een firma is niet geschikt. Daaraan 
meewerken zou de markt verstoren 
terwijl het net onze bedoeling is om de 
markt te helpen. De derde parameter 
sluit hierop aan en is valorisatie. In een 
markt die heel erg heen en weer geschud 
wordt, is het de bedoeling dat er ook echt 
dingen ontstaan. We zijn close to market 
en bezig met zaken die een toepassing 
kunnen vinden in de echte wereld. Op de 
iminds site vind je alle lopende projecten 
eenvoudig uitgelegd in een filmpje.

Tot hoever gaat het MiX mee in een 
project?  
De duurtijd van een project is gemiddeld 
1 jaar en dat leidt tot kennis, een 
demonstrator of een proof of concept, 
iets tastbaars. Maar dan is het aan de 
bedrijven om het vast te pakken, het te 
industrialiseren en ermee naar de markt 
te stappen. Er is altijd nog een vertaalslag 

‘Laat dit interview een warme 
oproep zijn aan iedereen die 
innoverende media-ideeën heeft 
en denkt het verschil te kunnen 
maken in deze snel veranderende 
sector’. Het zijn woorden van 
Martijn Bal, de directeur van het 
iMinds Media Innovatie Centrum, 
kortweg het MiX. Een gesprek.

Martijn Bal
Directeur MiX 
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nodig, het gaat bij ons nooit om een 
100% afgewerkt product. Onze eerste 
projecten zijn nu aan het aflopen, de tool 
rond meten kan bijvoorbeeld de markt 
op. Wij steunen, zijn kritisch, helpen en 
zoeken partners maar de uiteindelijke 
uitkomst is voor de partners zelf. Wij 
zijn er alleen maar om iedereen rijk en 
beroemd te maken. (lacht)

Jullie zijn nu iets langer dan 1 jaar 
bezig. Zijn er al concrete resultaten? 
We hebben alles van nul moeten 
opbouwen en ik ben vooral blij dat we de 
verschillende partijen aan tafel hebben 
gekregen: zelfs grote concurrenten praten 
 

met elkaar en zien in dat samenwerking  
een toekomstverhaal is waarmee ze 
veel kunnen bereiken. De wereld van 
de industrie en de academische wereld 
hanteren een totaal andere taal, en toch 

slagen ze erin samen te werken. Het feit dat 
er ongeveer 45 verschillende industriële 
partners in onze projecten zitten, geeft aan 
dat er tractie is in de markt, en dat de nood 
aan dergelijke initiatieven wel degelijk 
bestaat. 

Welke moeilijkheden ervaren jullie? 
Al gaande wordt het pad gemaakt, we zijn 
nog heel veel aan het leren. Waarom lukt 
het ene project wel en het andere niet? 
De samenstelling van het consortium 
is van zeer groot belang: welke partijen 
zet je samen en hoe krijg je hun 
verwachtingen juist? Daarnaast moeten 
we de administratie nog makkelijker 
kunnen maken en op die manier nog meer 
focussen op de inhoud. Maar de hamvraag 
is en blijft: bereiken we de juiste mensen? 
Zijn we de juiste ideeën aan het steunen, 
hebben we al echt gamechangers gehad? 
Vinden mensen die dingen in beweging 
kunnen zetten de weg naar ons? Dit is 
echt een open oproep aan iedereen die 
we niet bereiken. Er zijn zeker nog talrijke 
ideeën die nog niet geland zijn: wees 
welkom! 

Philippe Van Meerbeek
Strategisch

beleidsadviseur

bij de VRT

Begin oktober 2013 steunde 

deAuteurs een initiatief in de KVS 

om de plaats en het belang van 

publieke omroep en documentaire 

in het democratische debat 

op de agenda te plaatsen. De 

initiatiefnemer was Philippe 

Van Meerbeek, strategisch 

beleidsadviseur bij de VRT, aan 

wie wij op onze beurt een paar 

vragen stelden. 

‘De hamvraag blijft: 
bereiken we de
juiste mensen?’
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Wat was de aanleiding tot het debat? 
De directe aanleiding was de sluiting van 
de Griekse publieke omroep ERT in juni 
2013, als gevolg waarvan de de Griekse 
documentaire op apegapen ligt. 
We toonden ‘Demokratia, the way of 
the cross’, een documentaire die vier 
kandidaten volgt tijdens hun campagne 
voor de verkiezingen van mei 2012. 
De film - opgenomen in ‘direct cinema’ 
stijl: geen commentaar, muziek of 
effectenjagerij - toont wat er gebeurt 
zonder interventie, en is gemaakt 
door een collectief van onafhankelijke 
Griekse documentairemakers, die een 
stem wilden laten horen die niet werd 
vertolkt door omroepen in Griekenland. 
ERT had steun toegezegd aan het project, 
die na de sluiting wegviel waardoor de 
producent nog steeds met openstaande 
facturen zit én ook geen nieuwe 
projecten meer van de grond krijgt.

Het is een voorbeeld uit de praktijk 
over de rol van de publieke omroep in 
het ondersteunen van documentaire als 
belangrijke stem in het democratische 
debat. Na de film ging in de KVS een 
panel van vertegenwoordigers van 
Fonds Pascal Decroos, VRT, EDN en 
deAuteurs met elkaar in debat. De 
slotsom was dat de publieke omroep en 
documentaire elkaar nodig hebben en 
elkaars rol versterken, maar dat ze elkaar 
in Vlaanderen nog niet altijd gevonden 
hebben.

Wat is het beleid van de VRT inzake 
documentaire? 
De Vlaamse openbare omroep toont 
heel wat documentaires waarvan 
ongeveer de helft in huis wordt gemaakt 
of besteld bij Vlaamse producenten. 
De meerderheid van deze factual 
producties zijn magazines, reportages 
en geformatteerde tv-documentaires, 
die beantwoorden aan de specifieke 
vereisten van het medium televisie. Een 
kleine minderheid van deze producties 
zijn auteursdocumentaires, waarvoor 

bijvoorbeeld Canvas het laatavondslot 
‘De Uil Van Athene’ in het leven riep. 
Vanuit de sector vindt men dat de 
VRT nog te weinig inspanningen doet 
voor auteursdocu’s en heeft men 
kritiek op de beperkte aandacht en 
communicatie erover en op de kleine 
coproductiebijdragen. Daartegenover 
staat natuurlijk dat dergelijke films 
meestal maar enkele tienduizenden 
kijkers aanspreken en er voor de 
publieke omroep louter financieel 
gezien dus weinig reden is om er meer 
uitzendinkomen aan te besteden. 
Documentairefestivals trekken overal 
volle zalen en ik merk als lid van de 
selectiecommissie documentaire bij het 
VAF dat er steeds meer kwaliteitsvolle 
Vlaamse projecten zijn. Toch krijgen 
deze niet altijd de steun en exposure 
die ze nodig hebben sinds de publieke 
omroep marktgericht programmeert. 

Daarnaast heeft de digitalisering van 
distributie tot gevolg dat de kijker zich 
rechtstreeks bij de leverancier – denk 
aan wereldspelers als Google, Apple en 
Netflix maar ook lokale producenten – 
kan bevoorraden en niet meer langs de 
Reyerslaan hoeft.

Wat zijn oplossingen om uit deze 
impasse te geraken?
Er zijn vier belangrijke spelers op het 
documentaire veld: de sector zelf, de 
publieke omroep, het filmfonds en 
de filmscholen. Als die samenwerken, 
onstaat er een synergie die het niveau 
van documentaire kan optillen tot wat er 
in sectoren als fictie, podiumkunsten en 
mode gebeurt. 

De openbare omroep beschikt over 
publieke middelen en moet blijven 
investeren in producties en ze publiek 
toegankelijk maken, zonder betaalmuur 
uiteraard, want anders kent hij geen 
reden van bestaan meer. De inbreng 
van de publieke omroep is ook cruciaal 
om coproducties met het buitenland tot 
stand te brengen: met Vlaamse centen 
alleen krijg je grotere budgetten niet 
rond.
 
Producenten zouden meer gebruik 
kunnen maken van de nieuwe digitale 
distributiemogelijkheden, en zelf hun 
gebruikers aanspreken. Het publiek voor 
documentaire is klein maar vaak erg be-
trokken, trouw en tot participatie bereid. 
Sommige projecten kunnen vanuit een 
‘fan-base’ (mede)gefinancierd worden.

De derde speler, het Vlaamse Audio-
visuele Fonds, heeft dankzij steun- en 
begeleidingsmaatregelen de onafhanke-
lijke Vlaamse audiovisuele productie op 
een behoorlijk niveau gebracht. Denk op 
het vlak van fictie maar aan de prijzenre-
gen voor Rundskop en The Broken Circle 
Breakdown. Omdat er nu steeds meer 
kwaliteitsvolle documentaire projecten 
zijn, zou daar verhoudingsgewijs meer 
geld mogen naartoe gaan. Een grote prij-
zenwinnaar binnen documentaire, die er 
ongetwijfeld komt, kan daarbij helpen. 

De schools of art, onze Vlaamse filmscho-
len ten slotte leveren vaak artistiek erg 
begaafde studenten af, maar ze blijken 
helaas soms verbazend weinig te weten 
over de realiteit van het veld. Ook daar 
wordt nu werk van gemaakt. Filmscholen 
moeten mee in de dynamiek die het VAF 
met de sector en de omroepen op gang 
heeft getrokken. 

‘Met Vlaamse centen 
alleen krijg je grotere
budgetten niet rond.’
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‘Say it isn’t true hé, zeg’ en ‘Do you want shit of mouse?’, het zijn maar 
2 voorbeelden van het gebrekkige Engels dat Frank, een hoofdpersonage 
uit de recente fictiereeks ‘Eigen kweek’ spreekt. Zijn uitspraken hoor je 
nu zowat overal in Vlaanderen en dit feit alleen al geeft aan hoe immens 
populair de reeks was.
Wij spraken met de geestelijke vader van ‘Eigen Kweek’, scenarist en 
showrunner Philippe De Schepper, die onder andere ook ‘Vermist’ en 
‘Dubbelleven’ op zijn palmares mag schrijven.  

Philippe De Schepper 
Scenarist/showrunner  

Had je kunnen inschatten dat ‘Eigen 
kweek’ zo populair zou worden? 
We hebben niet bewust succes nagejaagd, 
we hebben ons alleen afgevraagd wat 
goede keuzes voor het project waren, 
ook al waren die soms gedurfd. We 
kozen voor karakterkoppen, niet per se 
bekende maar echt goede acteurs en 
beslisten vrij snel dat we de reeks in het 
- weliswaar voor iedereen begrijpbaar - 
West-Vlaams wilden. Dat betekende dat 
we op zoek moesten naar een dozijn 
West-Vlaamse acteurs. Enerzijds beperkt 
dat je keuze maar anderzijds geeft dat 
enorme creatieve impulsen, waardoor de 
serie een eigenheid krijgt. 

Na het maken van ‘Dubbelleven’, wat 
overigens ook goed gescoord had, wisten 
we wat we beter moesten doen om tot 
een echte topserie te komen. Voor 
‘Dubbelleven’ moesten we bijvoorbeeld 
13 scenario’s schrijven en af en toe 
waren er scènes waarvan we dachten: 
‘dit zal het zijn, want we verzinnen 
niets beters’. Dat is geen leuke situatie 
maar wel de realiteit als je tv maakt, 
je kunt geen jaar wachten. Bij ‘Eigen 
kweek’ hebben we in het prille begin 
van de scenariofase beslist geen enkele 
bullshitscène te schrijven, op het gevaar 
af pagina’s tekort te hebben. 

Eén van de inspiratiebronnen was de 
film ‘Fargo’ van de Coen Brothers:een 
rare wereld met een raar taaltje en eigen 
gebruiken op een afgelegen plek. En 
ook: een aparte politie-agente. Ik denk 
dat ‘Eigen kweek’ goed heeft gescoord 
omdat de kijkers van de personages 
hielden.

© Joël Vanhoebrouck
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Waren jullie niet bang voor reacties 
op de verhaallijn van de Filippijnse 
vrouwen en het wiet-verhaal? 
Wat de wiet betreft: dat hebben we 
ons niet hard aangetrokken. De serie 
gaat niet over wiet, het is geen pleidooi 
voor legalisering en het is ook geen 
moraliserend vingertje, we laten dat 
volledig in het midden en iedereen mag 
er zijn mening over hebben.
Over de Filippijnse vrouwen waren we 
bezorgder. Hoe schrijf je zoiets? We 
hebben veel geresearched: we hebben 
ons op fora begeven van Vlaamse 
mannen met Filippijnse vriendinnen en 
we hebben er zelfs boeken over gelezen. 
We zijn onze “Julita” en “Nenita” gaan 
casten in Engeland, omdat we in de 
eerste plaats goede actrices wilden en 
hier in Vlaanderen geen weet hadden 
van Filippijnse actrices. 
Onze uiteindelijke actrices bleken 
hetzelfde Filippijnse dialect te 
spreken, wat handig was voor de serie. 
‘Eigen kweek’ gaat immers ook over 
communicatie: over mensen die elkaar 
graag zien maar niet weten hoe ze dat 
moeten uitdrukken, over stille boeren die 
nu plots al die talen door elkaar moeten 
spreken. En zo ontstaat op vreemde wijze 
een soort multiculturele samenleving in 
een afgelegen gehucht.
  

Je hebt een heel eigen aanpak om series 
te schrijven. Waaruit bestaat die? 
Ik heb er voor gekozen om met schrijvers 
dag na dag, week na week, te gaan samen-
zitten. Meestal zoekt een hoofdschrijver 

scenaristen, die elk een aflevering schrij-
ven. Bij ons is het anders, niemand kan 
zeggen: ‘dit is mijn aflevering’, we werken 
allemaal aan alle afleveringen. We praten 
veel over het verhaal en de personages, 
en door het aan elkaar te vertellen ho-

ren we ook meteen hoe het overkomt bij 
iemand anders. In Vlaanderen beginnen 
schrijvers vaak direct te schrijven, terwijl 
het bij ons een tijdje duurt voor we tekst 
op papier hebben. We werken ook niet 
echt met een editor. Omdat ik showrun-
ner ben, zal ik de definitieve versie op mij 
nemen maar die is nooit van mij alleen. 
De inbreng van co-scenaristen Pieter De 
Graeve, Mathias Claeys en Bas Adriaen-
sen mag niet onderschat worden. Na het 
schrijven bewaak ik dan de toon en de 
kwaliteit van de serie tot op het einde. 

Gedurende het hele proces is samenwer-
king sowieso cruciaal. Ik werk heel goed 
samen met regisseur Joël Vanhoebrouck. 
Ik heb hem leren kennen bij ‘Vermist’, 
en we hebben dan samen ‘Dubbelleven’ 
en recent ‘Eigen kweek’ gemaakt. Onze 
manier van samenwerken is een beetje 
die van broers denk ik: we kunnen alles 
tegen elkaar zeggen, we hebben discus-
sies die nooit blijven hangen,  ik kan Joël 
volledig vertrouwen, en weet dat hij mij 
zal bellen als hij twijfelt. Ideaal om zo te 
werken! 

 Niemand kan 
 zeggen:
‘Dit is mijn aflevering.’
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