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Voorwoord

Inhoud

Traditiegetrouw valt bij het begin van een nieuw jaar een audiovisueel themanummer van 
iTems in de bus. Of we dan niet een beetje laat zijn? Welnee, de Chinezen hebben hun 
Nieuwjaar net achter de rug en wij vinden dat het nooit te laat is om iemand het allerbeste en 
veel creativiteit toe te wensen! 

We staan in dit nummer stil bij recente evoluties in ons medialandschap.

Zo spraken we met Tom Evens, die meewerkte aan een studie over de komst van Netflix naar 
Vlaanderen en die de impact van deze nieuwe speler in kaart bracht. Dirk Voorhoof, professor 
media- en auteursrecht, neemt dan weer afscheid van het medialandschap in Vlaanderen, of 
toch niet helemaal? Wij lieten hem in ieder geval niet vertrekken zonder een welgemeende 
dankuwel. 

Verder vertelt scenarist Koen Sonck ons wat webisodes zijn en waarom die volgens hem de 
toekomst van fictie kunnen zijn. We trokken ook naar Jan Verheyen om hem te vragen of hij 
een verklaring heeft voor het grote succes van de door hem geregisseerde nieuwste film van 
‘De Kampioenen’. 

Ook de televisieserie Bevergem was een schot in de roos. Regisseur Gilles Coulier gaf er tekst 
en uitleg bij. ‘The Land of the Enlightened’, een titel die doet dromen. Regisseur Pieter-Jan 
De Pue blijft echter, ook na het winnen van een prestigieuze ‘Sundance’-prijs, met zijn twee 
voeten op de grond staan. Hoed af voor dit debuterende talent. 

We bleven tot slot niet enkel in België. Op de volgende pagina leest u hoe deAuteurs het met 
Adam Price, scenarist van de Deense topreeks ‘Borgen’ en winnaar van de FSE-prijs, heeft over 
het belang van scenarioschrijven en het lange en vaak intensieve ontwikkelingsproces van 
een script.

Een goedgevuld audiovisueel iTems-nummer voor een goed gestart 2016!

Evoluties in het medialandschap en het auteursrecht lokken ook wetgevende initiatieven en 
politieke reacties uit. Op nationaal en Europees niveau staan verschillende initiatieven op 
stapel die uitgaan van het idee dat het auteursrecht een ‘hindernis’ is die weggewerkt of 
minstens geharmoniseerd moet worden.

deAuteurs zal blijven pleiten voor een delicaat evenwicht tussen gebruikers en auteurs, met 
een correcte vergoeding voor auteurs, in verhouding tot de daadwerkelijke exploitatie van 
hun werken en waarbij alle economische en technologische aspecten in rekenschap worden 
gebracht. Een transparant collectief beheer kan hier een belangrijke rol in spelen. Tegelijkertijd 
moet piraterij efficiënt worden bestreden. Alleen zo kan de creatieve sector overleven en de 
culturele diversiteit gewaarborgd blijven.

Veel leesplezier! 

 3 Adam Price: scenarist Borgen
 5 Dirk Voorhoof: Professor media- en auteursrecht
 7 Jan Verheyen: regisseur
 9 Pieter-Jan De Pue: regisseur/fotograaf
 11 Tom Evens: onderzoeker UGent en specialist inzake digitale markten
 12 Koen Sonck: scenarist
 14 Gilles Coulier: scenarist/regisseur/producent

deAuteurs
 iTems#12 FEB 2016

Verantwoordelijke uitgever:
Katrien Van der Perre
Koninklijke Prinsstraat 87
1050 Brussel

Interviews & artikelen: 
Nathalie Van der Perre, Dorien De Loore 

Samenstelling:
Katrien Van der Perre, Barbara Cardoen, 
Dorien de Loore, Barbara Persyn

Lay-out: 
Jos Bergen - j.bergen@skynet.be

Beelden cover:
Een half jaar Netflix in Vlaanderen © iMinds
Adam Price © Agnete Schlichtkrull
Borgen © Mike Kollšffel
FC De Kampioenen © Sofie Silbermann
Familie - De zaak Bart © VTM
Dirk Voorhoof © Maîtrise
The Land of the Enlightened © Pieter-Jan 
De Pue 
Bevergem © Tom Verbruggen
CrazyAboutYa © NyklyN/Eyeworks
Still Bevergem © Bevergem

Niets uit dit nummer mag opnieuw 
gepubliceerd worden zonder voorafgaande 
toestemming van de verantwoordelijke 
uitgever.

Wie is wie bij deAuteurs:
• Katrien Van der Perre
 Algemeen directeur
 kvanderperre@deauteurs.be
• Barbara Cardoen
 Auteursdienst
 Adjunct directeur
 bcardoen@deauteurs.be
• Dorien De Loore
 Communicatie en events
 Administratieve ondersteuning
 ddeloore@deauteurs.be
• Annelies De Vos
 Onthaal en depot
 adevos@deauteurs.be
• Lara Leo
 Beheer podiumkunsten
 Documentatiedienst
 lleo@deauteurs.be
• Barbara Persyn
 Juriste
 bpersyn@deauteurs.be 
• Christian Lallemand
 Financieel directeur
 boekhouding@deauteurs.be

deAuteurs • Huis van de Auteurs 
Koninklijke Prinsstraat 87
1050 Brussel
Tel.+32(0)2 551 03 20 
Fax +32 (0)2 551 03 25 
info@deauteurs.be
www.deauteurs.be
www.facebook.com/deauteurs
BE0837.299.149
IBAN : BE26 3630 8991 7929
BIC : BBRUBEBB

Katrien Van der Perre
Algemeen directeur deAuteurs



deAuteurs • iTems•3•

Kan je ons iets meer vertellen over hoe 
een grote reeks als ‘Borgen’ tot stand 
komt? Hoeveel tijd (en budget) vraagt 
een dergelijk ontwikkelingsproces?
Research en ontwikkeling van een grote 
reeks op de Deense televisieomroep DR 
is een erg lang en duur proces. Normaal 
gezien starten we met het onderzoeken 
en ontwikkelen van de personages, het 
universum en de verhalen, bijna een 
jaar voordat het schrijfproces groen licht 
krijgt - en het echte schrijven dus begint. 
Budgetten kunnen variëren, maar tijd is 
essentieel. Je hebt echt gewoon genoeg 
tijd nodig voor dit hele proces. Als je 

met te veel tijdsdruk zit, dan begin je 
clichématig te schrijven.

Borgen bestaat uit twee verhaallijnen 
die elkaar in evenwicht houden: het 
verhaal van een politica en het verhaal 
van een moeder en echtgenote.
Dat is een zeer bewuste keuze, over 
de hele lijn. Je werkt met een verhaal 
eigenlijk altijd op 2 niveaus: fascinatie en 
identificatie - of anders gezegd: plot en 
emotie. Het ene kan niet bestaan zonder 
het andere. Een verhaal enkel gebaseerd 
op plot, zal je waarschijnlijk koud laten, 
een verhaal uitsluitend gebaseerd op 

emotie, zal een aandrijving en structuur 
nodig hebben. Het evenwicht daarin 
wordt behouden door echt urenlang over 
ieder detail heen te gaan in de storyline-
room. 

Op de ‘FSE European Screenwriters 
Award’-uitreiking in Brussel vorig jaar, 
had je het in je speech over het belang 
en de kracht van het vertellen van 
verhalen, zeker in het licht van recente 
gebeurtenissen in de wereld.
We hebben het voorrecht dat we mogen 
werken voor een publieke omroep als 
de DR, omdat die net aandringt op het 

In september vorig jaar reikte de Federation of Screenwriters in Europe, met steun van deAuteurs, 
haar allereerste ‘FSE European Screenwriters Award’ uit. Niemand minder dan Adam Price, scenarist 
en showrunner van de succesvolle Deense reeks ‘Borgen’, mocht dit eerbetoon in ontvangst nemen. 
Wat volgde was een bevlogen speech van een uitzonderlijk geëngageerd scenarioschrijver: ‘I know 
that there are many European voices and I think that we need to hear them. Tonight, I hope they hear 
us scream from Brussels, saying: „Somebody wrote it“.’
Geïnspireerd door deze woorden, zochten we Mr. Price op voor een gesprek.

Adam Price  
Scenarist & showrunner 
van de topserie  
‘Borgen’
Dorien De Loore

© Agnete Schlichtkrull

© Mike Kollöffel

© Mike Kollöffel
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vertellen van verhalen over belangrijke, 
echte en ook moeilijkere onderwerpen. 
We worden daar echt toe aangemoedigd. 
Onze industrie zal altijd nood hebben aan 
moedige editors die in de artistieke visie 
van een schrijver of schrijfster geloven en 
hem of haar de kans geven om zich daar 
ook aan te houden. Sterke verhalen zijn 
nooit het product van consensus of van 
schrijvers die rond het televisie-bestuur 
heen proberen werken en wiens grootste 
zorg het behouden van hun job is. Als je 
geen fouten durft maken, dan eindig je 
meestal met het produceren van middle 
of the road-stories, waarmee je niemand 
tegen de borst zal stuiten, maar waarmee 
je ook niemand echt enthousiast krijgt.
 
Hoe verklaar je het succes van Borgen 
en andere Deense reeksen? Wat zijn de 
succesfactoren?
Wij hebben het geluk gehad dat we de 
artistieke vrijheid hebben gekregen 
om de verhalen te vertellen waarin we 
zelf geloofden. Het lange en continue 
investeringsproces in de ontwikkeling 
van schrijftalent in Denemarken, heeft 
zijn vruchten afgeworpen.

In vergelijking met Vlaanderen zijn 
de gemiddelde budgetten voor een 
fictiereeks in Denemarken zeer hoog, 
maar worden er relatief gezien ook 
minder reeksen geproduceerd.
Je hebt tijd en geld nodig om een goede 
reeks te produceren. In Denemarken 
produceren we liever wat minder tv-
series, maar dan wel erg sterke. Als je 
een klein land bent, dan moet je gaan 

coproduceren om aan een budget te 
geraken dat je zal toelaten om echte 
kwaliteit te leveren.

Wat is jouw visie op het werk en het 
leven van scenarioschrijvers vandaag 
de dag?
Het is belangrijk om telkens weer nieuwe 
schrijvers te introduceren in het proces 
van een langlopende televisieserie, 
omdat het een expertise is die je moet 
leren. In Denemarken hebben we het 
geluk gehad om continu nieuwe schrijvers 
aan het werk te kunnen zetten, onder 
en in samenwerking met meer ervaren 
schrijvers. Dat is heel erg belangrijk.

Wat is het belang van auteursrecht in 
het beschermen en ondersteunen van 
scenarioschrijvers?
Auteursrecht is enorm belangrijk - niet in 
het minst in het licht van de discussies 
rond de hele VOD (video on demand) - 
markt. We zullen ons moeten verenigen 
en samen naar nieuwe manieren moeten 
zoeken om met de moderne wereld van 
televisie on demand om te kunnen gaan.

Wat betekende het voor je om de eerste 
officiële FSE Award te winnen vorig 
jaar? Hoe belangrijk zijn dergelijke 
initiatieven voor het vergroten van de 
zichtbaarheid van scenarioschrijven?
Ik was en ben enorm dankbaar voor het 
ontvangen van die prijs. Het is altijd 
een privilege om je eigen werk erkend 
te zien worden, dus heel erg bedankt 
voor die eer. Ik ben ervan overtuigd dat 
het echt belangrijk is om het werk van 
scenarioschrijvers te erkennen. We zijn 
het zo gewend om acteurs en regisseurs 
prijzen te zien ontvangen voor hun werk. 
Vele mensen weten gewoon ook niet 
hoe belangrijk een script is in de wereld 
van televisieseries. Een beetje meer 
erkenning en zichtbaarheid is dus zeker 
een goede zaak.

Je hebt meegeschreven aan de nieuwe 
serie ‘Kampen om Tungtvannet’, die in 
België nog niet te zien is, maar alvast 
veelbelovend lijkt. Heb je nog andere 
toekomstprojecten?
Ik heb enkel meegewerkt aan de eerste 
fase van de ontwikkeling van het ‘Kampen 

om Tungtvannet’-script, dus dat is niet 
volledig mijn verdienste. Maar het is 
geweldig om te zien dat de serie zo’n 
groot succes is geworden in vele landen. 
Momenteel ben ik aan het werken 
aan een nieuwe serie voor de DR, in 
hetzelfde format als Borgen. De nieuwe 
serie heet ‘Rides upon the Storm’ en gaat 
over religie en geloof in onze moderne 
wereld. De reeks zal verschijnen in 2017. 
Recentelijk heb ik ook een productiehuis, 
genaamd SAM Productions, opgericht 
samen met Søren Sveistrup, schrijver 
van ‘The Killing’ en Meta Foldager, 
producente van ‘A royal Affair’ en 
voormalig producente van Lars von 
Trier. Onze ambitie is het schrijven en 
produceren van kwaliteitsseries voor de 
internationale markt. We hebben heel 
wat goede verhalen in de pijplijn zitten.
Spannende tijden dus!

 

FSE
De Federation of Screenwriters in Europe 
is samengesteld uit 25 scenaristengildes 
en –unies in 19 landen. Daarmee ver-
tegenwoordigt de organisatie meer dan 
7500 scenarioschrijvers voor film en tele-
visie in Europa.

De ‘FSE European Screenwriters Award’ 
2015 kwam tot stand in samenwerking 
met verschillende scenaristengildes 
(Sunklo in Finland, Norske Dramatikeres 
Forbund in Noorwegen en Danske Dra-
matikere in Denemarken) en collectieve 
beheersvennootschappen (ALCS in het 
Verenigd Koninkrijk, VG Wort in Duitsland, 
Literar Mechana in Australië en deAuteurs 
in België). Met deze uitreiking wenst de 
FSE erkenning te geven aan opmerkelijke 
Europese scenarioschrijvers en hun werk, 
waarmee ze niet enkel een lokaal maar 
ook een nationaal en zelfs internationaal 
publiek weten te bereiken. “Het werk van 
(vaak onzichtbare) scenarioschrijvers is 
van essentieel belang voor het succes van 
de Europese audiovisuele markt en voor 
de rijke, culturele diversiteit in Europa”, 
stelt FSE bestuurslid Carolin Otto.

Aan het hoofd van de FSE staat presi-
dent Sveinbjörn Baldvinsson. Voorzitter 
David Kavanagh en manager Amélie Clé-
ment staan in voor de dagelijkse werking. 

Meer informatie vindt u op:
www.scenaristes.org

© Milena Strange

© Milena Strange

‘Te veel mensen weten 
gewoon niet hoe 
belangrijk een script is
voor een televisieserie.’
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Wat is het belang van auteursrecht 
binnen een academische context?
Ik heb lang gedoceerd in de Rechten en 
ook in de opleiding Communicatiewe-
tenschappen, waar ik auteursrecht voor 
niet-juristen doceerde. Het uitgangspunt 
is dat je als communicatie-professio-
nal ofwel zelf rechten zult genereren, 
als tussenpersoon zal fungeren of met 
auteursrecht en naburige rechten in aan-
raking zal komen als gebruiker. Op die 
drie posities proberen we onze studen-
ten alert te maken, door hen te tonen 
hoe het recht zich effectief in de praktijk 
laat gelden: in de reclame, via allerlei in-
ternetplatforms, in audiovisuele media 
en in de journalistiek. Ik verwijs graag 
naar praktijkvoorbeelden, zoals de be-
kende zaak Svensson (2014), een firma 
die online krantenknipsels beschikbaar 
stelt en waarbij de vraag rijst of er voor 
die ‘clickable links’ toestemming moet 
worden gevraagd. Dat levert onder de 
studenten soms wel heel wat discussie 
op. Naast uiteraard ook de toepassing 
van het auteursrecht op sociale media.

We bevinden ons op een keerpunt in de 
benadering van het auteursrecht. Hoe 
kader je deze recente evolutie?
Vroeger hield men zich vast aan het au-
teursrecht dat gold boven het algemeen 
principe van de persvrijheid, de expres-
sievrijheid of van andere grondrechten. 
Met uitzonderingen op het auteursrecht 
moest heel zuinig en restrictief worden 
omgesprongen. Recentelijk doet zich 
daarin een paradigmawissel voor. Het Hof 
van Justitie en het Europees Hof voor de 
rechten van de mens pleiten steeds meer 
voor een auteursrecht dat ‘een recht’ is, 
naast andere, conflicterende rechten. 
Die evolutie naar een ‘fair balance’, is bij 
ons bijvoorbeeld goed te zien in de pa-
rodie-exceptie. De Belgische rechtspraak 
heeft parodie altijd gezien als een heel 
strikte uitzondering op het auteursrecht 
en heeft daar zeven voorwaarden aan ver-
bonden die het bijna onmogelijk maakten 
om er nog iets onder te aanvaarden. De 
zaak Deckmyn tegen Vandersteen (2013) 
(een Vlaams Belang-cartoon, eigenlijk 
een Suske&Wiske-parodie, die als een 

schending van het auteursrecht van Willy 
Vandersteen werd gezien) heeft het Hof 
van Justitie doen inzien dat die beper-
kingen te verregaand waren en heeft hen 
twee voorwaarden doen behouden: er 
moet een merkbaar verschil zijn met het 
origineel werk en de parodie moet humor 
of spot bevatten.

Een belangrijk gevolg van die rechtspraak 
is ook een bredere herziening van de 
Europese richtlijn ‘Auteursrecht in de 
informatiemaatschappij’ (2001), die de 
verschillende nationale wetgevingen 
voor een stuk harmoniseerde, maar 
hen tegelijk ook de vrijheid gaf om een 
twintigtal uitzonderingen al dan niet 
in hun wetgeving op te nemen. Met de 
enorme uitbreiding van het auteursrecht 
en het steeds complexer worden van de 
auteurswet, is die richtlijn niet langer 
houdbaar. Europa zal dan ook bepaalde 
uitzonderingen verplicht moeten maken.

Gaat dit om een mondiale evolutie?
In Europa belet het auteursrecht 

Professor media- en auteursrecht Dirk Voorhoof mag dan vaarwel zeggen aan België en de UGent, stilval-
len is voor hem geen optie. Zijn maatschappelijk engagement, zijn kritische stem en zijn expertise neemt 
hij mee richting Kopenhagen. Wat een afscheidsinterview zou worden, werd een boeiend gesprek over de 
ontwikkelingen van de Belgische en Europese wetgeving en rechtspraak op het domein van het media- en 
auteursrecht.

Dirk Voorhoof
Professor 
media- en auteursrecht 
Dorien De Loore

© Maîtrise
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een aantal formats van expressie- en 
informatievrijheid die we zouden 
kunnen opvangen met bijvoorbeeld 
een ‘fair use’-uitzondering, zoals die 
in Amerika bestaat; een uitzondering 
voor geoorloofd en fair gebruik, flexibel 
ingevuld door de rechtspraak. Want 

waarom bestaat auteursrecht? Net om 
creativiteit te stimuleren, om ruimte te 
creëren voor nieuwe ideeën en innovatie. 
We moeten het auteursrecht zien als een 
instrument daarvoor en niet louter als een 
bescherming voor wat al bestaat. Zo moet 
er ook plaats zijn voor het stimuleren van 
‘transformative art’, het op een creatieve 
manier transformeren van wat er bestaat 
in de kunstwereld. Het blijft hoe dan 
ook zoeken naar een globaal niveau van 
bescherming, waarin regio’s nog eigen 
klemtonen kunnen leggen maar waar de 
krachtlijnen en uitzonderingen op een 
internationaal niveau worden uitgetekend.

Je bent zelf erg bezig met dat spannings-
veld tussen rechtmatige aanspraken 
van auteurs en de begrenzing van het        
‘monopolie’?
Dat klopt. De uitbreiding van het auteurs-
recht en alle complexe lagen die daaraan 
zijn toegevoegd, zoals o.a. de technische 
bescherming, noopt net tot een begren-
zing ervan. We willen dat auteurs een 
faire vergoeding krijgen en dus moeten 
we daar een eerlijk en evenwichtig sys-
teem in gaan vinden. Het gevolg daarvan 
is een hele herdefiniëring van het financie-
ringssysteem van inningen en verdelingen, 
waarin beheersvennootschappen zoals 
deAuteurs, de JAM, VEWA, Sabam … een 
prominente rol spelen. Maar ook zij 
moeten gecontroleerd worden door onaf-
hankelijke regulatoren, wat weer een heel 
nieuw regulerend kader creëert.

Je hebt al heel wat omwentelingen in de 
(Belgische) rechtspraak meegemaakt. 
Welke uitdagingen zie je nu in de 
toekomst?
Ik heb het geluk gehad in een heel dyna-
mische periode terecht te zijn gekomen. 
Waarden als democratie en openbaar-

heid van bestuur zijn als hefbomen gaan 
fungeren tot meer expressievrijheid, meer 
toegang tot informatie, bescherming van 
klokkenluiders, journalistiek bronnenge-
heim enz.

Zo was ik bijvoorbeeld nauw betrokken 
bij de discussie rond de opheffing van 
het monopolie van de BRT in de jaren 
’80, waarbij een nieuw regulerend kader 
moest komen voor private initiatieven. 
Of de Europese richtlijn ‘Televisie zonder 
Grenzen’ (1989), waardoor België plots uit 
het protectionisme moest treden. Ik werd 
door de Vlaamse overheid toen op mijn 
vingers getikt voor de kritiek die ik daar uitte. 
In die periode ontstonden ook de eerste 
mediarechttijdschriften en internationale 
onderzoeksgroepen. Ook op mondiaal 
niveau gebeurde er veel, en nog steeds. 
De aanvallen op onze expressievrijheid 
met de terrorisme-bedreiging, de rijzende 
vragen rond transparantie van het internet, 
enz. zijn uitdagingen voor de toekomst en 
daarvoor heb je een globaal expertise-
netwerk nodig, een forum waarin men 
al die ontwikkelingen kan volgen en er 
proactief op kan inspelen.

Wat brengt de toekomst voor jou 
persoonlijk?
Ik stop nu wel met lesgeven, maar die 
ontwikkelingen op internationaal vlak wil 
ik wel echt blijven opvolgen. Ik zal niet 
meer alle vonnissen, arresten en nieuwe 
evoluties in de Belgische rechtspraak 

kunnen blijven volgen, maar er zijn genoeg 
gemotiveerde collega’s die klaar staan. 
Wel blijf ik nog een aantal modules van 
‘European Media Law’ doceren aan de 
Universiteit van Kopenhagen. Ik ga er ook 
wonen, al komt Denemarken de laatste tijd 
niet zo positief in het nieuws. 

Die verhuis naar Kopenhagen, naar mijn 
vrouw, is ook de hoofdreden waarom ik op 
flexibel prepensioen ga. Het biedt mij de 
mogelijkheid om een soort inhaalbeweging 
te doen, met nog wat onbezoldigde 
activiteiten erbij. Ik ga nu moeten zoeken 
hoe ik toch nog voldoende tijd vrij maak om 
te genieten van mijn pensioen (lacht). Maar 
het gaat zeker en vast minder hectisch zijn. 
Ik kan eens voor een langere tijd naar het 
buitenland en kan wat meer tijd vrij maken 
voor sport. Vroeger moesten die zaken 
wel eens sneuvelen voor professionele 
verplichtingen, maar nu ga ik die tijd echt 
wel bewaken en ervan genieten.

En dat is je van harte gegund.

Op vrijdag 29 januari 2016 organiseer-
de de vakgroep communicatieweten-
schappen van de UGent een afscheid 
van professor Dirk Voorhoof.
Sprekers waren o.a. Françoise Tulkens 
(voormalig rechter bij het EHRM) en Aidan 
White (voormalig secretaris-generaal van de 
IFJ, de International Federation of Journalists)

Naar aanleiding van zijn emeritaat 
werd ‘Zonder tegenspraak’ uitgebracht, 
(30e Tegenspraak-cahier, die Keure).

Het boek bevat een breed scala van solide 
opiniestukken over vrije meningsuiting, 
journalistiek en ethiek, openbaarheid 
van bestuur, auteurs- en mediarecht, ...
maar ook bijdragen van kunstenaars, 
vrienden en vriendinnen.

Bestellen kan via deze link:
http://juridischeuitgaven.diekeure.be/
nl-be/catalogus/algemene-werken-563/
zonder-tegenspraak-7126

Leden van deAuteurs en Lezers van 
iTems ontvangen 15% korting door de 
kortingcode: ‘emeritaat’ in te geven.

© J. Bergen
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‘Regisseren voor andere media, in tv- of radiopanels zetelen, lezingen en presentaties geven: ik doe het  
allemaal zo graag dat ik moeilijk nee kan zeggen’. Aan het woord is Jan Verheyen, die ik op één van de  
laatste dagen van 2015 bij VTM aantref omdat hij gevraagd is er het nieuws jaaroverzicht te regisseren. 

Toch willen wij hem in deze iTems vooral als filmregisseur spreken, meer bepaald naar aanleiding 
van zijn laatste film ‘De kampioenen: jubilee general’, die bijzonder hoge toppen scheert. 

Jan Verheyen 
Regisseur
Nathalie Van der Perre

Hoe verklaar jij het succes van de film? 
Het is denk ik te wijten aan een combinatie 
van factoren. De sleutel zit in ieder 
geval bij het generatie-overschrijdende. 
Tijdens een avant-première in Sint-
Niklaas was de jongste aanwezige  
6 maanden en de oudste 91 jaar oud. 
En dat was niet uitzonderlijk: je zag 
vaak zowel kinderen als hun ouders en 
grootouders, en tot mijn verbazing ook 
veel tieners. Ik wil niet vals nostalgisch 
doen, maar vandaag de dag is het heel 
uitzonderlijk dat het hele gezin naar 
hetzelfde kijkt, thuis of in de cinema. 
Ik kan me enkel ‘FC de kampioenen’ 
en ‘K3 zoekt K3’ voor de geest halen. 

Verder zijn het redelijk sombere tijden 
met veel miserie en angst voor de 
toekomst. People are desperate for a 
laugh, en dan heeft een komedie een 
streepje voor, zie ook het succes van 

‘Safety First’. Een laatste verklaring is 
dat ‘De kampioenen’ ‘van ons’ is. Zeker 
in het begin waren de personages 
aangezette maar herkenbare archetypes: 

de voorzitter van de voetbalclub, de 
trainer die het allemaal wat te serieus 
neemt, de keeper die graag eens een 
pintje drinkt. Ook mijn vader heeft lang 
in zo’n amateurvoetbalploeg gespeeld, 
en die biotoop is voor veel Vlamingen 
herkenbaar. Wij hebben de film zich 
laten afspelen in een soort onbestemd 
en intussen onbestaand Vlaanderen: een 
nostalgische Wim Sonnefeld ‘het dorp 
van mijn vader’-achtige omgeving. 

Heb je lang nagedacht toen je de vraag 
kreeg om deze film te regisseren? 
Neen, en ik heb die film ook ontzettend 
au sérieux genomen. ‘De kampioenen’ 

‘People are desperate for a 
laugh, en dan heeft komedie 
een streepje voor ...’

© Sofie Silbermann

© NyklyN/eyeworks

© NyklyN/eyeworks
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maakt bij veel mensen iets los dat ver 
voorbij het rationele zit. Zo waren er 
doodzieke mensen die als laatste wens 
hadden de première nog mee te maken. 
Ik heb geprobeerd de best mogelijke ‘De 
kampioenen’-film te maken. Ik kwam in 
een bestaand concept terecht maar heb 
mij erg mogen uitleven in vormgeving 
en stunts en ik heb heel aangenaam 
kunnen werken met een gemotiveerde 
en gedreven ploeg. 
Uiteraard zie ik voor mijzelf het verschil 
tussen ‘Het vonnis’ en deze film, maar 
ik ben meer een verhalenverteller dan 
een auteur. Ik vind het als regisseur 
ongelofelijk boeiend om voor elk verhaal 
de juiste vorm te vinden en ten dienste 
te staan van het verhaal. Ik lijd niet aan 
het narcisme van veel andere regisseurs, 
ik heb een breed interesseveld, en ben 
nieuwsgierig. Ik vind het prettig dat er 
in mijn 13 films geen lijn te trekken is: 
komedies, policiers, halve horror, coming 
of age, een aantal literatuurverfilmingen. 
Ik schakel graag van ‘Los’ naar ‘Zot van A’ 
naar ‘Dossier K’, dat is mijn kick. 

Kan of wil jij elk verhaal vertellen? 
Neen, ik ben ervan overtuigd dat je als 
regisseur een minimale affiniteit moet 
hebben met het onderwerp van je film. 
Daarom is de kans dat ik ooit een musical 
zal draaien heel klein. Ik kan geen maat 
houden al zou mijn leven ervan afhangen. 
Ook science fiction is niets voor mij. 
Ik moet het op de set zien gebeuren. 
Wekenlang in een greenkey studio zitten 
met acteurs die spelen tegenover een 
pingpongbal op een stok, die dan het 
monster voorstelt, is niet mijn ding. 

Waar ben je nu mee bezig? 
Dit jaar draai ik ‘Het tweede gelaat’, na 
‘De zaak alzheimer’ en ‘Dossier K’ het 
sluitstuk van de Jef Geeraerts-trilogie. 
Verder geef ik mezelf drie maanden 
om het scenario te schrijven van een 
film gevoed door verontwaardiging, 
gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 
Ik werk me momenteel door een enorme 
hoop bestaande documentatie en ik 
wil ook een aantal betrokkenen horen. 
En dan is het zoeken naar de juiste 
verpakking om een breed publiek te 

bereiken. Ik wil niet alleen preken voor 
eigen kerk. Ik ben er ontzettend trots op 
dat een themafilm als ‘Het vonnis’ meer 
dan 400.000 mensen heeft bereikt. Ik 
ben niet geïnteresseerd in films die maar 
voor 20.000 mensen gemaakt worden. 
Daar ben ik te ambitieus en misschien 
ook te ijdel voor. Ik wil geen 2 à 3 jaar 
van mijn leven besteden aan iets dat 
de impact heeft van een doodgeslagen 
vlieg. 

Wat maakt films dan succesvol volgens 
jou? 
Een breed publiek stelt zich drie vragen 
voor ze hun zuurverdiende 9 euro of 
meer neertellen: waarover gaat het? 
Wie speelt erin mee? En dan op zeer 
grote afstand: wie heeft het gemaakt? 
En dat laatste is alleen van belang bij 

regisseurs met een zekere reputatie en 
marktwaarde. Als niet minstens twee 
van die drie vragen met een zeker 
enthousiasme worden beantwoord, 
kan je het schudden, het geheel moet 
kloppen. Je kan daar natuurlijk feestelijk 
je voeten aan vegen, maar ik zit zo 
niet in elkaar. Ik ben me bewust van 
de verantwoordelijkheid die ik op mij 
neem als ik met tussen de 650.000 en 
één miljoen euro overheidsgeld aan 
de slag ga. Daar hebben anderen veel 
minder last van. Maar het medium film 
bevindt zich op het kruispunt tussen 
kunst en commercie en daar gebeuren 
vanzelfsprekend veel botsingen.

Hoe kijk jij naar de Vlaamse film in het 
algemeen? 
Als ik 2015 overschouw, kan ik 
alleen maar vaststellen dat de cijfers 
kloppen, weliswaar vooral dankzij ‘De 
kampioenen’ en ‘Safety First’. Voor mij 
hebben ‘Black’ en ‘D’ardennen’ het jaar 
goedgemaakt. ‘Dardennen’ vind ik het 
strafste debuut sinds ‘Crazy Love’ en 
‘Black’ vind ik matuur, brutaal, hard maar 
straf. Ik vind het trackrecord van wat de 
afgelopen 10 jaar onder de vleugels van 
het VAF is gemaakt, absoluut behoorlijk, 
met een grote diversiteit en instroom aan 
jong talent. Natuurlijk zijn er vergissingen 
gemaakt en blijft het moeilijk om de 
criteria voor het betoelagen van een 
film te objectiveren. Maar het VAF is voor 
mij als een democratie: iedereen weet 
dat het geen perfect systeem is, maar 
niemand heeft tot nog toe een beter 
gevonden.

‘Ik vind het als regisseur 
ongelofelijk boeiend om 
voor elk verhaal de juiste 
vorm te vinden ...’

© Sofie Silbermann © Dossier K
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Pieter-Jan  
De Pue    
Regisseur &  
fotograaf 
Dorien De Loore

Met ‘The Land of the Enlightened’ 
zet regisseur en fotograaf  
Pieter-Jan De Pue zijn eerste stap-
pen in de wereld van de docu-fictie 
film. Voorzichtige stappen werden 
het echter niet, De Pue wilde van in 
het begin zijn eigen verhaal vertel-
len en is daar voluit voor gegaan. 
Zeven intense jaren lang heeft hij 
gezocht naar een evenwicht tus-
sen de kracht van het verhaal en 
de kracht van het beeld, een ba-
lans die hij ook in zichzelf is gaan 
opzoeken. Het onwaarschijnlijke 
verhaal van een onwaarschijnlijk 
gepassioneerde filmmaker.

Je bent zowel fotograaf als regisseur. 
Wanneer wist je voor het eerst dat je 
iets met beeld wilde gaan doen?
Tijdens de humanioraperiode hadden wij 
tijdens het vak ‘media’ een leraar die ons 
aanzette om kortfilms te maken. Hij raad-
de me toen aan om eens naar de open-
deurdag van het RITCS te gaan, maar ik 
kwam daar eigenlijk heel verward buiten. 
In datzelfde jaar heb ik besloten om vrij-
af te nemen en een jaar te gaan werken 
en reizen. Op dat moment was er in Israël 
een conflict bezig, de Tweede Intifada. 
En eigenlijk wist ik het toen al: ‘Ik wil het 
Midden-Oosten zien. Ik wil daar beelden 
gaan maken.’

Toen ben ik eigenlijk al snel naar Israël 
vertrokken. In het weekend draaide ik in 
een discotheek in Tel Aviv en in de week 
ging ik naar Gaza en West Bank om fo-
to’s te maken. Ik ben er opgenomen door 
een Palestijnse familie, over wie ik mijn 

eerste echte reportage heb gemaakt. Na 
vijf maanden kwam ik terug en twee da-
gen later zat ik op de schoolbanken van 
het RITCS mijn ingangsexamen te maken. 
Een paar dagen nadien startte de oplei-
ding fictie.

Hoe zie jij jezelf op dit moment het 
meest, als fotograaf of als regisseur?
Ik denk dat het altijd een beetje mijn le-
ven gaat blijven, fotografie en film samen. 
In de laatste jaren ben ik alleen met dit 

project bezig geweest (debuutfilm ‘The 
Land of the Enlightened’, red.), maar dat 
stond altijd wat op de achtergrond, ook 

omdat het enorm lang heeft geduurd. 
Tegelijkertijd, om mijn boterham te ver-
dienen, deed ik in België verschillende 
foto-opdrachten, waardoor mensen mij 
dus sneller leerden kennen als fotograaf. 
Toch wil ik nog altijd vooral verhalen blij-
ven vertellen, iets meer doen dan alleen 
plaatjes maken, een persoonlijkheid leg-
gen in mijn beeldtaal. Dus in de eerste 
plaats zie ik mezelf toch nog steeds als 
regisseur.

Het belang van die verhalende factor 
en de mix tussen fictie en documentaire 
die daardoor ontstaat, vinden we ook 
duidelijk terug in je debuut.
Zeker en vast. Dat heeft ook te maken met 
het verhaal; enerzijds heb je de wereld 
van Afghaanse kinderen die proberen 
te overleven in de oorlog en anderzijds 
heb je de oorlog zelf die zich afspeelt 
tussen de Amerikanen en de Taliban. Die 
oorlogssequenties zijn compleet docu-

© Bart Dewaele

‘Toch wil ik nog altijd 
vooral verhalen blijven 
vertellen ...’
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mentaire. Andere scènes, zoals die met 
de kinderen, zijn documentaire gedraaid 
maar soms gefictionaliseerd omdat ik 
iets wou vertellen over hun dromen, over 
hun verbeelding en hoe zij zichzelf re-
flecteerden in de toekomst. Afghanistan 
is ook een heel dramatisch en mooi land. 
Omdat ik ook daarvan een onderwerp 
wou maken, ben ik op een zeer estheti-
sche manier gaan draaien.

Ook veiligheid dwong ons tot fictionali-
seren. Zo konden we niet in een mijnen-
veld draaien, maar omdat ik toch dicht bij 
de dagelijkse realiteit van die kinderen 
wilde blijven, hebben we een ontmijnd 
stuk gebruikt. Er zijn ook scènes waarin 
smokkelcaravanen voorkomen, maar als 
je dat in realiteit wil filmen dan moet dat 
‘s nachts met een klein cameraatje. Ter-
wijl die caravan op zich is iets ontzettend 
moois is, zo’n kleine sliert van kamelen 
die over die gigantische Bergen trekt. Er 
zit tot slot ook een liefdessequentie in 
de film, een jongen die wil trouwen, opi-
um verzamelt en dat als bruiddschat aan 
de verslaafde vader van het meisje geeft. 
Dat is natuurlijk fictie, maar het gebeurt 
daar wel echt.

Ik wist dus van in het begin dat het iets 
vrij hybride zou worden, maar de uitda-
ging bleef voor mij dat alles wat in de film 
wordt verteld, ook echt de realiteit is.

Vanwaar je passie voor Afghanistan en 
het Afghaanse volk?
Toen ik op het RITCS studeerde, was ik 
veel boeken aan het lezen over Afgha-
nistan, o.a. ook van Jef Lambrecht (‘iX-Xi, 
hoe 11 september mogelijk werd’, 2002) 
en Robert Fisk (‘The Great War for Civi-
lisation’, 2005). Het interesseerde me 
meteen, niet alleen de conflicten, maar 
vooral ook het Afghaanse volk, dat een 
heel fier en puur volk is, hardvochtig 
maar zeer positief ingesteld. En natuur-
lijk ook het onwaarschijnlijke landschap. 
Meteen dacht ik: ‘Ik wil dat zien, ik wil dat 
voelen en echt leren kennen.’

Afghanistan is geen toeristisch land, dus 
ik wou het land een beetje omkaderd le-
ren kennen. Toen ben ik een aantal ngo’s 
beginnen aanschrijven; het Internatio-
naal Rode Kruis, verschillende afdelingen 
binnen de VN, ontmijningsorganisaties, 
… Ik wilde voor hen gratis fotograferen 
in ruil voor opname in hun project, en 
dat sloeg aan. In die periode heb ik ook 
mijn eerste grote reis alleen gemaakt 
met mijn Afghaanse vriend, Hassan. We 
moesten toen altijd verdoken en gemas-
kerd zijn, dus gingen we van hier naar 

daar en tegen dat iedereen wist wie we 
waren, waren we al weg. (lacht)

Door dat hele traject te voet te doen, heb 
ik veel elementen ontdekt voor later in 
de film. Ook uit de gesprekken met die 
kids. Het waren kinderen van dertien jaar, 
maar omdat ze al zoveel nadachten over 
later en ook gewoon hun plan moesten 
trekken, leken het eigenlijk minivolwas-

senen. Er lag een vage, bizarre grens tus-
sen. Wanneer ze in de camera keken (ze 
wisten natuurlijk niet wat dat was), leek 
het ook alsof ze recht door je heen ke-
ken. Heel intrigerend.

Wat zijn, tot slot, je verwachtingen 
voor de toekomst. Zijn er al nieuwe 
projecten op til?
Ik ben bezig met een aantal nieuwe pro-
jecten. Er is een fictiescript, dat zich af-
speelt in de jaren ‘80-‘90 in de Ardennen. 
Het gaat over een aantal stropersbendes 
die uitgegroeid zijn in maffia, maar ook 
over het Belgische koloniale verleden. 
Een verhaal dat we dus eigenlijk nog he-
lemaal niet kennen.

Een tweede project is de verfilming van 
een boek van Joseph Boyden, ‘Driedaag-
se Reis’, over het waargebeurde verhaal 
van twee indianenbroers die opgroeien 

in Canada begin jaren 1900. Enerzijds 
gaat het over conflict en de tweestrijd 
van die broers en anderzijds ook over 
hoe die oorlog en het bestaan van de 
indianen in en uit elkaar lopen. Een erg 
mooi verhaal.

Tot slot is er nog een project van Tark-
ovski (Russische regisseur, red.) die in 
’84 een script heeft geschreven dat zich 
in Afghanistan afspeelt. Hij wilde dat 
draaien, maar is in ‘86 overleden. Een 
Belgische producent heeft die rechten 
verkregen en wil het, in een soort drie-
luik, door drie regisseurs laten verfilmen. 
Voorlopig kan ik er nog niet veel meer 
over zeggen.

Voor de rest zal het ook een beetje af-
wachten zijn met wat het gaat worden 
in Sundance, dat is in ieder geval al een 
mooi visitekaartje.

‘The Land of the Enlightened’ werd op 
het Sundance festival in Utah bekroond 
met de speciale prijs van de jury voor 
beste fotografie van een internationale 
documentaire.

Op 6 maart gaat ‘The Land of the Enligh-
tened’ van Pieter-Jan De Pue in premiè-
re in Bozar te Brussel en vanaf 16 maart 
speelt de film in verschillende arthouse 
filmzalen.

 

‘Door dat hele traject te 
voet te doen, heb ik veel 
elementen ontdekt voor 
later in de film.’

© Pieter-Jan De Pue
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Hoe vernieuwend was een distributie- 
platform als Netflix in het media- 
landschap? 
Het was toch wel ongezien. Netflix was 
de eerste om series niet stuk voor stuk 
aan te bieden, maar meteen de volledige 
jaargang ter beschikking te stellen, maar 
nog veel vernieuwender en belangrijker 
was dat Netflix ook eigen series, zoals 
‘House of Cards’ of ‘Lilyhammer’, 
aanbood. Distributieplatformen overal ter 
wereld werden op die manier uitgedaagd 
om ook eigen content te maken en zich te 
profileren. In die zin is Netflix zeker een 
gamechanger geweest. Toch is de media-
industrie - hoezeer zij ook innovatief 
wil zijn - een relatief conservatieve 
sector waarin iedereen zijn eigen positie 
verdedigt. Netflix zit dan ook deels 
gewrongen in een oud businessmodel, 
met onder andere het systeem van 
windows: een film gaat eerst naar de 
cinema, komt dan op betaal-tv, free-to-
air tv, verschillende internetplatformen, 
dvd enzoverder. Het is omwille van dat 
systeem dat Netflix wel eigen content 
maar niet altijd de meest recente content 
heeft. Een absurde consequentie is ook 
dat ze soms de rechten van hun eigen 
series niet hebben. Zo kon je ‘House of 
Cards’ in Frankrijk of Duitsland eerst niet 
op Netflix zien omdat de rechten nog bij 
het Duitse Sky en het Franse Canal+ zaten. 

In 2014 en 2015 deden jullie een studie 
over Netflix in Vlaanderen. Wat hield 
die precies in? 
Net voor de lancering deden we een 
potentieelinschatting: we hebben een 
methodologie ontworpen om vooraleer 
een technologie op de markt is, al in te 
schatten hoe populair die kan zijn. We 
hebben via een internetsurvey 2047 
respondenten bevraagd en na de lancering 
van Netflix hebben we die mensen 
opnieuw gecontacteerd om na te gaan 
of onze voorspelling klopte. Daarnaast 
deden we ook nog 50 diepte-interviews 
om inzicht te krijgen in motivaties. 
Wij schatten dat 5,4% van de Vlaamse 
internetpopulatie +18  binnen het jaar 

Netflix zou nemen. En inderdaad, van 
die 5,4% had 90% een testaccount 
genomen binnen de maand, en op 
langere termijn heeft 80% zijn account 
behouden. Daarnaast waren er 22,7% 

enthousiastelingen die niet blind zouden 
instappen, maar het aanbod eerst 
rationeel zouden bekijken. Uit de nieuwe 
digiMeterstudie, de jaarlijkse barometer 
van de media, blijkt intussen dat 11% van 
de  Vlamingen Netflix heeft. Niet allemaal 
betalend want paswoorden worden 
gretig gedeeld. Zoals verwacht waren 
diegenen die dadelijk intekenden vaak 
tussen 20-35 en online actief. Maar we 
zagen ook een onverwachte doelgroep: 
jonge gezinnen met kinderen. Wij 
dachten dat die geen tijd zouden hebben 
voor Netflix, maar wat bleek: ze schaften 
Netflix vaak aan voor de kinderen. Er is 
veel kindercontent, het is een intuïtieve 
omgeving om in te navigeren, het is als 
het ware kinderspel. Netflix als babysit, 
dat hadden we niet verwacht. 

Wat was de impact van Netflix op ons 
kijkgedrag?
Mensen zijn niet massaal hun 
abonnement op Telenet of Belgacom gaan 
opzeggen, maar ze pasten hun pakketten 
wel aan. Verder zijn er geen indicaties 
van kannibalisatie. Zoals verwacht 
blijft Netflix veeleer complementair 
aan het lineaire, live kijken. Uit de 
jongste digiMetercijfers zien we wel dat 
mensen die Netflix hebben, minder op 
dagelijkse basis live tv kijken. Ze zijn 
onafhankelijker en vullen hun kijkgedrag 

Hou jij van een avondje series binge viewing? Of zweer je bij de lokale content van de reguliere 
omroepen? En hoe uitzonderlijk maakt je dat in beide gevallen? Wij spraken met Tom Evens, die 
in 2013 een doctoraat schreef over de toenemende spanningen tussen distributieplatformen en 
omroepen en recenter met de onderzoeksgroep iMinds-MICT van de UGent een studie maakte 
over Netflix. 

Tom Evens
Onderzoeker UGent 
en specialist inzake 
digitale markten markten
Nathalie Van der Perre
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zelf in. Maar tv staat nog altijd sterk 
met successen als ‘De slimste mens’, 
‘K3 zoekt K3’ en sportuitzendingen. Het 
gaat dan om event-tv, programma’s die 
je niet op je digibox kan laten staan 
omdat 3 minuten na afloop iedereen via 
Twitter en andere sociale media al weet 
hoe het afgelopen is. Toen Netflix zijn 
komst naar Vlaanderen aankondigde, 
argumenteerden grote spelers dat het 
niet zou aanslaan omdat Vlaamse kijkers 
lokale content willen. Wij stelden vast dat 
dat niet zo is: de gebruikers willen goede 
content, niet per se lokale. Netflix worstelt 
wel met het ‘hop on, hop off’ principe, het 
feit dat een abonnement heel flexibel 
is. Omdat het aanbod in Vlaanderen vrij 
mager is, zetten velen na een tijdje binge 
viewing hun abonnement stop. Of ze 
proberen de computer te omzeilen om 
de Amerikaanse content te krijgen. Er is 
overigens veel misbruik op het internet 

waar de industrie lessen kan uit trekken. 
Niet dat ik het goedpraat, maar als je 7 
maanden moet wachten vooraleer een 
film of serie online beschikbaar wordt, 
is het niet verwonderlijk dat een aantal 
mensen die illegaal online gaat streamen. 
Op die manier wordt er wel veel waarde 
vernietigd: als de producent niet betaald 
wordt omdat we onze content allemaal 
gratis bekijken, heeft dat gevolgen voor 

toekomstige content. Ook het principe 
van auteursrecht komt sterk onder druk 
te staan, en dat mogen we niet toestaan. 

Conclusie: Netflix is een goed iets voor 
Vlaanderen? 
Ik denk het wel. Ik had het gevoel 
dat de Vlaamse mediasector aan het 
indommelen was en dat de posities 
vastlagen, en daar is nu een frisse wind 
door gewaaid. Geen van de andere 
partijen heeft stilgezeten toen Netflix 
eraankwam. VTM zet zijn eigen content 
nu gratis op hun website. Ze merken dat 
de groep 18-25 steeds vaker tv kijkt via 
het internet, en daarbij meer voor de 
laptop dan voor de tablet als kijkdevice 
kiest. Omdat je online geen reclame kan 
doorspoelen, is het gratis aanbieden van 
content ook een charme-offensief naar de 
adverteerders. Het internet is ideaal om 
aan te zetten tot kopen: je ziet reclame 
voor iets en kan het meteen online 
bestellen. Netflix is geen orkaan die 
alles wegvaagt, maar een complementair 
verhaal dat alle partijen op scherp heeft 
gezet, waarbij zenders, operatoren en 
producenten zich moeten aanpassen. 
Wat een beetje achterwege blijft zijn de 
praktijken inzake windows en territoriale 
rechtenkwesties, maar ook dat is aan het 
verschuiven. Als de wereld verandert, 
moet iedereen mee. Stilstaan is voor alle 
partijen meer dan ooit achteruitgaan.

‘De industrie kan lessen 
trekken uit het misbruik
op het internet.’

Waarin verschilden de webisodes van 
gewone afleveringen van Familie? 
Om te beginnen zijn webisodes veel 
korter: we deelden één lang verhaal op 
in 35 episodes van 3 minuten en gaven 
er elke weekdag eentje prijs via de VTM-
app en -site. Daarnaast ging het om een 
ander genre: een thriller in plaats van 
een soap. In de reguliere afleveringen 
zagen de kijkers hoe het personage Bart 
omgekomen lijkt te zijn in een auto-
ongeluk, maar later ergens op een strand 
staat en uitkijkt over de zee. Tijdens de 
webisodes toonden we wat er gebeurd is. 

Zijn webisodes nieuw? 
In Vlaanderen was het nieuw, maar in 
de States bestaat de website ‘Funny or 
Die’, die volledig opgebouwd is rond 
webisodes, al sinds 2007. De filosofie 
is tegengesteld aan die van Hollywood 

Misschien doet de naam Koen Sonck niet meteen een belletje rinkelen, maar 
de series waar hij voor schrijft, doen dat ongetwijfeld wel. We hebben het 
dan onder andere over ‘Aspe’, ‘Spoed’, ‘Zone Stad’ en ‘Witse’. 
Verder hielp hij de kijkers van ‘Familie’ de zomerbreak van hun favoriete 
soap te overbruggen door webisodes te schrijven. Wat dat precies zijn? We 
vroegen het de man zelf! 

Koen Sonck 
Scenarist
Nathalie Van der Perre

© iMinds
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en bij uitbreiding de tv-wereld in het 
algemeen. Daar geeft men vaak veel 
geld uit aan ontwikkeling, scenario’s 
en opname om pas na het uitzenden 
te merken of het een flop of succes 
is. Webisodes werken omgekeerd: je 
geeft weinig geld uit, brengt het zo snel 
mogelijk online en gaat meteen na of 
er een publiek voor is. Werkt het niet, 
heeft het niet veel geld gekost en werkt 
het wel, dan kan het snel winstgevend 
worden. Zo liet ‘Funny or Die’ weten dat 
ze de eerste film over Steve Jobs wilden 
maken. Tussen de aankondiging en het 
gerealiseerde filmpje op hun site, zaten 
10 dagen. Ze maakten het met een klein 
budget maar haalden één miljoen views. 

Geloof jij in de toekomst van 
webisodes? 
Aboluut, volgens mij zijn ze de toekomst 
van fictie. Jongeren kijken minder 
televisie en besteden meer tijd aan social 
media en internet, dus wordt het tijd dat 
zenders hun businessmodel veranderen. 
De webisodes bij ‘Familie’ hebben 
overigens bewezen dat het kan. Men 
hoopte op 20.000 views voor de eerste 
aflevering en het waren er 200.000. In 
totaal zijn de 35 webisodes 10 miljoen 
keer bekeken. Als je dan weet dat elke 
episode vooraf gegaan werd door een 
advertentie, weet je dat het werkt. 

Zorgen de kleinere budgetten niet voor 
minder kwaliteit? 
Je merkt dat het sneller opgenomen 
is, maar de kijker vindt dat niet erg. Er 
worden minder middelen tegenaan 
gegooid maar het wordt nog wel gemaakt 
door mensen met talent en die kwaliteit 
blijf je voelen. Het is ook een uitgelezen 
manier om te experimenteren: een 
zender of productiehuis moet geen 
gigantisch financieel risico nemen om 
dingen een kans te geven. Comedy, een 
genre dat je heel goedkoop kan maken, 
omdat het om de grappen draait en niet 
om de special effects of dure decors, 
leent er zich bijvoorbeeld ideaal toe. 

Naast die webisodes schreef je onder 
andere ook voor ‘Witse’, ‘Aspe’, ‘Spoed’, 
‘Nieuw Texas’ en ‘Zone Stad’: heb je een 
favoriet project? 
‘Nieuw Texas’ vond ik heel leuk: het 
kwam tot stand in een writers’ room met 
Bram Renders, Erhan Demirci en Dimitri 
Sakelaropolus én comedy spreekt mij 
enorm aan. Ik begon mijn carrière bij 
het schrijverscollectief ‘Hola Guapa’ 
samen met Lieven Scheerlinck en Alain 
Quateau en na het schrijven voor ‘Aspe’, 
werden we ook gevraagd voor ‘Witse’, 
‘Zone Stad’, ‘Code 37’, … Op die manier 
leek onze specialiteit politieseries te 
zijn, hoewel we daar nooit een specifieke 
voorliefde voor hadden. 

Vind je het belangrijk om van bij het 
begin bij een reeks betrokken te zijn? 
Het is altijd fijner om mee aan de wieg 
te staan of een eigen idee uit te werken, 
maar dat is het allermoeilijkste in dit vak. 
Ik zou het graag willen maar heb nog 
nooit een eigen reeks gerealiseerd. Dat 
gezegd zijnde: ik ben een broodschrijver 
en schrijf heel graag in opdracht. Voor 
velen heeft het woord broodschrijver 
een negatieve connotatie, maar ik 
gebruik het meer als geuzennaam of 
eretitel. Ik vind het een talent op zich 
om je in te werken in eender welke reeks 
en een goed product af te leveren. Ik zie 
mezelf niet als een artiest maar eerder 
als een vakman die op bestelling goed 
werk levert.

En waar is die vakman nu concreet mee 
bezig? 
Ik ben net klaar met het helpen rewriten 
van ‘De geboden’, een thrillerreeks. Ik 
schrijf dialogen voor ‘Familie’ en werk aan 
nieuwe webisodes voor komende zomer, 
en ik schrijf ook voor ‘De nachtwacht’ 
op Ketnet. Mijn passieproject is een 
volledig fictieve film over een zesdaagse 
in 1956. Ik werk eraan met Dirk Nielandt 
en Eric Wirix van Skyline, die de film zou 
regisseren en producen.

EMILE VERHAEREN/VEERMAN
Bloemlezing en vertaling door Koen Stassijns

Op 27 november 2016 is het dag op dag 100 jaar geleden dat de Belgische schrijver Emile 
Verhaeren op tragische wijze om het leven komt in het treinstation van Rouen.
Door zijn vernieuwende literaire activiteiten en belangrijke kunstessays was hij 
dé vertolker van de artistieke vitaliteit rond de eeuwwisseling. 

In 2016 wordt hij uitgebreid herdacht met tentoonstellingen,
lezingen en publicaties.
Koen Stassijns vertaalde veel gedichten voor het eerst
vanuit hun oorspronkelijke versie.

Het boek wordt op vrijdag 4 maart 2016 (20u00) officieel voorgesteld bij de
opening van de expo ‘Emile Verhaeren & Charles Bernier: portretten’ in het
Emile Verhaeren Museum, Emile Verhaerenstraat 71, 2890 Sint-Amands

© VTM© DIEGO@CUCU.BE
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Gilles Coulier  
Scenarist/regisseur/
producent
Nathalie Van der Perre

 
’Wat is nurfen?’ was één van de meest 
gestelde vragen op Google in 2015.
Als je weet dat die term exclusief 
gebruikt werd in de serie ‘Bevergem’ 
weet je ook meteen dat die behoorlijk 
populair was. 
Wij spraken met regisseur Gilles  
Coulier om het geheim achter het
succes te doorgronden. 
Wat nurfen is, vroegen we niet,
omdat het intussen alom geweten is
dat het antwoord op die vraag nooit 
gegeven zal worden. 

Hoe zou je de pitch van ‘Bevergem’ 
omschrijven voor wie de reeks niet 
kent? 
Voor mij is het een personagegerichte 
reeks die het moet hebben van zijn cou-
leur locale. Het is geen verhaalgerichte 
reeks, hoewel de kleine plotlijnen wel 
opbouwen. Wij noemen het een nostal-
gisch sarcastisch drama of dramedy, een 
knipoog naar onze jeugd en de dorpen in 
West-Vlaanderen waar de makers bijna al-
lemaal vandaan komen. 

Aan het succes te oordelen, hebben 
jullie het lokale wel kunnen overstijgen. 
Uiteindelijk gaan we zodanig lokaal dat 
het op een bepaald moment universeel 
wordt: dat soort dorpen, met die 
zorgvuldig opgebouwde hiërarchie en 
typische figuren heb je ook in Noorwegen, 
Amerika, Spanje, … We wisten dat het 
herkenbaar was, maar het succes heeft 

alle verwachtingen overtroffen met 
een marktaandeel van 24% op Canvas. 
Doordat we op Canvas zaten, hadden we 
wel het voordeel dat we echt hebben 
kunnen doen wat we wilden. Het budget 
was kleiner maar de vrijheid was groter.

Denk je dat de reeks zo succesvol is 
omdat jullie je zin mochten doen? 
Absoluut!  Wij hebben geen compromis-
sen moeten sluiten, wat wel moet als je 
een reeks maakt voor Eén. Ik heb een 
groot probleem met dingen maken ‘voor 
iedereen’ omdat je dan op zoek gaat naar 
de gemeenschappelijke deler en onver-
mijdelijk water bij de wijn moet doen; 
je maakt iets aanvaardbaars maar nooit 
gedurfd. Wij moesten dat niet doen. We 
hebben geen toegevingen moeten doen 
op het vlak van dialect, hebben durven 
kiezen voor een schets van figuren in 
plaats van een louter plotgericht verhaal, 

en visueel gingen we voor een filmische 
look die niet standaard is. Ook qua spel 
mocht het extreem zijn in de kleine ma-
nier van spelen met toch de uitschieters 
in de personages van Wim Willaert en 
Maaike Cafmeyer. Al die dingen samen 
zorgen voor een auteursstempel op de 
reeks. 

‘Bevergem’ is geselecteerd voor het 
filmluik van het filmfestival van Rotter-
dam. Hoe belangrijk is dat? 
Dat is fantastisch. We stonden ook al op 
Séries Mania in Parijs en op de algemene 
stand in Berlijn, maar Rotterdam is toch 
één van de belangrijkste festivals, denk 
ik. Het is fijn om te merken dat de reeks 
ook door recensenten en festivals goed 
onhaald wordt. Laat ons hopen op 
buitenlandse verkoop. 

© Ellen De Meulemeester
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Je maakte al drie kortfilms, ‘Ijsland’, 
‘Paroles’ en ‘Mont Blanc’, maar 
momenteel werk je aan je eerste 
langspeelfilm. Wat kan je er al over 
vertellen? 
De hoofdrolspelers van ‘Cargo’ zijn net 
bekend gemaakt: Sam Louwyck, Wim 
Willaert en Sebastien Dewaele. Het is 
een drama dat zich afspeelt in Oostende 
tegen de achtergrond van de visserij 
en het gaat over het verval van een 
sector, het proberen vasthouden aan 
het verleden. Verder is het een verhaal 
over een vader en zijn zonen. Ik merk 
dat familie een thematiek is die vaak 
aan bod komt in mijn films, net zoals het 
begrip van terugkomen en vertrekken. 
Verder zijn het ook hier weer robuuste, 
harde, niet goed communicerende 
personages. Dat er altijd in het West-
Vlaams gesproken wordt, heeft met 
authenticiteit en naturel te maken. Het is 
geen gimmick, ik geloof gewoon niet dat 
mensen algemeen Nederlands spreken. 
Wim Willaert zei ooit dat de enige film 
waarin je je kan permitteren om in het 
algemeen Nederlands te spreken, een 
film is over een bus dictieleerkrachten 
die op reis gaan. Ik ben het daar 
volmondig mee eens. 

Waar komt je idee voor ‘Cargo’ vandaan? 
Voor mijn films put ik veel uit mijn eigen 
leven. Ik portretteer mijn eigen leven niet 
maar werk wel met voor mij herkenbare 
situaties. Op Sint-Lukas realiseerde ik 
me in het derde jaar dat mijn films pas 
interessant werden op het moment dat ik 
aanvaardde dat ik geen superinteressant 
leven heb: ik ben niet verkracht geweest, 
heb nog geen ouders of broers verloren 
en dus nog geen ‘grote’ dingen in het 

leven meegemaakt. En toch zijn het die 
thematieken waar studenten altijd mee 
aan de slag willen. Voor mij werkt het 
beter om films te maken over dingen 
die binnen dat makkelijke luxeleventje 
superfrusterend zijn. Dingen zoals een 
puberverstandhouding tussen vader en 
zoon vergroot ik dan uit. De basisideeën 
maskeer ik wel onder een hele hoop 
lagen waardoor het voor de personen in 
kwestie zeker niet meer herkenbaar is.
 

Voor ‘Bevergem’ richtte je samen 
met Gilles de Schrijver en Wouter 
Sap een eigen productiehuis op, De 
Wereldvrede. Waarom? 
We wilden Bevergem gewoon zelf doen. 
Uit jeugdige naïviteit wilden we niet dat 
een ander productiehuis er de hoekjes 
zou afrijden, omdat die hoekjes het net 
maken. Gilles en ik komen ook beiden uit 
een nest van zelfstandigen, en we wilden 

iets betekenen. We zijn supertrots dat 
het gelukt is, hoe hard we ook afgezien 
hebben om het zelf te financieren en 
producen. We hebben ontzettend veel 
geleerd en beseffen nu dat we veel geluk 
hebben gehad. Moest ik op voorhand 
geweten hebben wat er allemaal fout 
had kunnen lopen, zou ik er nooit aan 
begonnen zijn. 

Toch gaan jullie vrolijk verder?  
Zeer zeker! ‘Bevergem’ kwam er in een 
slecht taxshelterklimaat, we moesten 
zelf bedrijven zoeken vlak voor de shoot, 
zelf contracten afsluiten, waarborgen 
bieden, hypotheken ondertekenen, 
wat heel heftig was. Met ‘Cargo’ is het 
anders, we kennen de risico’s en werken 
met intermediairen. Voor ‘Bevergem’ 
waren we niemand, en nu zijn we wel 
het productiehuis dat ‘Bevergem’ heeft 
gemaakt. We hebben bewezen dat we 
iets tot een goed eind kunnen brengen. 
Dat zorgt voor makkelijkere financiering 
en ook zekerheid voor bijvoorbeeld het 
VAF. We werken aan een nieuwe reeks en 
willen ook jonge regisseurs zoals Wannes 
de Stoop helpen bij het financieren van 
hun eerste langspelers. 

‘Ik geloof gewoon niet 
dat mensen algemeen
Nederlands spreken.’

© Bevergem
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