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Voorwoord

Inhoud

“Je suis Charlie • You can’t kill a cartoon • You can’t kill creativity and freedom of expression”

Enkele weken ver in het nieuwe jaar, houden wij eraan u vooralsnog een gezond, 
geïnspireerd, creatief, gevarieerd en genietbaar 2015 te wensen! Helaas werd het 
prille jaar bij het ter perse gaan van deze iTems opgeschrikt door de vreselijke 
aanslag op Charlie Hebdo. Op de valreep vroegen wij daarom aan enkele leden 
om een eerbetoon te brengen, wat resulteerde in een cartoon op de voorpagina 
aan de hand van Serge Baeken, uitgevoerd in Hebdo-stijl en de keuze van het 
volgende gedicht, zorgvuldig geselecteerd door Koen Stassijns: 

‘Op het einde van zijn leven schreef de Tsjechische dichter en Nobelprijswinnaar 
(1984) Jaroslav Seifert (1901 – 1986) het pakkende gedicht En vaarwel!. De dichter 
neemt hierin niet alleen afscheid van iedereen maar maakt ook een synthese van 
de poëzie zelf, zowel als van zijn eigen dichterschap dat al bij al 70 jaar lang had 
geduurd.

Met dit gedicht willen wij eer bewijzen aan iedereen die omkwam tijdens de 
aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en aan alle cartoonisten, schrijvers en 
literair vertalers die wereldwijd de vrijheid van meningsuiting verdedigen, soms 
op gevaar van eigen leven. Nous sommes tous Charlie!’

En vaarwel!

Bij de miljoenen verzen op deze wereld
voegde ik maar een paar strofen.
Ze waren wellicht niet wijzer dan krekelliederen.
Dat weet ik, vergeef me.
Ik eindig al.

Het waren niet de eerste stappen
in het maanstof.
Als ze toch ooit schitterden
was het niet door hun licht.
Ik hield van deze taal.

En zij, die zwijgende lippen
tot beven kon dwingen,
zal makkelijk geliefden tot kussen aansporen
wanneer ze slenteren door het avondrode land,
als de zon langzamer ondergaat
dan in de tropen.

Poëzie was met ons vanaf alle begin.
Zoals beminnen,
zoals honger, zoals pest, zoals oorlog.
Mijn verzen waren soms
verschrikkelijk dwaas.
Maar daarvoor verontschuldig ik me niet.
Ik geloof dat het zoeken naar mooie woorden
beter is dan doden en moorden.

vertaling Jana Beranová
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Hoe kwam je bij het onderwerp voor 
‘What’s in a Name’ ?
Jon, het hoofdpersonage, ken ik al heel 
lang. Ik heb de helft van mijn jeugd in 
California doorgebracht en hij was een 
getrouwde, Joodse bakker die samen met 
mijn ouders yoga beoefende. Toen ik 17 
was, gaf hij in België voor de verjaardag 
van een vriend een drag-performance. Ik 
zag de gesloten, beminnelijke man plots 
in volle glorie op het podium staan. Van 
clichés of kitsch was er geen sprake. De 
diepgang en vrijheid in het optreden 
hebben mij heel fel geraakt. Die avond 
hebben we beslist om ooit samen iets 
te doen, en eigenlijk zou je kunnen stel-
len	dat	ik	film	ben	gaan	studeren	om	zijn	
verhaal te vertellen. Mijn afstudeerpro-
ject op het KASK was een intiem portret 
van hem. In de loop der jaren is hij ge-

evolueerd van een drag-queen naar wat 
hij zelf een gender-terrorist noemt: een 
lichaamskunstenaar die de gangbare 
normen rond gender en identiteit op z’n 
kop zet. Hij houdt ervan mensen te cho-
queren en brengt heel extreme dingen 
op een podium, maar ik koos ervoor om 
in	de	film	enkel	te	verwerken	wat	ik	zelf	
kon verdragen. Hij opent blikken op een 
heel confronterende manier. Een optre-
den van hem zal je nooit meer vergeten.

Wat vond jij er zo boeiend aan? 
Ik heb altijd het gevoel gehad dat het 
strikte man-vrouw onderscheid niet 
klopt, en dat er heel veel tussenin be-
staat. Die openheid heb ik aan mijn 
opvoeding te danken. Zo liep ik als 7-ja-
rige al mee in de New Yorkse Gay Pride 
Parade omdat mijn moeder actief was 

in een vereniging rond HIV-awareness. 
Ik ben in een heel artistieke wereld op-
gegroeid; diversiteit is voor mij iets heel 
natuurlijks. Jons excentrieke manier van 
zijn identiteit te claimen vond ik daarom 
ook erg intrigerend. Elke persoon heeft 
mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten 
- die overigens niets met seksualiteit of 
geaardheid te maken hebben. Je vindt ze 
overal	terug.	Binnen	een	filmmaakproces	
heb je deze twee polen ook. Ideeën zoe-
ken en beginnen schrijven ervaar ik als 
een vrouwelijk, intuïtief proces waarbij je 
ontvankelijk bent voor inspiratie. Maar je 
moet die energie ook in de realiteit kun-
nen verwezenlijken, en dat is een meer 
mannelijke kwaliteit. Ik vind het boeiend 
om daar bewust mee om te gaan. Ook in 
mijn persoonlijk leven speel ik graag met 
deze extremen. Ik heb hypervrouwelijke 

Eva Küpper 

Haar eerste documentaire ‘What’s in a Name’ was meteen een schot in de roos. Hij 
werd geselecteerd voor Hot Docs in Toronto, won een VAF- wildcard en een prijs 
op het IDFA. Momenteel verenigt ze haar passies voor motorrijden en film in twee 
verschillende projecten en binnenkort wordt ze lid van de Raad van Bestuur van 
deAuteurs. Een gesprek met Eva Küpper.  

©Ellen van den Bouwhuysen

What’s in a name

What’s in a name
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kwaliteiten zoals het zorgen voor ande-
ren en mijn huis is echt een warm nest. 
Maar aan de andere kant rijd ik ook graag 
met de motor en liefst van al op racecir-
cuits. 

Creëerde je met zo’n sterke debuutfilm 
hoge verwachtingen? 
Het was inderdaad een zegen en een 
vloek tegelijkertijd. Ik had het geluk 
meteen	 nadien	 een	 film	 te	 mogen	ma-
ken voor de reeks ‘Puur persoonlijk’ op 
Canvas.	Aan	mijn	eerste	film	heb	ik	jaren	
gewerkt, deze, ‘Hartedame, harteheer’, 
was op 3 maand tijd gedraaid, gemon-
teerd en uitgezonden. Hij ging over 
Yvette Lauwaert, de vrouw die de Belgi-
sche mode op de kaart zette, en haar man 
Guido. Zij is spontaan, extravert, pure 
creatieve passie; hij is haar tegenpool: 
een ernstige, biochemisch ingenieur. 
Maar hun liefde is ongelofelijk groot. De 
film	 ging	 over	 een	 moeilijk	 moment	 in	
hun leven: ze ondergingen beiden een 
openhartoperatie na hun zeventigste. 

Nadien maakte ik samen met een Cana-
dees-Duitse regisseur ‘Before the last 
curtain falls’ over het stuk ‘Gardenia’ van 
Alain	Platel.	Die	film	komt	op	13	 janua-
ri in de zalen en vertelt het verhaal van 
een bijzonder innemend gezelschap tra-
vestieten en transseksuelen op leeftijd 
die voor de laatste keer optreden in een 
cabaret.	De	film	gaat	vooral	over	hoe	ze	
omgaan met liefde, eenzaamheid en ou-
der worden.

Waar ben je nu mee bezig? 
Momenteel geniet ik ervan om mijn twee 
passies,	 motoren	 en	 film,	 te	 verenigen	
en dan nog wel in twee projecten. Ik ga 
een	aflevering	maken	voor	de	docureeks	
‘Steenweg’. Bart Maes vroeg een aantal 
filmmakers	om	aan	de	slag	 te	gaan	met	
de schaduwwerelden die je daar aan-
treft: de gevels met neonlichten, het 
Chinese restaurant, de dodgy carwash. Ik 
ga voor de chroom, de vlammen en het 
leer en belicht de Blue Angels, de oudste 
Europese outlaw biker gang, die toevallig 

een hoofdchapter hebben langs de Ou-
denaardsesteenweg. Het was spannend 
om er binnen te geraken maar binnen-
kort draaien we. 
Het tweede motorproject ‘Dark Rider’, 
gaat over Stuart Gunn, een blinde biker 
uit Edinburgh die een snelheidsrecord 

heeft gereden. Door een motorongeval 
is hij niet alleen blind maar ook half ver-
lamd. Na zijn revalidatie wou hij maar 
één ding: terug de motor op. Zijn vader 
zag in dat dat zijn manier was om zich te-
rug heel te voelen en hielp hem: Stuart 
zit half vastgebonden op zijn motor en 
zijn vader rijdt achter hem op een eigen 
moto en stuurt hem via oortjes bij. Ik ga 
een langspeeldocu maken over het feit 
dat hij nu het parcours van één van de 

gevaarlijkste races ter wereld wil rijden: 
the Isle of Man TT. Ik weet niet of het gaat 
lukken,	 maar	 de	 focus	 van	 de	 film	 ligt	
vooral op hoe hij ernaartoe werkt en wat 
voor impact dat heeft op de relatie met 
zijn vader en vriendin. Ik vind het be-
langrijk	om	films	te	maken	over	de	sterke	
kanten van de mens. Deze keer wil ik ook 
de fysieke ervaring van het motorrijden 
en de snelheid vertalen naar het scherm.
 
Wat doe je met de VAF- wild card die je 
kreeg voor ‘What’s in a Name’? 
Daarmee breng ik een neo- traditionele 
dansbeweging in beeld. Het is een ma-
nier van leven, een zoektocht naar het 
ongerepte en de essentie van het mens-
zijn. Ik had aanvankelijk zelf best wat 
vooroordelen maar het is heel bijzonder: 
soms krijg je het gevoel op een paar se-
conden met iemand te connecteren, en 
van de wereld te verdwijnen. Tijdens een 
3	minuten	durende	love	affair,	een	soort	
improkoppeldansen met de intensiteit 
van een tango, krijg je een transcen-
derend gevoel zonder tijdsbesef of 
gedachtenstroom. Mijn bedoeling is om 
dat moment op een experimentele en 
zintuiglijke manier in beeld te brengen.

Binnenkort zal je ook deel uitmaken 
van de Raad van Bestuur van deAuteurs. 
Proficiat!
Ik vind het een hele eer om de documen-
taire	filmmakers	te	mogen	vertegenwoor-
digen. De belangen van het auteursschap 
zijn zo belangrijk. Er is soms nog verwar-
ring, en weinig helderheid en sommige 
regisseurs voelen zich alleen waardoor 
ze rechten mislopen. Het is belangrijk 
dat ze allemaal weten dat ze bij deAu-
teurs terechtkunnen. 

‘Ik ga voor de chroom,    
 de vlammen
 en het leer...’
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Jij hebt het moeilijk met de combinatie 
van de woorden kortfilm en animatie. 
Wat is het probleem? 
Het	probleem	 is	 dat	 het	woord	 kortfilm	
niet	 voldoet.	 Op	 langspeelfilmfestivals	
wordt	 het	 luik	 kortfilm	 meestal	
nogal stiefmoederlijk behandeld. 
Fictiekortfilms	 worden	 vaak	 niet	
als volwaardig aanzien, noch door 
het publiek, noch door de makers 
ervan. Het zijn dikwijls niet meer dan 

vingeroefeningen voor een latere 
langspeelfilm.	Meestal	 gaat	het	om	een	
eindwerk, belangrijk voor het portfolio. 
Neem de proef op de som: als je aan 
gevestigde	 cineasten	 van	 fictiefilm	
vraagt wat hun palmares is, gaan er heel 
weinigen	 hun	 kortfilms	 nog	 vermelden.	
Wanneer	 de	 korte	 animatiefilm	 echter	
onder diezelfde noemer valt, stoort mij 
dat. Het doet de kunstvorm geen eer aan 
en het dekt de lading niet. De oorsprong 

van	 de	 animatiefilm	 ligt	 bij	 mensen	 uit	
de plastische kunsten. Wanneer het 
medium	 film	 ontstaat,	 zien	 zij	 dat	 als	
een uitgelezen kans om beweging in hun 
kunst te introduceren. Tot vandaag merk 
je die dubbele achtergrond. Enerzijds had 
je	de	experimentele	films	uit	de	jaren	20	
– denk aan de abstraherende animatie 
van	 Hans	 Richter	 of	 de	 figuratieve	 van	
Lotte Reiniger. Anderzijds waren er 
mensen zoals Walt Disney, met een 

Klaartje
Schrijvers
 

Wanneer het over animatie gaat, 
zou er een ander woord dan 
‘kortfilm’ moeten bestaan, vindt 
Klaartje Schrijvers. Haar eigen 
animatiefilm ‘The Education’ 
mocht het filmfestival van Gent 
2014 openen, en krijgt nog een 
vervolg in de vorm van een graphic 
novel. Geschiedenis is haar passie, 
en ze komt uit een familie waar 
vooral langs vrouwelijke lijn veel 
en graag gebabbeld wordt. Net 
wat ook wij graag doen… 



achtergrond in de karikaturale strip, die 
meer naar de cartoon evolueerden. Het 
punt	 is	 dat	 animatiefilm	 bewust	 kort	 of	
lang kan zijn, afhankelijk van wat men wil 
vertellen en hoe men dat wil doen. Een 
animatiefilmer	 neemt	 als	 het	 ware	 een	
doek, een canvas, en vertelt iets binnen 
dat	kader,	of	het	nu	abstract,	figuratief	of	
verhalend	is.	Een	korte	animatiefilm	staat	
dan op zichzelf en is geen opstapje naar 
een	lange	animatiefilm.

Jouw film ‘The Education’ opende het 
Filmfestival van Gent, wat toch van 
grote erkenning getuigt? 
Absoluut, ik was daar heel blij mee 
en het was hartverwarmend hoe goed 
de	 film	 onthaald	 werd.	 De	 eer	 om	 een	
filmfestival	 te	 openen,	 is	 mij	 21	 jaar	
geleden ook al eens te beurt gevallen. 
Mijn	 eerste	 professionele	 film,	 ‘Chiome	
d’oro’,	 een	 zelfverzonnen	 choreografie	
op één van de Madrigali erotici van 
Monteverdi opende niet alleen het 
Filmfestival van Gent, maar een jaar 
later ook dat van Venetië. Toegegeven, 
in een dergelijke situatie krijgt de korte 
animatiefilm	 als	 unieke	 kunstvorm	 en	
eigenzinnig medium wel degelijk de kans 
om zich te onderscheiden.

Je eerste films waren een groot 
succes, maar toch ging je eerst nog 
geschiedenis studeeren voor je ‘The 
Education’ maakte.
Ik heb altijd al een enorme interesse 
gehad voor geschiedenis en ik was 
geboeid door de wetenschappelijke 
wereld en het onderzoek. Na vier jaar 
geschiedenis ging ik dan ook doctoreren, 
publiceerde in diverse tijdschriften en 
was vier jaar lang actief in een Europees 

netwerk van historici. Toch speelde 
het altijd in mijn achterhoofd om ooit 
opnieuw	films	te	maken,	en	dan	vooral	om	
een symbiose te kunnen bewerkstelligen 
tussen die twee passies: geschiedenis en 
animatiefilm.	

Waarover gaat ‘The Education’? 
Kort gezegd gaat een meisje in haar 
puberteit samen met haar hele gezin 
door een existentiële crisis. Het is mijn 
eigen	jeugdverhaal,	maar	de	film	belicht	
voldoende universeel herkenbare 
problemen	 opdat	 het	 autobiografische	
wordt overstegen. ‘The Education’ brengt 

geen	 lieflijk	 verhaal	 over	 prachtige	
herinneringen	 uit	 de	 kindertijd.	 De	 film	
belicht vooral de pijnlijke en wrede 
confrontaties tussen kinderen en hun 
ouders, en tussen de kinderen onderling 
en	de	ouders	onderling.	In	de	film	wordt	
meedogenloos hard en vaak sarcastisch 

de analyse gemaakt van dit verleden. 
Dit alles evenwel zonder enige moraal 
en met de nodige dosis humor. Er zijn 
geen goede en slechte personages, geen 
loutere	 slachtoffers	 of	 daders.	 Niemand	
in dit gezin gaat vrijuit.

Maar het verhaal stopt niet bij ‘The 
Education’?
Het verhaal eindigt er misschien mee, 
maar er gaat een hele wereld aan vooraf. 
‘The Education’ maakt deel uit van een 
groter geheel, een langetermijnproject 
waarmee ik in 2009 begon. Het is een 
graphic novel die de familiegeschiede-
nis over 5 generaties langs vrouwelijke 
lijn behandelt. Ik begin bij mijn bet-
overgrootmoeder uit het midden van de 
19de eeuw en eindig bij mezelf. Ik neem 
er	historiografisch	een	aantal	duidelijke	
standpunten in. Vrouwen in een geschie-
denis die de periode overspannen van 
de industriële revolutie, tot de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, de Koude Oor-
log, de culturele en seksuele revolutie, 
zijn	vaak	afwezig	 in	de	historiografie.	 Ik	
ben dus grotendeels aangewezen op de 
mondelinge overlevering. Gelukkig zijn 
de vrouwen in mijn familie om één of 
andere reden altijd enorme vertellers 
geweest, en ook luisteraars van elkaars 
verhalen. Ik heb mijn overgrootmoeder 
gekend tot mijn zestien jaar, en zowel zij 
als haar dochter (mijn grootmoeder) kon-
den uren vertellen over hun jeugd, maar 
ook over hoe hun eigen ouders en groot-
ouders hadden geleefd. Op die manier 
ligt de 19de eeuw opmerkelijk dicht bij 
mij. Van kinds af was ik zeer geïnteres-
seerd in die verhalen en hing aan hun lip-
pen. Maar geen vrouwen zonder mannen 
natuurlijk, en dit vormt een belangrijk 
element in deze vertelling: vijf genera-
ties vrouwen huwden steevast mannen 
die hetzij politiek, hetzij economisch, 
ethisch of opvoedkundig verkeerde keu-
zes maakten. En uitgerekend dat gegeven 
maakt het zo boeiend om er een graphic 
novel uit te destilleren!
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‘Niemand
 in dit gezin
 gaat vrijuit.’
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Als ik je palmares zo zie, heb je nooit 
echt verlegen gezeten om werk? 
Goh, in het begin was het toch niet 
zo	 makkelijk.	 Ik	 heb	 geen	 filmschool	
gedaan, ik ben eigenlijk ingenieur van 
opleiding - ik ben dus laag gevallen, of 
net niet (lacht). Maar goed, ik heb het 
grootste gedeelte van mijn studietijd in 
de cinema doorgebracht in plaats van 
achter mijn boeken, en nadien volgde 
ik heel wat schrijfworkshops in binnen- 
en buitenland. Met wat geluk kon ik dan 
beginnen schrijven voor ‘Witse’ en zo 
had ik mijn eerste credit. Maar ik had 
dus geen initieel netwerk, wat het zeker 
niet eenvoudig maakte. Al zie ik dat het 
ook	voor	mensen	die	wel	uit	filmscholen	
komen, niet evident is. Omwille van 
tijdsdruk is het voor een producent vaak 

een te groot risico om iemand nieuw 
te testen. Gelukkig werkt men binnen 
televisie nu vaak met writers’ rooms en 
daar is het iets makkelijker om er ook 
eens een ‘junior writer’ bij te halen. 

Wat zijn jouw meest recente en 
toekomstige projecten? 
De	kortfim	 ‘De	Vijver’,	die	 ik	voor	 regis-
seur Jeroen Dumoulein geschreven heb, 
is	net	in	première	gegaan	op	het	kortfilm-
festival	 in	Leuven.	Het	 is	een	genrefilm,	
naar mijn mening het moeilijkste en 
meest	onderschatte	soort	film.	‘De	Vijver’	
is een gothic horrorstory: een spookver-
haal dus, en iets waar Jeroen en ik gek op 
zijn. Jeroen is overigens, samen met Gijs 
Polspoel, ook de regisseur van de serie 
‘Spitsbroers’. Die gaat over twee broers 

die voetballer in eerste klasse willen 
worden. Naar een idee van Kristof Hoef-
kens (jawel, broer van voetballer Carl) en 
geschreven samen met hem, Bart Vaes-
sen en Steve De Wilde. Vanaf 30 maart 
2014 tien weken lang vaste afspraak op 
maandag op VTM. Zeker kijken, zelfs al 
hou je niet van voetbal, want het is een 
behoorlijk sexy stuk entertainment ge-
worden (lacht)! Momenteel ben ik onder 
andere script editing aan het doen voor 
een reeks op de RTBF - men is ook aan 
Franstalige	zijde	met	een	fictie-offensief	
begonnen. Daar hou ik me vooral bezig 
met structuur, wat immens belangrijk is 
voor een script. Je kan slechte dialogen 
schrijven - wat ik niemand aanraad - maar 
als de structuur in orde is, kan het ver-
haal toch nog werken. In ‘Titanic’ zitten 

Michel Sabbe

Hij zit al meer dan tien jaar in het vak en schreef mee aan reeksen zoals ‘Jes’, ‘Vermist’, 

‘Zone Stad’, de populaire soap ‘Thuis’ en de langspeelfilm ‘Swooni’. Hij bedacht  ook de 

kortfilms ‘Dag Opa’ en ‘De Vijver’ en eind maart gaat de reeks ‘Spitsbroers’, waaraan hij 

meeschreef, op VTM in première. Hij is voorzitter van de Scenaristengilde die bovendien 

tien jaar bestaat. Meer dan redenen genoeg dus voor een gesprek met Michel Sabbe. 



bijvoorbeeld scènes die qua dialogen om 
te huilen zijn, maar de structuur van die 
film	is	ijzersterk	waardoor	dat	passeert.

Begin jij bij het schrijven met verhaal of 
met een structuur? 
Ik begin met een idee en daarrond bedenk 
ik verhaalstof. Dan zoek ik de kern, de 
ruggengraat van wat ik wil vertellen, en 
dan is het zaak te structureren en weg te 
gooien wat er niet bij past of ertegenin 
druist. Dat is soms een werk van lange 
adem, een beeldhouwwerk beitel je ook 
niet op één-twee-drie. De verhalen van 
mensen	die	 zeggen	een	film	 in	één	 ruk	
geschreven te hebben zijn legio, maar 
schrijven is meestal toch wel gewoon 
hard werken en heel veel zoeken.

Je bent voorzitter van de Scenaristen-
gilde. Wat doet die gilde? 
We zijn een belangenvereniging die 
opkomt voor de Vlaamse scenaristen. 
Denk daarbij aan het vrijwaren van 
auteursrecht, verloning, contractuele 
zaken, credits op generieken, enz. 
Onder de noemer ‘Scenarist in beeld’ 
organiseren we ook publieke interviews 
met bekende scenaristen die we meestal 
ook podcasten. Met dat initiatief gaan we 
heel breed – hoe meer publiek hoe liever! 
Wat ook geldt voor de netwerkmomenten, 
die ik nieuwe leden echt aanraad: je weet 
nooit met welke interessante persoon je 
een tijdje aan de toog kan hangen. Maar 
we organiseren ook info-avonden enkel 

voor	leden,	over	specifieke	onderwerpen,	
zoals onlangs nog over het voor Vlaamse 
scenaristen vrij nieuwe fenomeen van 
‘agents’. Onze leden genieten bovendien 
een hele reeks kortingen op workshops, 
ze vinden op onze website een schat 
aan informatie (en scenario’s!) en ze 
kunnen ook deelnemen aan de Visser 
Neerlandia-prijs voor scenario wat niet 
onbelangrijk is, al was het maar omdat de 
winnaar met 10 000 euro naar huis gaat. 

Jullie bestaan tien jaar, wat zijn de 
belangrijkste verwezenlijkingen?
Ter ere van ons jubileum hebben we 
een lijstje van tien verwezenlijkingen 
op onze website gezet. De voornaamste 
zijn voor mij dat er een aanspreekpunt 
is voor scenaristen en andere spelers in 
het veld en dat we er mee voor gezorgd 
hebben dat er een professionalisering 
van het beroep is gekomen, wat ook 
mogelijk	was	omdat	er	steeds	meer	fictie	
geproduceerd werd. 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor 
de toekomst? 
Er moet permanent overleg blijven 
met de andere spelers in het veld: met 

het VAF, maar ook met producenten, 
regisseurs en acteurs. Die laatste twee 
groepen hebben zich intussen ook 
verenigd, al lopen ze wel achter op ons; 
ik zeg het met enige trots: wij waren 
de eersten (lacht). Auteursrecht is een 
blijvend gevecht want het staat altijd 
onder druk, niet alleen lokaal in het 
spanningsveld met producenten en 
zenders, maar ook binnen de Europese 
wetgeving.  Men zou denken dat het 
in het digitale tijdperk qua verdelen 
van auteursrechten makkelijker wordt 
omdat men exact kan meten hoeveel 
iets gedownload wordt of wie er kijkt. 
Maar jammer genoeg krijgen we daar  
geen	zicht	op	en	bij	Netflix	bijvoorbeeld	
betaal je niet om naar een serie te kijken, 
je betaalt een abonnement. Het maakt 
niet uit of je veel, weinig of helemaal 
niet kijkt. Wie moet daar dan innen? En 
worden de bedragen niet te klein als ze 
over zovelen verdeeld moeten worden? 
Boeiende tijden dus. Al kan je van één 
ding zeker zijn: een goed verhaal, goed 
verteld zal altijd een publiek vinden. Zelfs 
al is het op zo’n petieterig smartphone-
schermpje!

Meer info op Scenaristengilde.be

deAuteurs • iTems •8•

‘Een goed verhaal,
 goed verteld zal altijd  
 een publiek vinden.’

De Vijver

De VijverSpitsbroers

Spitsbroers
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Je eerste film kwam er relatief laat. Hoe 
komt dat? 
Na mijn afstuderen aan het KASK wilde ik 
even	niets	meer	met	film	te	maken	heb-
ben. Ik hoorde op school voortdurend: 
‘Wacht maar tot je afgestudeerd bent, 
dan zal je wel zien hoe moeilijk het is om 
films	 te	maken!’	 Het	 is	misschien	 deels	
waar, maar ik vond dat het te vaak ge-
zegd werd. Soms is het gewoon goed om 
een illusie te koesteren, die kan helpen 
bij ambitie en dromen. Ik dacht dat het 
voor mij als Vlaming met Turkse roots te 
moeilijk	 zou	 zijn	 om	een	film	 te	maken	
in Vlaanderen, dus borg ik die plannen 

op. Ik wou eerst economisch onafhan-
kelijk zijn en ik ben gaan werken. Ik heb 
alle mogelijke jobs gedaan: op de lucht-
haven, in fabrieken, ik startte zelfs een 
eigen horecazaak. Toen ik genoeg geld 
bij elkaar had, was het tijd om te doen 
wat ik al lang wou doen: schrijven en een 
film	maken.	

Wist je dan meteen wat je wou vertellen? 
Ik heb me lang verzet om verhalen te 
schrijven die gingen over mijn eigen 
omgeving. Ik had het gevoel dat mijn af-
komst een belemmering kon zijn. Maar 
misschien heb ik me te lang verzet. Op de 

academie maakte ik vier jaar niets over 
mijn afkomst, maar voor mijn eindwerk 
verfilmde	 ik	wel	 een	 adaptatie	 van	 een	
Ottomaanse legende. Niet eens een he-
dendaags, maar een oeroud universeel 
verhaal! Ik was dus blijkbaar wel bezig 
met mijn roots. Ik heb mezelf een aantal 
pertinente vragen gesteld en toen werd 
het verhaal duidelijk. Ik schreef me in 
voor de allereerste scenario-ateliers van 
het VAF, waar Frank Van Passel mijn coach 
was, en dan is alles heel snel gegaan. 
De werktitel was ‘Wanneer de sneeuw 
smelt’, maar dat klinkt nogal poëtisch, en 
ik was bang er een nichepubliek mee aan 

Kadir Balci 

 
Hij debuteerde 5 jaar geleden met ‘Turquaze’ en zijn tweede film ‘Trouw met mij’ loopt vanaf 21 januari in de 
zalen. Hij is een Vlaamse filmmaker met Turkse roots. Lange tijd wilde hij zijn afkomst niet gebruiken in zijn 
films maar gaandeweg zag hij in hoe hij mensen net een genuanceerd beeld op Vlaanderen kan bieden. Kadir 
Balci over zijn levensdoel: film maken. 

Trouw met mij
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te spreken. Ik wilde een breder publiek 
tonen dat er meer is in Vlaanderen dan 
alleen maar Vlamingen en daarom heb ik 
de titel veranderd naar ‘Turquaze’. Ik vond 
het niet mijn taak om een boodschap te 
brengen of maatschappelijke verandering 
teweeg te brengen maar wel om mensen 
erop te wijzen dat er ook een ander beeld 
bestaat dan dat in hun hoofd. Het is uit-
eindelijk	 een	 semi-autobiografische	 film	
geworden. Drie broers met vreemde roots 
in België verliezen hun vader en gaan 
hem samen met hun moeder in Turkije 
begraven. Zij besluit daar te blijven en de 
jongens verliezen hun ankerpunt, met alle 
problemen van dien.  
  
Is de film goed ontvangen? 
Het is een heel voorzichtige release ge-
weest, misschien dacht men vooraf te 
veel	‘Wie	wil	er	nu	een	film	over	Turken	
zien?’, maar de persaandacht was enorm 
en	de	opkomst	best	hoog.	De	film	speel-
de niet op veel plaatsen, wat misschien 
een gemiste kans was, maar nadien is hij 
opgepikt door onwaarschijnlijk veel cul-
tuurcentra. We zijn 5 jaar verder, en nog 
steeds zijn er op verschillende locaties 
vertoningen.	 De	 film	 wordt	 nog	 steeds	
actueel bevonden. 

Hoe kwam je volgende film er? 
Op een bepaald moment kwam scenarist 
Jean-Claude Van Rijckeghem met een 
idee: ‘een Turkse vrouw trouwt met een 
Vlaamse	jongen;	we	filmen	alles	op	één	
locatie en vertellen het door de ogen van 
de jongste broer van de bruid’. Ik werd 
niet direct omver geblazen door het 

basisidee van een ‘gemengd huwelijk’, 
terwijl het concept dat we in het verhaal 
locatie en tijd zouden beperken me wel 
aansprak. We hebben vijf gemengde 
koppels uit verschillende delen van het 
land geïnterviewd en daaruit hebben wij 
ons eigen verhaal gedistilleerd met heel 
veel optimisme en hoop. 

Wat is het verhaal precies? 
Ik vat het altijd als volgt samen: Sibelle 
en Jurgen worden halsoverkop verliefd 
op elkaar en besluiten onmiddellijk om 
te trouwen, zonder rekening te houden 
met de gevoelens van de familie. Om-
dat het zo snel gaat, is er geen tijd om 
te praten, maar op het feest, waar alles 
zich afspeelt, vallen de maskers af. In 
deze pitch valt het woord Turk of Turkse 
gemeenschap niet één keer, want daar 
gaat het voor mij ook niet over. Het gaat 
over bezorgdheden en over kleine din-
gen groot maken. 

Hoe verliep het maken van die film? 
Het was geen evidente shoot op 24 
draaidagen: het was vooral gekkenwerk 
om drie weken lang op locatie te draai-
en met bijna 100 genodigden voor een 
trouwfeest. Samen met DOP Ruben Im-
pens hebben we alles tot in de kleinste 

details voorbereid en onze tijd genomen. 
Ik geloof niet in snel draaien, de eerste 
audities begonnen al in 2012. Voor mij 
begint de taak als regisseur ook al bij de 
eerste kiem van een project. Van zodra ik 
‘ja’ zei tegen Jean-Claude en Dries Phly-
po van A Private View, heeft het project 
mij niet meer losgelaten. 

Waar ben je nu mee bezig?  
Ik werk aan ‘Amigos’, een televisiereeks, 
die ik niet zelf geschreven heb. Dat is 
heel anders werken. Ik koppel veel terug 
naar de scenaristen, ik wil weten hoe zij 
het zagen toen ze het schreven. Verder 
ben ik aan het onderzoeken wat ik wil 
vertellen. Er zijn twee ideeën en ik moet 
uitmaken of ik ze wil uitwerken of niet. 
Ik ben als een bloedzuiger: eens ik me 
vastbijt, ga ik tot het uiterste. Maar eerst 
moet het kloppen, het moet een natuur-
lijk gegeven zijn. Het moet niet per se 
mijn wereld zijn, maar als dat niet zo is, 
dan wil ik het mijn wereld maken. Daar-
om is Ang Lee één van mijn favoriete 
regisseurs: hij is genreoverschrijdend en 
durft alles aan. Je moet iets kennen voor-
dat je iets kan vertellen; maar iets kennen 
is het leren kennen, ervoor openstaan. Ik 
heb heel mijn leven moeten leren open-
staan voor dingen, soms gedwongen. Ik 
heb altijd twee werelden gekend. Wij zijn 
zomerturken die enkel in de zomer naar 
Turkije gingen, maar mijn ouders hebben 
altijd een zeer duidelijke keuze gemaakt. 
Thuis verliep alles volgens hun Turkse 
normen en waarden, en buiten mochten 
we zo Vlaams zijn of doen als we wilden. 

‘Drie weken op locatie
 met 100 genodigden  
 voor een trouwfeest.’

Trouw met mij

Trouw met mij

Trouw met mij
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U bent Minister van Cultuur en 
Media. Heeft u al voordelen mogen 
ondervinden van het samenvallen van 
die twee bevoegdheden? 
In het begin van een ministerschap is 
elke sector erg op zichzelf gericht, en 

het is pas gaandeweg dat je kruisverban-
den en mogelijkheden ziet. Momenteel 
zijn we in de fase dat we mogelijkheden 
oplijsten. We focussen ondermeer op 
de nieuwe beheersovereenkomst met 
de VRT, die we onderhandelen in 2015: 

welke hefbomen hebben we daar om 
cultuur en media te versterken? Daar-
naast heb je het Mediafonds, en ik kan 
natuurlijk ook decretaal ingrijpen, maar 
ik vind dat er rond bepaalde zaken al te 
veel microregulering is. 

Sven Gatz 
Sinds juni 2014 is Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. 
iTems verzamelde een aantal vragen van enkele leden van de Raad van Bestuur
en zocht hem op. 

© Saskia Vanderstichele



Hoe ziet u de rol van het Mediafonds in 
de toekomst? 
De essentie is dat het Mediafonds de 
productie van kwaliteitsvolle Vlaamse 
content zoveel mogelijk moet faciliteren 
en dat de gerealiseerde opbrengsten zo-
veel mogelijk in het Vlaamse eco-systeem 
moeten terugvloeien. Een mogelijke pis-
te is het betalend maken van een deel 
van de digitale content bij de VRT. Ik 
heb het dan uiteraard niet over essenti-
ele dingen als informatie en cultuur die 
gratis moeten blijven. Ook export van 
content en de bijbehorende mindset is 
belangrijk. We moeten bekijken welke 
incentives voor internationalisering de 
juiste zijn en hoe we bijkomende groei 
voor de sector kunnen genereren.

Auteurs zijn vaak freelancers die de 
grondstof leveren voor de hele sector 
maar een kwetsbare economische 
positie innemen. Hoe kunnen zij hun 
culturele rol blijven vervullen? 
In het verleden namen Frank Vanden-
broucke en Monica De Coninck een 
aantal goede maatregelen om een kun-
stenaarsstatuut te creëren, maar het 
verhaal is niet af. Sommige freelancers 
vinden een kunstenaarsstatuut nuttig, 
anderen verkiezen een gewoon zelfstan-
digenstatuut en er is blijkbaar nog een 
kloof  tussen die twee. Dat gat verkleinen 
lijkt me even essentieel als het blijven 
verbeteren van het kunstenaarsstatuut. 
Ook bij Joëlle Milquet staat deze kwestie 
hoog op de agenda, maar het zal sowieso 
veel tijd nemen omdat het een zeer tech-
nische aangelegenheid is. 

Hoe kan de culturele diversiteit tussen 
publieksgerichte en nichegerichte 
vormen van cultuur gewaarborgd 
blijven? 
Rond de regeringsonderhandelingen is 
er een discours ontstaan dat deze re-
gering bijna exclusief zou mikken op 
zaken die publieksgericht zijn, dat kijkcij-
fers en mainstreaming doorslaggevend 
zouden zijn. Ik wil dat tegenspreken en 
nuanceren. Je hebt uiteraard een aantal 
locomotieven nodig, zaken waar veel 
mensen naar kijken of luisteren en die 
zowel een economische als een inter-
nationale waarde hebben. Maar het 
cultuurbeleid daartoe herleiden zou een 
zware vergissing zijn; er moet ruimte zijn 
voor startende kunstenaars, kleine or-
ganisaties, avantgardistische, of bewust 
tegendraadse kunst of pure arthouse 
cinema enzovoort. Na verloop van tijd 
worden die dingen overigens vaak de 
norm en begint er weer iets nieuws in de 
marge. Diversiteit is inherent verbonden 

aan de dynamiek van een culturele sector 
en het is de basis van het kunstendecreet 
en de hervorming van het kunstenland-
schap. Als we binnen het kunstendecreet 
bijvoorbeeld grote kunsteninstellingen 
meer armslag geven, is het wel degelijk 
met de afspraak dat ze expliciet en meer 
dan vandaag ruimte maken voor kleinere 
en beginnende kunstenaars. 

Voor audiovisuele auteurs hun 
projecten kunnen pitchen, moeten zij al 
heel wat investeren, bijvoorbeeld in het 
maken van een piloot of in opleidingen. 
Hoe wil u ‘onderzoek en ontwikkeling’ 
verder stimuleren? 
Binnen het VAF zijn er al beurzen, steun 
aan initiatieven, wildcards, ateliers, die 
we zeker willen laten bestaan en als het 
kan in de toekomst weer uitbreiden. Bin-
nen het kunstendecreet blijft er ruimte 
voor beurzen en projectsubsidies en bin-
nen de bevoegdheid media hebben we 
de Mediacademie waar opleidingspre-
mies voorzien zijn. Ik wil deze initiatieven 
verder ondersteunen, ze aftoetsen aan 
de huidige context en optimaliseren 
waar nodig.

Sommige auteurs zien het fiscaal 
reguleren van de scenariopremie als 
een mogelijke stap vooruit. Als die 
rechtstreeks op rekening van de auteur 
wordt gestort, is die belastingvrij; 
idem dito voor een gedeelte van de 
ontwikkelingssteun. 
Zo’n dingen wil ik zeker bekijken. Ik heb 
namelijk drie dingen geleerd uit het 
veelbesproken Deense voorbeeld. Naast 
een mindset ivm met exportrijpheid, 
zijn er nog twee andere belangrijke pij-
lers: scenarioschrijvers in Denemarken 
worden meer betaald én er zijn gewoon 
meer middelen. In Denemarken betaalt 
de burger mee en niet door middel van 
een gewone belasting die in de grote 
pot gaat. Het geld wordt gegarandeerd 
rechtstreeks in de audiovisuele sector 
geïnvesteerd. Wij moeten kijken hoe we 
dat naar Vlaanderen kunnen vertalen. 
Binnen de VRT denk ik aan betalen-
de digitale content maar ook aan het 
herbekijken van de rechtenexploitatie, 
want nu is er een onevenwicht. Als de 
VRT veel rechten binnenhaalt moet er 

meer mee gebeuren. Alternatieven zijn 
gedeelde rechten, of meer rechten voor 
de producenten met incentives om ze te 
vermarkten. Niets is zo dodelijk als sla-
pende rechten.
Ik ben mij van de drie kritische succes-
factoren van het Deense model goed 
bewust. De macht van scenaristen ver-
groten lijkt me niet verkeerd omdat zij 
een basis leggen die soms belangrijker is 
dan wij denken.

Sommige auteurs zetten nu al de stap 
naar showrunnerschap, niet enkel in 
de creatieve betekenis, maar zoals het 
in de States wordt ingevuld: als writer-
producer. 
Dat vind ik een interessant punt. Men 
verwijt mij nogal eens dat ik te veel over 
cultureel ondernemerschap spreek en 
dat alle culturo’s ondernemers zouden 
moeten worden. Ik verplicht niemand 
om wat dan ook te worden. Ik zeg alleen 
dat kennis kan helpen: door een bredere 
horizon te creëren en die aan te bieden, 
kunnen mensen makkelijker hun plek 
zoeken in een systeem en zijn ze minder 
afhankelijk van anderen.
Ik pleit voor opleidingsmodules voor 
de geïnteresseerden. En dat is geen 
ideologische discussie over ‘iedereen 
ondernemer’. Vergelijk  het met twee 
soorten cafébazen. Een slechte tapt bier, 
gaat na drie jaar failliet en weet niet 
waarom, hoewel hij heel goed kan tap-
pen en dus een intrinsieke waarde heeft. 
Een betere cafébaas doet hetzelfde, 
maar weet hoe hoog zijn energiereke-
ning is, wie zijn klanten zijn en waarom 
ze op een bepaald moment van de dag 
komen. Hij verloochent zijn metier van 
een goede cafébaas niet omdat hij ook 
een goede commerçant is.
 

deAuteurs • iTems •12•

‘Binnen de VRT  
 denk ik aan betalende 
 digitale content...’



Aan welke alternatieve financierings-
bronnen denkt u om de besparingen het 
hoofd te bieden? 
Binnen de audiovisuele sector vind ik dat 
een moeilijke kwestie omdat er al ruime 
aanvullende	 financiering	 is.	 Taxshelter	
zorgt ervoor dat er heel wat bijkomend 
geld vloeit naar de sector, maar blijkbaar 
is de verbondenheid met de hefboom-
functies van de beurzen van het VAF 
heel groot. We werken - zoals gezegd - 
aan	de	financiering	van	het	Mediafonds,	
we	wachten	het	effect	van	door	Europa	
goedgekeurde	 certificaten	 af,	 en	 pro-
beren een aantal zaken beter op elkaar 
af te stemmen: Screen Flanders, bij de 
minister van economie versus VAF en 
Mediafonds bij mij. 
Ook CultuurInvest zouden we gerichter 
kunnen inzetten: er blijkt nog een te gro-
te kloof te bestaan tussen het initiatief 
en de investeerder.
Er kan ook een afstemming van middelen 
komen tussen Vlaanderen en Brussel. Dat 
is het enige goede van besparingen: niet 
alleen op het terrein maar ook als over-
heid moet je creatiever zijn. We zijn er 
ons wel terdege van bewust dat we het 
conjuncturele succes van de Belgische 
film	 voldoende	 structurele	 onderbouw	
moeten blijven geven. 

En hoe zit het met de andere sectoren, 
zoals de boekensector? 
Ik baseer me op het succes van tax-
shelter om alternatieve of aanvullende 
financiering	in	andere	culturele	sectoren	
te onderzoeken. Ik wil een soort “Wit-
boek	 aanvullende	financiering”	 voor	 de	
cultuursector maken tegen de zomer en 
nadien zullen we, samen met de federale 
minister	 van	 financiën	 politieke	 keuzes	
moeten maken. De breedte van speel-
veld ligt voor mij tussen de taxshelter 
in	de	film	en	crowdfunding,	en	alles	wat	
daartussen kan liggen. Het is goed dat 
dat laatste bestaat en ook qua PR-mid-
del is het niet te onderschatten, maar in 
België blijft het beperkt omdat er geen 
fiscale	aftrekbaarheid	is.	

Rond de problematiek van leenrecht is 
er ook nog werk aan de winkel. 
Het is belangrijk eerst aan de publieke 
opinie uit te leggen dat er auteursrecht 
en leenrecht bestaan. Door reproductie 
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‘Ook als overheid 
moet je creatiever 
zijn...’

© Saskia Vanderstichele



deAuteurs • iTems •14•

A story inspired
by true events
Over auteursrecht op publieke feiten 
en historische gebeurtenissen

In een recente beslissing  van 3 juni 2014 bevestigt de rechtbank van koophandel van Brussel dat feiten 
en historische gebeurtenissen geen auteursrechtelijke bescherming genieten, aangezien zij geen originele 
werken zijn die voortvloeien uit een intellectuele inspanning. Een film met een fictief verhaal die dezelfde 
feitelijke achtergrond heeft als een non-fictie boek, maar grote verschillen vertoont in opzet en uitwerking, 
maakt dan ook geen inbreuk op de auteursrechten van de auteur van dat boek. deAuteurs heeft dit proces, 
dat een belangrijke precedentwaarde heeft, mee ondersteund. 

Het onderwerp van dit vonnis betreft een 
fictie-langspeelfilm	die	zich	afspeelt	in	de	
jaren ’70 en enkele pijnlijke gebeurtenis-
sen uit die periode in beeld brengt even-
als een boekbewerking van het scenario 
met	een	gelijknamige	titel	als	de	film.	Fic-
tiefilm	en	boek	spelen	zich	af	tegen	een	
feitelijke achtergrond waarvan enkele fei-
ten	worden	beschreven	in	een	non-fictie	
boek dat eerder is verschenen. 

De	scenaristen	van	de	film	deden	gron-
dig onderzoek naar het thema. Zij raad-

pleegden verschillende bronnen, kwa-
men in contact met meerdere getuigen 
en bezochten diverse locaties. Ook het 
non-fictie	boek	dat	het	 thema	uitvoerig	
besprak, was één van de  inspiratiebron-
nen voor de scenaristen. Tijdens hun re-
search contacteerden zij de auteur van 
het	non-fictieboek	en	spraken	met	haar	
over	de	opzet	 van	hun	film.	Dit	 contact	
diende louter om bijkomende informatie 
te verzamelen over de feiten. 
De	 auteur	 van	 het	 non-fictieboek	 werd	
zelfs uitgenodigd op de testvisie van de 

film.	Tijdens	de	vertoning	van	de	testvi-
sie	van	de	film	herkende	zij	(eiseres)	zo-
gezegd alle personages en plaatsen uit 
haar boek. Volgens haar ging het duide-
lijk	om	een	verfilming	van	haar	non-fictie	
boek.	Na	de	bioscooprelease	van	de	film	
legde zij een verzoek tot beschrijvend 
beslag inzake namaak neer. Zij ging ook 
over tot dagvaarding van de producent 
van	de	film	en	de	uitgeverij	van	het	ge-
lijknamige	fictieboek	(verweerders).

in de vorm van kopieën of op het internet, 
is er in de samenleving een idee ontstaan 
dat die dingen gratis zijn. Maar ze zijn ooit 
door iemand gemaakt die recht heeft op 
inkomsten. De opbrengst van leenrecht 
dat terugvloeit naar de auteurs is vrij laag 

ten opzichte van de ons omringende lan-
den. We moeten dat op een aanvaardbaar 
niveau brengen, wetende dat er heel veel 
actoren mee gemoeid zijn. De gemeen-
schappen en de federale regering moeten 
praten. Op dit moment is het verschil tus-
sen Vlaanderen en Wallonië nog groot: 
Vlaanderen heeft een centraal systeem 

maar binnen de Franse gemeenschap int 
men bij de individuele bibliotheken waar-
van sommige nog geen minimaal digitaal 
systeem hebben. Ik denk dat Vlaanderen 
met zijn redelijk performant metingsys-
teem het voorbeeld moet geven. Ook dit 
is een dossier dat veel tijd zal vergen: 
hoe kunnen we alles beter organiseren 
en representeren en hoe verkrijgen we 
correcte partners in een rechtvaardigere 
verdeling van de koek: er moet minder 
overhead komen en meer terugvloeien 
naar de kunstenaar. 

Wat is uw visie op de ontlening van e- 
boeken door de openbare bibliotheken? 
Tot mei 2015 loopt er een proefproject 
binnen een aantal bibliotheken, met 400 
boeken. Het project wordt aangestuurd 
door Bibnet, dat nu gaat fusioneren met 
Locus, het steunpunt voor de lokale cul-
turele actoren. Men hoort vaak zeggen dat 
papieren boeken en bibliotheken gaan 
verdwijnen, maar wie zegt dat? Ook bi-
bliotheken kunnen inspelen op de trend 
van e-boeken. 

Daarnaast wil ik nog even vermelden dat 
er wel  degelijk een Belgisch standpunt 
bestaat om de BTW op e-boeken gelijk te 
schakelen met die op papieren boeken, 
en dus naar 6% te gaan voor beide. Die 
beweging is ingezet, en wordt nu verder 
besproken op de Europese Raad.

Wat mogen we u tot slot nog toewensen 
in 2015? 
Ik zou betekenisvolle stappen willen zet-
ten op drie werven: een Vlaamse werf 
met de implementatie van het nieu-
we kunstendecreet, een Brusselse werf 
waar ik naar Berlijns model, zoals de 
Stiftung Preussischer Kulturbesitzeen 
cultuurkoepel wil creëren die over de ge-
meenschappen en de federale overheid 
heen toont dat deze stad een cultuur-
stad is, evenwaardig aan Amsterdam en 
vele andere steden. En een federale werf 
met	de	aanvullende	financiering,	waarbij	
de kunstkoopregeling of verlaging van 
successierechten op kunstwerken ook 
Vlaamse bevoegdheden zijn.

‘Ook bibliotheken
 kunnen inspelen op 
 de trend van e-boeken.’

A u t e u r s r e c h tA u t e u r s r e c h t
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De eiseres baseert zich voor deze dag-
vaarding op een summier opgestelde 
deskundigenverslag dat meent dat beide 
werken,	 het	 non-fictie	 boek	 en	 de	 film,	
identiek zijn. De verweerders stellen ech-
ter dat zij enkel feiten overnamen uit het 
boek, en geen originele elementen.

De rechter stelt terecht dat feiten, gebeur-
tenissen en historische aangelegenheden 

niet auteursrechtelijk beschermd kunnen 
worden, omdat zij niet voldoen aan de ori-
ginaliteitsvereiste. Om auteursrechtelijke 
bescherming te genieten, moet een werk 
immers voortvloeien uit de intellectue-
le inspanning van de auteur en zijn per-
soonlijke	toets	weergeven.	Een	non-fictie	
werk kan auteursrechtelijke bescherming 
genieten; de onderliggende feiten en ge-
beurtenissen kunnen dat niet, aldus de 
rechter.
Het feit dat twee werken dezelfde feiten 
weergeven, waardoor er gelijkenissen 
tussen beiden kunnen ontstaan, is onvol-
doende opdat sprake zou zijn van plagi-
aat. Slechts wanneer originele elementen 
uit	het	oudere	werk,	in	casu	het	non	fictie-
boek, worden overgenomen, kan zich een 
inbreuk voordoen.

De eiseres slaagt er niet in aan te tonen 
dat de gelijkenissen tussen haar boek 
en	 de	 film	 verder	 gaan	 dan	 de	 loutere	

feiten. De rechtbank oordeelt dat de to-
taalindruk	van	de	film	sterk	verschilt	van	
het boek. Beide werken hebben dezelfde 
feitelijke achtergrond, maar kozen een 
zeer	 verschillende	 uitwerking.	 De	 fictie-
film	vertoont	een	klassieke	verhaallijn	en	
opbouw,	terwijl	het	non-fictie	boek	geen	
verhaalstructuur heeft, maar het thema 
opdeelt in verschillende hoofdstukken.

De rechtbank besluit dan ook volledig te-
recht	dat	de	film	geen	inbreuk	maakt	op	
de auteursrechten van de eiseres. Beide 

werken vertonen grote verschillen op vlak 
van de plot, de uitwerking, de personages, 
de	 ensceneringen	 en	 de	 afloop.	 De	ma-
kers	van	de	film	en	van	het	gelijknamige	
boek hebben de beschikbare feiten uitge-
werkt op een originele manier en hebben 
hierbij creatieve keuzes gemaakt. De eni-
ge gelijkenis betreft de feiten, maar die 
komen niet in aanmerking voor auteurs-
rechtelijke bescherming. 

Het auteursrecht biedt geen bescher-
ming aan ideeën, principes, methodes, 

feiten, gebeurtenissen of historische 
context.  Dit is overigens ook logisch. 
Feiten en gebeurtenissen maken geen 
werken uit. Zij vloeien niet voort uit een 
intellectuele inspanning, zij geschieden 
gewoon. Niemand kan zich feiten of ge-
beurtenissen toeëigenen of hen mono-
poliseren. Hier anders over oordelen 
zou verstrekkende en onaanvaardbare 
gevolgen hebben en leiden tot de absur-

de situatie dat een auteur plots auteurs-
rechtelijke bescherming zou krijgen voor 
waargebeurde feiten of gebeurtenissen. 
Dit zou het onmogelijk maken om nog 
boeken	 te	 schrijven,	 films	 te	 maken	 of	
andere werken te creëren waarin feiten 
vermeld worden die reeds voordien op-
getekend werden. Op feitelijke gegevens 
kan niemand een alleenrecht eisen.
 
De wijze waarop feiten of historische 
gebeurtenissen verwerkt worden tot een 
film	 of	 een	 verhaal,	 kunnen	 echter	 wel	
aanleiding geven tot auteursrechtelijke 
bescherming als dit getuigt van een ze-
kere intellectuele inspanning en de cre-
atieve keuzes of de persoonlijke stempel 
van de maker erin terug te vinden zijn. 
Auteurs kunnen dus zeker inpiratie vin-
den in bestaande feitelijke gebeurtenis-
sen	om	een	-	al	dan	niet	fictief	-	verhaal	
te schrijven.

‘Niemand kan feiten
 of gebeurtenissen 
 monopoliseren.’



Waar houdt het Kunstenloket zich 
precies mee bezig? 
Wij zijn een vzw die van meet af aan 
gesubsidieerd is door de Vlaamse Ge-
meenschap en opgericht is om zakelijk 
en juridisch advies te geven aan kunste-
naars, creatieven en hun organisaties. 
We spitsen ons toe op eerstelijnsadvies. 
Het instuderen van dossiers en langeter-
mijnbegeleiding doen we niet. We zijn 
in 2004 opgericht en in eerste instantie 
begonnen met juridisch advies. Het sta-
tuut van de kunstenaar was net in voege, 
en er waren ontzettend veel vragen. De 
volledige sector wist niet hoe het aan te 
vatten en welke interpretaties er zouden 
kunnen ontstaan. Het zakelijke was toen 
minder aan de orde, we hadden beperkte 
middelen en dus geen tijd over. Gaande-
weg is de basiskennis omtrent het statuut 
verworven, en dan is er een verschuiving 
gekomen van ‘wat is het statuut en hoe 
kan ik eraan geraken?’ naar ‘hoe kan ik 
het	 inzetten	zodat	 ik	het	meest	financi-
eel	profijt	van	mijn	werk	heb?’

Wat houdt het kunstenaarsstatuut pre-
cies in? 
Het bestaat eigenlijk niet. In België zijn 
er maar drie sociale statuten: je bent 
werknemer, zelfstandige of ambtenaar. 
Het kunstenaarsstatuut is een amalgaan 
aan uitzonderingsmaatregelen, zowel 
op arbeidsrechterlijk als op sociaalrech-
terlijk	en	fiscaal	vlak.	In	de	“volksmond”	
bedoelt men het op een relatief mak-
kelijke manier kunnen combineren van 
periodes van werken met periodes van 
uitkeringsgerechtigde werkloosheid. Het 
is een zeer complexe en technische ma-
terie voor vakspecialisten, die wij in huis 
hebben. 

•16•deAuteurs • iTems

Jan Timmermans
 

Niet alleen de Scenaristengilde viert haar tienjarig bestaan,

ook het Kunstentloket mag evenveel kaarsjes uitblazen.

Wij trokken naar de directeur, Jan Timmermans, om hem te feliciteren en 

hem meteen te vragen om nog eens uit de doeken te doen

wat het Kunstenloket precies is en doet.  
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Wie kan hier terecht? 
Wij zijn een neutraal-objectieve vzw, 
geen belangenverdediger of ledenorga-
nisatie waar je je bij aansluit. We zijn er 
voor iedereen die bezig is met een cre-
atieve activiteit of die van zichzelf vindt 
dat hij kunstenaar is. We doen geen uit-
spraak over inhoudelijke aspecten van 
kunst.	 Uiteraard	 is	 er	 een	 groot	 gamma.	
Over Jan Fabre is er geen discussie: dat 
is een kunstenaar; ook over mijn schoon-
broer die in de lokale academie wat gaat 
klooien met verf, is er geen discussie: 
dat is een amateur. Maar er zit heel veel 
tussen die twee. Welke amateur wordt 
op een bepaald moment professioneel 
of	 hoe	 definieer	 je	 professioneel?	 Daar	
beginnen we niet aan, dus iedereen is 
welkom. Toch probeert het grootste seg-
ment van mensen die op ons een beroep 
doen, professioneel actief te zijn met hun 
kunst. Niet alleen inhoudelijk, ze heb-
ben ook de ultieme droom om ervan te 
kunnen leven, al is het in combinatie met 
andere inkomsten: werkloosheid, lesge-
ven, een andere opdracht van tijdelijke 
aard, … 

Lukt het velen om te leven van de kunst? 
Draai de vraag maar om. We hebben geen 
zicht op wie er wel in slaagt, maar we 
hebben wel zicht op wie er niet in slaagt 
om een gezond loon te halen uit de kunst. 
Velen halen het niet en je zou schrikken van 
enkele grote namen die het ook moeilijk 
hebben. De goegemeente denkt al snel 
dat het goed gaat als een kunstenaar een 
werk verkoopt. Maar niets is minder waar: 
Hoelang heeft hij of zij eraan gewerkt? 
Hoelang duurt het voor er weer een nieuw 
werk klaar is? Het blijft een complexe keuze 
van professie. Wist je dat een beeldend 
kunstenaar in Vlaanderen gemiddeld 35 
jaar is voor hij een werk verkoopt? 

Welke richting gaan jullie in de toe-
komst uit? 
We gaan verder richting het onder-
nemende in de sector, waarbij we 
ondernemerschap	niet	 in	de	klassiek	fi-
nancieel-economische zin van het woord 
definiëren,	 maar	 op	 een	 eigen	 manier	
voor de sector invullen. Wij vullen dat 
niet zomaar in, er bestaat heel wat lite-
ratuur en studiewerk over. Het gaat over 
zichzelf goed positioneren, wij proberen 
kunstenaars warm te maken voor een be-
paalde manier van denken over hoe ze 
kunnen omgaan met hun artistiek metier. 
Tien jaar geleden was dat  moeilijk, maar 
nu is men al minder vies van de termen 
businessplan, marketing en promotie. 
Er is een duidelijke evolutie al blijft de 
semantiek gevoelig liggen.. Het woord 
markt	is	niet	per	definitie	een	financieel	
economische markt, maar kan ook ge-
woon een publiek zijn. 

Jullie bestaan tien jaar: is het moeilijker 
of makkelijker geworden? 
Doordat de regelgeving complexer wordt, 
wordt het complexer. Mijn aanvoelen is 
dat we op een scharniermoment in de 
tijdsgeest zitten en dat heeft niet al-
leen met de kunstensector te maken. 
Lang geleden had men de industriële 
revolutie en nu zitten we in een nieuwe, 
software- of  computerrevolutie. Inter-
nationalisering is een feit, digitalisering 
ook.	 Alternatieve	 financieringsmiddelen	
als crowdfunding zijn in opmars. En dus 
groeit de complexiteit, want het is niet 

omdat er iets bijkomt, dat het oude weg-
valt. Het palet der mogelijkheden wordt 
groter, wat positief is, maar een gepas-
te mix maken voor je activiteiten is niet 
altijd evident. De basiskennis is nu wel 
verworven, kunstscholen nodigen ons uit 
en wij kunnen de studenten al vroeg in-
formeren. Het bewustzijn groeit en men 
is ermee bezig. 

Wat zijn jullie ambities voor de 
volgende tien jaar? 
We zijn grosso modo 100 % gesubsidi-
eerd, en dat kan ook niet anders omdat 
onze activiteiten anders niet betaalbaar 
zijn. Als je op expertenniveau juridisch 
advies wil, ga je daar elders tussen de 
190 en 200 euro per uur voor betalen. 
Omwille van het moeilijke BTW-verhaal in 
België zou het voor ons ook niet verstan-
dig zijn om geld uit de markt te halen. We 
zitten gevat in een subsidiepolitiek, die 
goed is, maar die als conseqentie heeft 
dat onze groeiplannen en ambities maar 
zo ver kunnen reiken als de subsidiepot 
toelaat. En we staan zoals zovelen voor 
besparingen dus we zullen de tering naar 
de nering moeten zetten. 

‘Men is minder vies van
 termen als businessplan, 
 marketing en promotie’
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Wat houdt het Mecetesproject precies 
in? 
Ilse: Mecetes staat voor ‘Meditating 
Cultural Encounters through European 
Screens’. Een consortium van drie uni-
versiteiten uit België, Denemarken en de 
UK	zocht	en	vond	Europees	geld	en	buigt	
zich nu drie jaar lang over de Europese 
distributiesector.	 De	 VUB	 werkt	 vooral	
rond policy en beleidsmaatregelen, The 
University	of	York	focust	op	filmreceptie	
en	 -productie	 en	 The	 University	 of	 Co-
penhagen doet hetzelfde op het vlak van 
televisie. Een aantal bijzondere partners 
zoals onder andere het VAF, het British 
Film Institute en het Danish Film Institu-
te zorgt ervoor dat we de academische 
en de professionele wereld dichter bij 
elkaar kunnen brengen om gebalanceer-
der onderzoek te doen.
Tim: In Europa hebben we lang alleen 
maar op productie-aspecten gefocust, 
maar nu willen we distributie en vooral 
dan het overkoepelend ondersteunings-
beleid centraal plaatsen. Idealiter 
kunnen we daarbij een mentale en ‘shift’ 
teweegbrengen binnen sector en audio-
visueel beleid.

Is die shift nodig? 
Ilse: Toch wel. Men produceert heel veel 
van hoge kwaliteit maar denkt nog te 
weinig internationaal. Ter vergelijking: in 
Europa	worden	er	1800	films	gemaakt,	in	
Amerika 800. Maar die 800 Amerikaanse 

films	zijn	wel	verantwoordelijk	voor	de	ver-
koop van 60% van alle bioscooptickets. In 
Vlaanderen komt daar dan 20% marktaan-
deel	voor	Vlaamse	films	bij	en	de	rest	gaat	
naar	films	uit	andere	Europese	landen.	
Tim: Er moet een soort rationalisering 
komen, zeker nu de middelen beperkter 
zijn. In Vlaanderen sluiten productie-
huizen de deuren omdat het niet meer 
haalbaar	 is	om	zoveel	fictie	 te	produce-
ren. Maar het grootste probleem is dat 
veel content zijn weg niet vindt naar het 
publiek. Je kan dan vragen stellen bij de 
criteria van ondersteuningsmaatregelen: 
zijn er genoeg aspecten opgenomen die 
te maken hebben met het kunnen reizen 
in Europa? Maar je kan ook bredere, inter-
culturele vragen stellen. We merken dat 
series als ‘The Killing’ 
en ‘Borgen’ het heel 
goed doen in Europa, 
maar Deense come-
dy geraakt maar niet 
van de grond buiten 
Denemarken. Daar 
onderzoek rond op-
zetten is interessant. 
Ilse: We volgen ook 
de verkoop van se-
ries. De Vlaamse 
reeks ‘Salamander’ 
heeft het vrij goed 
gedaan op de BBC, 
maar de receptie was 
toch heel anders dan 

bij ons. Zo zien de Engelsen Filip Peeters 
als een miscast – ze omschreven hem als 
een kruising tussen de kerstman en Jere-
my Clarkson- terwijl Vlamingen hem veel 
positiever zien. Bovendien komen er in 
‘Salamander’ vrijwel enkel mannen voor, 
wat een groot contrast is met de sterke 
vrouwen die je vaak in Deense series ziet 
opduiken. Via de Twitterfeed achteraf 
zagen we dat daar ook behoorlijk fel op 
gereageerd werd.
Tim: We merken dat je niet zomaar kan 
kopiëren. Wanneer men het heeft over 
‘het Deense model’ belicht men vaak 
maar één aspect: het succes zou te wijten 
zijn aan de goede scenario’s, of aan de 
ondersteuning, of... Dit project leert ons 
echter dat de hele context bepaalt of iets 

Average	market	share	(%)	for	non-domestic	European	films,	2005-11.	
(Source: MEDIA Salles)

©Matthias Van Oost

Ilse
Schooneknaep
&
Tim Raats

Op het Filmfestival van Oostende 2014

steunde deAuteurs de conferentie

‘Making European Film & Television Drama’,

een initiatief van het prestigieuze Mecetes project.

We spraken met Ilse Schooneknaep en Tim Raats,

die vanuit de onderzoeksgroep

iMinds-SMIT van de VUB

van dichtbij bij het project

betrokken zijn.   
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goed	 is	 of	 niet.	 Distributie,	 financiering,	
het	 label	 ‘Nordic	Noir’,	 de	 specifieke	 in-
breng van personen,… alles is belangrijk. 

Welke thema’s kwamen aan bod op 
jullie conferentie in Oostende? 
Tim: De ochtendsessie ging over tv en de 
uitdagingen om te schrijven voor een Euro-
pees publiek. Het succesvolle ‘The Killing’ 
is voor een nationaal publiek geschreven 
en	het	is	net	de	culturele	specificiteit	van	
de Denen die aanslaat. Bij een Europe-
se co-productie als ‘The Spiral’ van Hans 
Herbots, schreef men daarentegen in een 
internationaal team. Men heeft er veel 
geleerd, onder andere dat het geforceerd 
overkomt als alle personages altijd in té 
goed Engels communiceren. In toekom-
stige projecten zal men landgenoten in 
hun eigen taal laten spreken en een inter-
nationaal gezelschap in ietwat gebrekkig 
Engels. Dat is immers veel natuurlijker. 
Het is fascinerend hoe de ene keer het 
cultureel beperkte aanslaat en de andere 
keer het universele weer de bovenhand 
haalt. Toen Nederland indertijd mee- 
stapte in Flikken, dachten de Vlaamse 
scenaristen dat ze voor een breder pu-
bliek moesten schrijven, tot bleek dat 
de Nederlanders het Gentse net zo leuk 
vonden. En ook Ken Loach scoort in heel 
Europa	met	cultureel	zeer	specifieke	films	
die gaan over de lagere sociale klasse uit 
een bepaald deel van Engeland. Voor an-
dere	films	werkt	dat	totaal	niet.	

Er is overigens een groot verschil tussen 
het	opzetten	van	een	co-productie	 in	fi-
nanciering en één in productie en inhoud. 
Lange tijd leken de twee samen te gaan: 
als een land investeerde, moest dat ook 
repercussies hebben op de inhoud. Dat 

gaf het cliché van Europudding produc-
ties, waardoor Europese co-producties 
ook bij Vlaamse producenten lange tijd 
een negatieve connotatie hadden. Maar 
het kan ook anders. Lumière investeert 
bijvoorbeeld nu al in 
‘The Bridge’. Ze kopen 
de distributierechten 
op voorhand en die 
som kan al gebruikt 
worden in het produc-
tiebudget.

Wat zijn volgende 
stappen in het pro-
ject? 
Ilse: Het eerste jaar 
was een verkennings-
jaar waarin we een 
state of the art op-
maakten. Nu is het 
de bedoeling dat we 

evolueren naar surveys en focusgroepen. 
Op beleidsniveau gaan we de nieuwe re-
lease-windows onderzoeken, zeker nu 
Netflix	zo	sterk	wordt	in	Europa.	Wat	is	de	
plaats van cinema, tv, dvd? We volgen de 
discussies over de single digital market. 
Kan, mag en moet alles in één markt? Kan 
content dan beter circuleren of vind je niets 
meer terug en is het de wet van de sterk-
ste? Verder willen we zeker nog de beleid-
smakers samenkrijgen en afsluiten met een 
beleidsaanbeveling. York en Kopenhagen 
gaan verder met een aantal publieksbevra-
gingen: na het inhoudelijke, bekijken ze nu 
de receptie. Op het einde van het project 
verschijnen er ook drie boeken: over Euro-
pese	productie	en	distributie	van	fictie,	van	
film	en	eentje	over	het	beleid.	

‘Als een land investeerde
 moest dat repercussies 
 hebben op de inhoud.’

EU	cinema	admissions	by	market	share,	2005-12.	
(Source: European Audiovisual Observatory)
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