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Voorwoord

Inhoud

Traditiegetrouw valt bij het begin van een nieuw jaar een nummer van iTems in de bus!

Dit jaar reikt deAuteurs haar prijs uit binnen de categorie ‘documentaire’ en heeft onze 
raad van bestuur besloten om volgende filmmakers te nomineren: Elias Grootaers 
met ‘Inside the Distance’, Vincent Coen en Guillaume Vandenberghe met ‘Rien n’est 
pardonné’ en Olivia Rochette en Gerard-Jan Claes met ‘Grands Travaux’. Meer dan 
redenen genoeg dus om hen te ontmoeten en te spreken over hun genomineerde 
films.

Naast documentaire komt in deze editie ook fictie en animatie aan bod. We brachten 
een bezoekje aan Britt Raes die de kortfilm ‘Catherine’ maakte, een film over een jong 
lief meisje dat opgroeit tot een echte cat lady. 

We spraken ook met Bülent Öztürk die vertelt over zijn eerste langspeler ‘Blue Silence’. 
De film won ondertussen tal van prijzen en speciale vermeldingen. Momenteel is ook 
de ambitieuze Lukas Dhont bezig aan zijn eerste langspeler ‘Girl’, een film waarin een 
jong iemand het klassiek idee van gender uitdaagt.

Ook de aankondiging van ons goedgevuld beurzenprogramma mag in dit nummer niet 
ontbreken. Hiermee wil deAuteurs haar leden ondersteunen op momenten waarop 
ze dat het meest nodig hebben. Dit jaar biedt deAuteurs ook een schrijversresidentie 
aan van één week voor een dynamisch auteursduo die in alle rust wil werken en 
brainstormen in het prachtige en rustieke Bois de Cise in Frankrijk. In september 2018 
wordt het gloednieuw kinderboekenfestival SmåBUS georganiseerd in het zuiden van 
Zweden met als projectleider Joke Guns. Onder het thema vertelkracht en leesplezier 
biedt SmåBUS schrijvers en illustratoren een platform waarop inspiratie en vakkennis 
over kinder- en jeugdliteratuur gestimuleerd worden. 

We spraken ook met SAA (Society of audiovisual authors) voorzitster Barbara Hayes 
over de werking en de actuele topics op Europees niveau.

In het kader van haar doctoraatsonderzoek verdiepte Ilse Schooneknaep zich in de 
digitale en globale veranderingen binnen de audiovisuele sector en analyseerde ze 
kritisch de problemen die zich voordoen.

Verder vertelt Nathalie Teirlinck ons over haar film ‘Le Passé devant nous’ die op het 
Filmfestival Oostende een Ensor won voor beste debuut en prijs van de industrie, 
verkozen door de Ensor Academie. Ook de televisieserie ‘Tabula Rasa’ was een schot 
in de roos, scenarist Christophe Dirickx gaf er tekst en uitleg bij.

Een goedgevuld iTems-nummer voor een goed gestart 2018!

Veel leesplezier!

 3 Elias Grootaers: documentairemaker
 5 Britt Raes: Animatiefilmmaakster
 7 Lukas Dhont: filmmaker
 8 Christophe Dirickx: scenarist
 10 Vincent Coen & Guillaume Vandenberghe: documentairemakers 
 12 Beurzenprogramma deAuteurs & SmåBUS Kinderboekenfestival 2018
 13 Schrijversresidentie Bois de Cise
 14 Bülent Öztürk: filmmaker
 15 Olivia Rochette & Gerard-Jan Claes: filmmakers
 17  Ilse Schooneknaep: mediadeskundige
 18 Gerrie Van Rompaey: scenariste
 20 Nathalie Teirlinck: film- en theatermaakster
 22 Barbara Hayes: voorzitster SAA
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‘Inside the Distance’ is genomineerd 
voor deAuteursprijs binnen de categorie 
‘documentaire’. Proficiat!

Hoe kwam je bij het onderwerp voor 
‘Inside the Distance’?
‘Inside the Distance’ is ontstaan vanuit de 
ontmoeting met Giorgi Shakhsuvarian, 
een Armeense bokstrainer uit Tbilisi, 
Georgië, die ondertussen meer dan 
vijftien jaar in België woont. Een KASK-
student zei me dat ik Giorgi eens 
moest ontmoeten omdat hij dacht dat 
we heel wat deelden. Giorgi bleek 
een erg complexe en melancholische 
man te zijn. Hij weet op een bijzonder 
intelligente manier over zijn rijke en 
bijzondere verleden en over zijn liefde 
voor het boksen te spreken. Hij was dus 
het gedroomde hoofdpersonage voor 

mijn documentaire. Hij belichaamt de 
complexiteit rond ervaringen van tijd en 
ruimte die de film wil aanraken. Giorgi 

is iemand die op een mooie manier 
nadenkt over de meervoudigheid van 

de tijd en ruimte van de migrant, het 
door elkaar lopen van verschillende 
tijden. Het op twee gedachten hinken, 
het in vraag stellen van een zogenaamd 
monolithisch, homogeen en consistent 
heden hebben mij bij Giorgi erg geraakt. 
Ook zijn bijzondere relatie met de 
Belgische bokser Jean-Pierre Bauwens 
en die met zijn zoon op afstand hebben 
mij vanaf het eerste moment gegrepen. 
Bij een van onze eerste ontmoetingen 
liet hij mij een videoband zien waarop 
prachtige, zonderlinge beelden stonden 
die hij samen met vrienden draaide 
in zijn appartement in Tbilisi aan de 
vooravond van zijn vertrek naar het 
westen. De beelden waren van een 
verbazingwekkende schoonheid en 
trokken mij over de streep om aan een 
film te beginnen. 

Elias Grootaers maakte met ‘Inside the Distance’ een uniek en poëtisch portret van de Armeense bokstrainer 
Giorgi Shakhsuvarian. Naast documentaire films maken, doceert hij aan KASK / School of Arts en is hij mede-
oprichter van de cinefiele website ‘Sabzian’. Een gesprek. 

Elias Grootaers
Documentairemaker

Sarah Gomez Orueta

‘Ik geloof in de idee van 
documentaire film als 
collage: verschillende 
beelden en klanken 
verzamelen om daarmee 
in de montage aan de 
slag te gaan.'
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De film begint met een citaat van 
de Georgisch-Franse filmmaker Otar 
Iosseliani: “Het is een misdaad om een 
film te maken over een persoon die nog 
leeft.” Vanwaar dit citaat?
Het citaat is pas tijdens de montage aan 
het begin van de film terechtgekomen. 
Ik geloof in de idee van documentaire 
film als collage: verschillende beelden 
en klanken verzamelen om daarmee in 
de montage aan de slag te gaan, er een 
geheel van te smeden. De montage is 
als een caleidoscoop:  voortdurend in 
beweging. Ik voelde dat het citaat erg 
belangrijk was voor Giorgi. Hij houdt 
voor elke bokswedstrijd een schriftje 
bij waarin hij krantenartikels, citaten, 
levenswijsheden en losse gedachten 
verzamelt. Dat citaat kwam verschillende 
keren naar voren tijden de opnames. Het 
is belangrijk voor hem omdat het een 
vorm van zelfbescherming biedt, denk 
ik. Ondanks alle goede intenties blijft 
een film over hem steeds onvolmaakt 
en ontoereikend, een film schiet 
altijd tekort, kan nooit voldoen aan 
de complexiteit van een persoon. Het 
citaat heeft tijdens de montage op een 
natuurlijke manier zijn plek gevonden 
als een soort van openingsstatement 
door Giorgi zelf verteld.

Alles wat in België plaatsvindt heb je in 
zwart-wit gefilmd en de beelden in zijn 
thuisstad Tbilisi zijn in kleur. Waarom?
Het contrast tussen kleur- en zwart-
witbeelden heb ik altijd gebruikt in 
mijn films. Het werkt als een soort 
van interpunctie om dingen te laten 
botsen. Voor ‘Inside the Distance’ werd 
het snel duidelijk dat het consequent 
moest zijn. De verschillende ruimtes 

en de bokswedstrijden in België zijn 
in zwart-wit gefilmd om de grafische 
kwaliteit van de bewegingen, het licht, 
het architecturale van de trainingszalen 
en de boksring te versterken. De wereld 
in Tbilisi als een soort van kleuren- 
en droomwereld, een wereld die 
openbloeit. De film is soms zo abstract 
dat er ergens wel een sleutel nodig is 
voor de toeschouwer om aan te duiden 
wanneer we van België naar Tbilisi 

schuiven en terug. Twee werelden die 
met elkaar botsen, maar ook door elkaar 
glijden in één beweging.

Zijn de abstracte beelden een kenmerk 
van jouw manier van filmen?
Ik werk graag met abstracte beelden, 
maar voor elke abstractie is er een reden. 
Ik vond het bijvoorbeeld moeilijk om 
een camera te richten op een gesprek 

tussen Giorgi en zijn ex-vrouw Rosa, 
die elkaar voor het eerst in vijftien jaar 
in levende lijve spraken. Ik ben dan niet 
de filmmaker die daar met een camera 
wil staan. In plaats daarvan begin ik 
te zoeken naar grafische elementen, 
beelden waaronder ik de klank van 
dat gesprek kan plaatsen. De film is 
een onderhandeling tussen grafische 
elementen die ik aanbreng en heel de 
wereld die Giorgi met zich meeneemt, 
abstract en figuratief, beeld en klank, het 
is een dans tussen al die verschillende 
elementen. 

Naast filmmaker ben je ook mede-
oprichter van ‘Sabzian’ samen met 
filmmakers Olivia Rochette en Gerard-
Jan Claes. Hoe is ‘Sabzian’ ontstaan? 
‘Sabzian’ is een collectie online 
beschouwingen rond cinema en 
beeldcultuur en brengt cinefiele 
evenementen in België en omstreken in 
kaart. De naam ‘Sabzian’ komt voort uit de 
film ‘Close-Up’ van de Iraanse filmmaker 
Abbas Kiarostami en verwijst naar het 
hoofdpersonage, Hossein Sabzian, een 
jongeman uit Teheran die zich voordeed 
als een bekende filmmaker, een hele 
familie misleidde en werd opgepakt. Zijn 
motief bleek niet crimineel van aard, 
hij eigende zich de identiteit van de 
filmmaker toe uit liefde voor cinema. We 
hebben ‘Sabzian’ opgericht omdat we als 
cinefielen vonden dat er in Vlaanderen 
een acuut gebrek was aan taal en tekst 
rond cinema. De website verzamelt 
nieuwe teksten, eigen vertalingen, 
interviews en ontsluit oudere en 
moeilijk te vinden teksten. Sabzian bevat 
ook een agenda, bij de vertoningen die 
we opnemen in de agenda plaatsen we 
steeds tekst of duiding: het scheppen 
van een context rond elke film is 
essentieel. Sinds kort organiseren we 
ook filmprogramma’s rond de Belgische 
film: Seuls. Singuliere momenten uit de 
Belgische filmgeschiedenis.

www.eliasgrootaers.be
www.sabzian.be

‘De film is een 
onderhandeling tussen 
grafische elementen die 
ik aanbreng en heel de 
wereld die Giorgi met 
zich meeneemt.’

Beelden © Inside the distance
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© Ingrid Godon

Vanwaar jouw interesse in animatie?
Wat mij aantrekt in animatiefilms is dat 
je een voortdurende afwisseling hebt. Je 
schrijft, bedenkt verhalen en concepten 
maar er komt ook tekenen, klank, muziek, 
beweging en montage bij kijken. Om 
een eindproduct te krijgen moet je 
verschillende stappen doorlopen en dat 
blijft telkens heel vernieuwend.

Wat was je inspiratie voor ‘Catherine’? 
Mijn eigen kat Kato. Tot mijn twaalfde 
heb ik altijd katten gehad. Tijdens mijn 
tienerjaren zijn we verhuisd naar de stad 
waardoor het moeilijker was om nog 
huisdieren te houden. Toen ik 24 werd, 
heb ik Kato geadopteerd. Toen ik weer 
een kat had, voelde ik hoe belangrijk 

dat voor mij was. Dat nostalgisch gevoel 
bracht me tot die thematiek waardoor ik 
ook van andere personen wilde weten 

waarom een huisdier belangrijk is voor 
hen. In die periode heb ik een tekening 

gemaakt van een dier met een huis als 
hoofd. Dat was het beginbeeld van mijn 
verhaal voor de film. Zelf houd ik van 
films die diepgang hebben. Bij kortfilms 
heb je enerzijds zware thematieken en 
anderzijds heel luchtige dingen die puur 
visueel zijn. Ik wilde die twee elementen 
samenbrengen, een leuke film maken die 
aangenaam is om naar te kijken maar wel 
met diepgang zodat de toeschouwer er 
achteraf nog over nadenkt. 

De decors zijn zeer minimalistisch en 
de personages veranderen van kleur 
naargelang hun gevoel. Waarom deze 
keuze? 
Een overdaad aan details vind ik vaak 
verwarrend omdat je dan niet weet 

Na haar studies heeft ze het ontwikkelingsatelier animatie van 
het VAF gevolgd om haar film ‘Catherine’ te creëren. Een film over 
een lief jong meisje dat opgroeit tot een echte cat lady. Britt Raes 
vertelt ons het verhaal achter deze geanimeerde kortfilm.

Britt Raes
Animatiefilmmaakster
Sarah Gomez Orueta

'Dat nostalgisch gevoel 
bracht me tot die 
thematiek waardoor ik 
ook van andere personen 
wilde weten waarom 
een huisdier belangrijk 
is voor hen.’

© Britt Raes

© Creative Conspiracy & Britt Raes
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waar de focus ligt. Ik heb de decors 
weggelaten om het verhaal te versterken 
en ik teken ook liever personages. Voor 
het kleurgebruik in de film wilde ik 
mezelf uitdagen. Ik had weinig ervaring 
met kleur en was er ook niet al te goed in 
dus wilde ik onderzoeken hoe ik van die 
zwakte een sterkte kon maken.

Met wie heb je samengewerkt?
De preproductie heb ik grotendeels 
zelf gedaan en voor de animatie had ik 
een team van drie animatoren en twee 
assistenten. De animatoren hebben we 
gelinkt aan de personages, ze animeerden 
elk een andere leeftijd. Mijn producent 
heeft me ook enorm geholpen om het 
beste uit mezelf en het verhaal te halen 
en mij daarin te gidsen. Voor de muziek 
heb ik samengewerkt met Pieter Van 
Dessel van de band Marble sounds, wat 
een hele fijne ervaring was.

De film is Engelstalig, vanwaar deze 
keuze en hoe heb je de stemmencast 
geselecteerd?
Omdat de meeste vertoningen op 
internationale festivals zijn, wou ik graag 
de originele versie van de film in het 
Engels hebben.
Bij de ontwikkeling van de film had ik 
alles ook in die taal geschreven. Net 
voordat de productie van de animatie 
ging starten, ben ik met mijn vriend drie 
maanden gaan rondreizen in Amerika 
met als streefdoel: op het einde van 
de reis moest ik mijn stemacteurs 
vinden. Mijn Amerikaanse-Britse mentor 
Julia Pott zat toen in Los Angeles en 
ze heeft me verschillende mensen 
aangeraden. Uiteindelijk hebben we 
gekozen voor een man en een vrouw 

die alle stemmen hebben gedaan, dus 
ook de verschillende leeftijden en de 
verschillende personages. Op één dag 
hebben we alles opgenomen in een 
studio in Burbank en het was fascinerend 
om te horen hoe de acteurs konden 
switchen tussen die verschillende 
stemmen. De laatste stemacteur die 
betrokken was bij het project is Rudi 
Rok, een stand-upcomedian uit Finland. 
Toen mijn sound designer op zoek was 
naar de juiste geluiden voor de dieren, 
botste hij op een YouTube-filmpje waarin 
Rok dertig verschillende dierengeluiden 
maakt. We hebben hem gecontacteerd 

en toen is hij overgevlogen naar België 
waar hij in de opnamestudio een hele 
dag heeft staan blaffen en miauwen.

De film zit nu aan 140 internationale 
selecties en wordt gescreend op 
animatiefestivals in Italië, het Verenigd 
Koninkrijk, Brazilië, Mexico, Spanje 
en nog veel andere landen. Op welke 
plek zou je jouw film nog heel graag 
vertoond zien?
In Japan. De cultuur spreekt mij enorm 
aan en het is ook de plek waar het 
kattencafé is ontstaan, dus past het bij 
wat ik maak (lacht). De selecties van 
de film brengen mij op verschillende 
plaatsen waar ik in eerste instantie zelf 
niet naartoe zou gaan. De film reist rond 
waardoor ik ook zelf blijf ontdekken.

Wat is het doel van jouw blog ‘Cat + Lady’?
In het begin was dit om een overzicht 
te krijgen van het proces van de film en 
toen ik de vraag kreeg waarmee ik bezig 
was, was het gemakkelijk om de blog te 
tonen. Het uiteindelijke doel ervan is 
enerzijds communiceren over de film, de 
festivals, de vertoningen en de prijzen 
en anderzijds voor mezelf een overzicht 
bewaren van ‘Catherine’. 

Heb je de ambitie om een geanimeerde 
langspeelfilm te maken? 
Ik heb een bundeling van verhalen in 
mijn hoofd. Ik zou er ooit een boek 
van willen maken en sommige ervan 
animeren, maar momenteel heb ik nog 
geen verhaal dat perfect zou passen voor 
een langspeelfilm. Ik vertrek vanuit een 
concept en van daaruit kijk ik wat de 
beste vorm is om dat verhaal te vertellen. 
Of dat nu een kortfilm, een reeks, een 
middellange film is, de kwaliteit van het 
concept is belangrijker dan de vorm. 

Waar ben je nu mee bezig?
Via deAuteurs ben ik in juli 2017 in 
residentie gegaan bij Studio l’Enclume 
en daar heb ik een kortfilm geschreven 
die gericht is op kinderen. Wat mij enorm 
inspireert zijn de boeken van Roald 
Dahl, een combinatie van het alledaagse 
met een licht magische toets: een 
hedendaags sprookje. Ondertussen ben 
ik ook bezig met de ontwikkeling van een 
andere kortfilm met opnieuw huisdieren 
als thematiek. Het gaat over een wereld 
van grote katten en honden met kleine 
mensen als huisdieren. Bij het maken van 
een film vind ik het belangrijk om iets te 
creëren waarin ik zelf geïnteresseerd ben 
en dus ook zelf naar zou gaan kijken.

‘De film reist rond 
waardoor ik ook zelf blijf
ontdekken.’

Beelden © Creative Conspiracy & Britt Raes
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Lukas Dhont 
Filmmaker
Sarah Gomez Orueta

Wanneer is jouw interesse voor film 
ontstaan?
Ik vind het moeilijk om daar een specifiek 
moment op te kleven omdat de interesse 
in film van jongs af aan natuurlijk is 
gegroeid. Voor mijn eerste communie 
kreeg ik een videocamera, waardoor ik al 
meteen mijn jongere broer regisseerde 
en hem vertelde wat hij moest doen. Mijn 
interesse in film is nooit vervaagd, enkel 
serieuzer geworden. Mijn vader wilde dat 
ik in het middelbaar ASO ging volgen en 
dat deed ik, maar op voorwaarde dat ik 
erna op het KASK film mocht studeren. 
Tot op vandaag is film een medium dat ik 
blijf onderzoeken.

Je bachelor- en masterfilm (resp. 'Corps 
Perdu' en 'L'infini') wonnen tal van prijzen 
Een ideale start voor je filmcarrière. Wat 
deed dat met je?
Voor mij was het vooral heel fijn om 
appreciatie te krijgen op een moment 
waarop ik me afvroeg of ik wel goed 
bezig was. Als filmmaker werk je lang 
aan een project. Je schrijft, draait en 

monteert, en het is moeilijk om je film 
daarna los te laten. Door die nominaties, 
speciale vermeldingen en prijzen krijg je 
het gevoel dat de buitenwereld je werk 
omarmt en dat doet ongelofelijk veel 
deugd. Ik heb twee jaar geschreven en 
gewerkt aan mijn masterfilm ‘L’infini’ en 

toen ik daar prijzen voor kreeg gaf het 
mij een duwtje in de rug om verder te 
blijven gaan, want na het afstuderen sta 
je plots in het artistieke werkveld. 

De voorbije zomer ben je begonnen met 
de opnames voor je langspeeldebuut 
‘Girl‘. Waarover gaat de film?
‘Girl’ gaat over de koppeling die wij 

in onze maatschappij maken tussen 
lichaam en gender. Een jong meisje 
geboren in het lichaam van een jongen 
verhuist samen met haar vader naar een 
nieuwe stad, waar ze de kans krijgt om als 
ballerina te leren dansen. Ze kiest voor 
een professionele arena die heel fysiek 
is waarin ze haar rol als vrouw aanneemt. 

Je kaart het thema ‘gender’ aan. 
Vanwaar je keuze?
Toen ik studeerde heb ik een aantal 
thema’s ontdekt die mij enorm 
interesseerden en essentieel werden in 
mijn werk. Eén ervan is gender omdat 
mannelijkheid en vrouwelijkheid voor 
mij onderwerpen zijn die in mijn eigen 
opgroeien zeer belangrijk zijn geweest. 
Met ‘Girl’ wilde ik een verhaal vertellen 
waarin een jong iemand het klassiek 
idee van gender uitdaagt. Ballet leent 
zich daartoe perfect want het is iets 
heel fysieks, het lichaam ondergaat vele 
manipulaties én het is een wereld die 
zeer genderspecified is. Die arena gaf mij 
concrete metaforen voor een meisje dat 

De kortfilms ‘Corps Perdu’  
en ‘L’infini’ van de jonge, 
ambitieuze Lukas Dhont  
waren meteen een schot  
in de roos.  
Voor ‘Corps Perdu’ kreeg  
hij een Eervolle Vermelding 
tijdens Film Fest Gent 2012,  
voor ‘L’infini’ kreeg hij de 
Juryprijs op het Internationaal 
Kortfilmfestival Leuven 2014  
en de Prijs voor Beste 
Studentenkortfilm tijdens 
Film Fest Gent datzelfde jaar. 
Momenteel werkt hij aan  
zijn eerste langspeler ‘Girl’,  
een film over identiteit,  
gender en dans.

‘Met ‘Girl’ wilde ik een 
verhaal vertellen waarin 
een jong iemand het 
klassiek idee van gender
uitdaagt.’

© Johan Jacobs



deAuteurs • iTems •8•

haar lichaam probeert te vereenzelvigen 
met haar gender. Ik kan alleen maar films 
maken over onderwerpen waardoor ik 
gepassioneerd ben en waarvan ik denk 
dat ze getoond moeten worden. 

Voor de choreografie deed je beroep op 
Sidi Larbi Cherkaoui. Heb je een passie 
voor dans?
Het is een balletfilm en aangezien er veel 

scènes zijn waarin er gedanst wordt, is er 
natuurlijk ook een valkuil. Ik wilde dans 
niet registreren want ze moet bijdragen 
aan het verhaal in de film. Sidi Larbi 
Cherkaoui is artistiek directeur van het 
Ballet van Vlaanderen en is iemand die 
voornamelijk bezig is met sensualiteit, 
aanrakingen en met het doorbreken 
van het klassieke idee van ballet. Zijn 

werk intrigeert me en daarom heb ik 
hem gecontacteerd. Mensen die met 
hun lichaam iets kunnen vertalen of 
emoties kunnen overbrengen zonder de 
noodzaak van het gesproken woord, vind 
ik erg interessant. 

Wat is voor jou het verschil tussen 
het maken van een kortfilm en een 
langspeelfilm?
Bij een langspeler zijn er meer 
uitdagingen op andere niveaus dan bij 

een kortfilm. Een goede kortfilm maken 
is zoeken naar een bepaald universum 
dat meteen goed moet zitten. Bij een 
langspeler moet je streven naar een nog 
hoger doel. In een langspeelfilm werk 
je zolang aan iets dat je vaak wegzakt 
en dan kom je terug. Het is een enorme 
uitdaging maar ik heb daar veel uit 
geleerd. 

Wanneer krijgen we jouw langspeler te 
zien?
Momenteel zijn we volop aan het 
monteren en ik hoop dat die montage 
ooit afraakt (lacht). Voor de montage 
werk ik samen met Alain Dessauvage. Het 
is een proces waarin je reflectietijd nodig 
hebt, afstand moet nemen om dan terug 
te keren. Ik kan nog niet zeggen wanneer 
de film juist klaar zal zijn want alles hangt 
ook af van eventuele festivals, maar laten 
we hopen in de herfst van 2018.

Wij wensen jou veel succes!

‘ Ik kan alleen maar 
films maken over 
onderwerpen waardoor 
ik gepassioneerd ben.’

             Met zijn debuutfilm ‘Manneken pis’ toonde 
       Christophe Dirickx meteen wat hij 

in zijn mars had als scenarist.
Vele films, prijzen, eervolle vermeldingen  

en een Oscarinzending later, 
waagde hij zich aan de 

alom bejubelde televisiereeks ‘
Tabula rasa’.

 
Hij woont en werkt al 26 jaar 

in Londen,  waar ik hem 
via Skype spreek. 

Christophe Dirickx   
Scenarist
Nathalie Van der Perre
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Wat was jouw functie binnen ‘Tabula 
rasa’? 
Het concept van de reeks is van Malin-Sarah 
Gozin en Veerle Baetens en zij wilden er 
graag nog een scenarist met enige ervaring 
bij. Ik vond hun pitch prachtig op alle 
vlakken: de structuur zat goed en ook de 
thema’s rouwverwerking en familie spraken 
mij heel erg aan. Mijn eerste langspeelfilm 
‘Manneken pis’ ging daar ook over, dus ik 
voelde mij meteen betrokken. 

Hoe was de samenwerking? 
Heel leuk. Ik heb deze kwaliteit in mijn 
carrière al drie keer ervaren. De eerste keer 
was met Frank Van Passel bij ‘Manneken 
pis’, de tweede keer met Felix Van 
Groeningen bij ‘De helaasheid der dingen’. 
Bij ‘Tabula rasa’ hadden we opnieuw 
een team waarvan het geheel de delen 
oversteeg. Alles klopte: Jonas Govaerts en 
Kaat Beels zijn topregisseurs, alle rollen 
zijn juist gecast, het design zat juist. Toen ik 
het eindresultaat zag, was ik echt ontroerd 
en gelukkig. Dat je daaraan kan bijdragen, 
is fantastisch. 

Hoe kwam jij in Londen terecht? 
Na mijn studies aan Sint-Lukas was het 
moeilijk om als jonge scenarist aan de bak 
te komen. Ik voelde dat er nog iets ontbrak 
aan mijn techniek en trok naar Londen, 
waar ik ben aangenomen aan de National 
Film en Television School. Daar ging de 
bal aan het rollen. Ik leerde er te focussen 
op de emoties en psychologie van 
personages, wat voor mij vrij nieuw was. Ik 
kende vooral het Amerikaanse systeem dat 
meer rond structuur draait. ‘Manneken pis’ 
was mijn afstudeerproject.

Was die film dan niet in het Engels 
geschreven? 
Jawel, maar ook nu schrijf ik vaak eerst 
in het Engels. De Engelse taal is immers 
briljant om filmdialogen te schrijven: kort 
en precies. Als ik een laatste versie naar 
het Nederlands vertaal, probeer ik het even 

kort en krachtig te houden. Voor de acteurs 
Antje De Boeck en Frank Vercruysse waren 
die dialogen in 1994 helemaal anders dan 
wat ze gewoon waren. De Vlaamse film 
zat toen vol gestileerde dialogen die in 
beschaafd Nederlands werden gesproken. 
Mijn teksten hadden een grotere densiteit 
en ze rockten meer. 

Wanneer ben je voor tv beginnen te 
schrijven? 
Mijn carrière is een beetje raar verlopen 
omdat ik via ‘Manneken pis’ meer 
filmopdrachten kreeg. Dat kwam goed 
uit omdat ik zo minder moest reizen en 
meer alleen kon schrijven. Ik ben namelijk 

in Londen blijven wonen, omdat ik hier 
mijn vrouw leerde kennen. Ik heb dus zes 
geproducete langspelers gedaan eer ik 
voor tv begon aan ‘Tabula rasa’. Nu heb ik 
de smaak wel enorm te pakken. Intussen 
heb ik ook al ‘De bende van Jan de 
Lichte’ geschreven samen met Benjamin 
Sprengers, een groot talent. Het is fijn te 
merken dat ons vak steeds professioneler 
wordt en er een generatie opstaat met een 
natuurlijk talent om verhalen te vertellen 
in audiovisuele media. 

Hoe komt dat, denk je? 
Er zijn nu meer filmscholen met scenario-
opleidingen en ook het VAF doet veel 
moeite om jonge mensen te steunen. Dat 
meer mensen kansen krijgen is een goede, 

positieve evolutie. Daarnaast zijn de 
jongere generaties opgegroeid met tv, film 
en videogames terwijl wij de klassiekers 
als Dostojevski lazen. Het zijn visual 
natives. In de jaren 80 waren er alleen 
maar boerenfilms en het magisch realisme, 
tot Marc Didden fenomenaal op de scène 
sprong met ‘Brussels bij Night’. 

Jij schrijft meestal in opdracht. Wil je 
nooit je eigen ei leggen? 
Absoluut, maar zonder geld een eigen 
script verkopen is heel moeilijk. Zeker 
de Vlaamse filmwereld wordt gedreven 
door regisseurs en producenten die zelf 
verhalen willen vertellen en mensen 
zoeken om dat waar te maken. Wat 
natuurlijk maakt dat ik vaak met heel goede 
mensen kan samenwerken, dus ik klaag 
niet. Momenteel heb ik een goeie mix aan 
projecten, ik ontwikkel een eigen tv-reeks 
en schrijf een tv-miniserie in Nederland. 
Er staan ook enkele filmsenario's in de 
steigers. 
Maar ik heb intussen ook veel eigen 
materiaal. Er zijn een vijftal verhalen die 
ik echt graag wil schrijven voor ik ermee 
stop. Als tv-reeks, film, of waarom niet als 
een roman. 

Is een roman schrijven niet fundamen-
teel anders? 
Een literaire stijl vinden zal wel moeilijk 
zijn, maar dialogen en actie zijn vaak 
gelijkaardig. Tv- reeksen en romans komen 
ook steeds dichter bij elkaar. Zeker in de 
Angelsaksiche wereld publiceren nu veel 
scenaristen. Het zijn meestal thrillers 
of bestsellers, maar ze zijn wel keigoed. 
En ook het omgekeerde gebeurt. De 
geweldige literaire auteur John Banneville 
schrijft nu ook voor tv. ‘Tabula rasa’ heeft 
ook iets romanachtigs in zijn complexiteit. 
Hoe de twee tijdslagen, het heden en 
het recente verleden, verweven zijn met 
revelaties die op het einde samenkomen 
in het nu, was een enorme puzzel bij het 
schrijven. 

‘Het is fijn te merken 
dat ons vak steeds 
professioneler wordt en 
er een generatie opstaat 
met een natuurlijk talent 
om verhalen te vertellen 
in audiovisuele media.’

De Helaasheid der dingen © Menuet Tabula Rasa © VRT
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‘Rien n’est pardonné’ is niet jullie 
eerste film over de islam. Vanwaar die 
thematiek? 
Guillaume Vandenberghe: We zijn allebei 
opgegroeid in Gent en toen we in Brussel 
kwamen studeren, woonden we plots 
middenin de Marokkaanse gemeenschap. 
Die cultuur fascineerde ons en via film 
kan je heel makkelijk toenadering zoeken. 
Onze eerste documentaire ‘Cinema Inch 
Allah!’ was een portret van vier Belgo-
Marokkaanse Brusselaars die lowbudget 
actiefilms maakten. Tijdens het draaien is 
één hoofdpersonage geradicaliseerd tot 
salafist. Men begon toen ook Syriëstrijders 
te ronselen. We waren dus blij te horen 
over de Arabische Lente, die er in het begin 
goed uitzag … 

En daarom trokken jullie naar Marokko? 
Vincent Coen: Ja, we wilden er jongeren  

ontmoeten, ook Moslimbroeders, commu-
nisten, iedereen die een rol speelde in die 
Arabische Lente.

Guillaume: Zo hebben we Zineb ontmoet en 
er was meteen een wederzijds vertrouwen. 
Eerst wilden we ook de actiegroep ‘Mali’ 

volgen waar Zineb deel van uitmaakte. 
Dat was een soort ‘Femen’ avant la lettre: 
sterke vrouwen die provoceerden door 
bijvoorbeeld een picknick te organiseren 
tijdens de ramadan. Ze zetten ook een 
actie op met ‘Women on waves’, een 

groep Nederlandse vrouwen die helpen bij 
abortus. Als je met een boot 12 miles op 
zee gaat, geldt immers de wet van het land 
van herkomst van de boot. Niet evident 
voor ons om te volgen. 

Vincent: Zij kregen zelfs telefoon van het 
consulaat: als die twee op de boot stappen, 
beschouwen wij dat als een daad van 
agressie en zijn wij niet verantwoordelijk. 
Gelukkig werkten ze met een soort paard 
van Troje. De boot lag al in de haven voor 
de autoriteiten het wisten. De haven 
werd afgesloten met oorlogsschepen, 
helikopters en militairen. En toen werd 
de vlag van ‘Mali’ en ‘Women on waves’ 
gehesen op een boot die er al lag.
 
Guillaume: De pers was aanwezig, dus 
de missie was geslaagd. We startten 
onze documentaire uiteindelijk met het 

© KVS

Vincent Coen & Guillaume Vandenberghe   
Documentairemakers
Nathalie Van der Perre

Met hun film ‘Rien n’est pardonné’ haalden ook Vincent Coen en Guillaume Vandenberghe een nominatie binnen 
voor de deAuteursprijs. De documentaire zoomt in op activiste en journaliste Zineb El Rhazoui, die ontsnapte 
aan de aanslag bij Charlie Hebdo op 7 januari 2015. ‘Tot tweemaal toe zijn wij gepakt door radicale islam.’

‘Het was meteen 
duidelijk dat zij met 
veel conflict te maken
zou krijgen.’

© Joke Floreal
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belangrijkste onderdeel van die actie: de 
phoneline. Op de boot – en dus ook op 
alle beelden van de diverse media - zag 
je een telefoonnummer. Wie dat belde, 
kreeg gratis uitleg over abortus. De dag 
nadien werd de telefoonlijn overspoeld 
door vrouwen uit de rurale gebieden. 

Jullie film begint met het thema abortus en 
eindigt met de zwangerschap van Zineb. 
Vincent: Een ding staat vast: was Zineb als 
man geboren, dan was ze geen activiste 
geworden maar zou ze gewoon werken 
als journalist. Zij ervaarde als klein meisje 
al dat er onrechtvaardigheid was. Ze 
heeft zichzelf seksueel bevrijd, meerdere 
partners gehad. We eindigen met haar 
zwangerschap, die haar keuze is. 

Maar tussenin gebeurt er heel wat. Wie 
had kunnen voorspellen dat ze voor 
Charlie Hebdo zou gaan werken en zou 
ontsnappen aan een aanslag? 
Vincent: Niemand, maar het was wel 
meteen duidelijk dat zij met veel 
conflict te maken zou krijgen. Ze leefde 
al ondergedoken toen we haar leerden 
kennen in Marokko. We bekeken de 
sleutelmomenten in haar programma en 
probeerden erbij te zijn. Zo filmden we bij 
Charlie Hebdo in de week dat er een strip 
over het leven van Mohammed uitkwam, 
omdat we wisten dat er dan al eens een 
molotovcocktail werd gegooid. Daarom is 
Zineb in die scène ook zo zenuwachtig, 
er kon iets gebeuren. Drie maanden later 
was het zover.
 
Tijdens de aanslag waren jullie er niet, 
maar het had gekund. Waren jullie nooit 
bang? 
Vincent: Niet echt, we hadden meer schrik 
van het regime toen we in Marokko filmden. 
We waren bang dat ze bijvoorbeeld hasj 
zouden verstoppen in onze bagage. 
Zo worden opposanten daadwerkelijk 
geneutraliseerd. In theorie is er in Marokko 
vrijheid van expressie, maar in praktijk 
gebruiken ze slinkse trukken. We zijn de 
journalistenbond heel dankbaar dat ze ons 
een perskaart gegeven heeft zodat wij er 
relatief veilig konden filmen.

Ook Zineb was op de dag van de aanslag 
niet aanwezig. 
Vincent: Nee, ze was op vakantie. Zowel 
zij als wij zijn er wel van overtuigd dat de 
terroristen voor Charb en haar kwamen. 
Zij was de specialist Islam van Charlie 
Hebdo. Toen ze binnenkwamen, hebben 
ze tegen Coco gezegd: ‘Maak u geen 
zorgen, wij doden geen vrouwen’. Toch 
is er één vrouw gedood die Zineb had 
kunnen zijn, met een gelijkaardig kapsel. 

Hebben jullie de aanslag van Brussel 
bewust uit de film gelaten? 
Guillaume: We wilden focussen op 
Frankrijk en er speelt ook een persoonlijk 
verhaal. Tijdens de aanslag in Brussel 
hebben we een collega verloren, de 
geluidsman en documaker Gilles Laurent. 
Hij stierf in Maalbeek. We kregen dat te 
horen toen we Zineb aan het filmen waren. 
Het kwam plots heel dichtbij en het werd 
nog belangrijker om die film af te werken. 

Hoe zijn de reacties? 
Vincent: De reacties zijn heel positief in 
het noorden van Europa. In Frankrijk raakt 
de film niet verkocht. Volgens sommigen 
is dat omdat we Mohammedcartoons 
tonen, wat daar nu bijzonder moeilijk is. 

Zijn er ook negatieve reacties? 
Vincent: Sommigen vinden de film te 
controversieel of Zineb anti-islam. Maar 
zo eenvoudig ligt het niet. Ze is een 
bijzonder intelligente, belezen, eloquente 
vrouw. Ze spreekt klassiek Arabisch, was 
moslima tot haar 15, en heeft de Koran 
gestudeerd. Als Koranstudenten naar haar 
komen en ze citeren een vers, zal zij hen 
verbeteren. Ze weet waarover ze praat. 
We liggen ook onder vuur bij een bepaald 
soort links. Zij zien moslims als een 
onderdrukte minderheid en elke kritiek 
daarop klopt voor hen niet vanuit een 
machtsrelatie. Ze hebben een punt, maar 
als wij blijven zwijgen, voeden we alleen 
maar extreemrechts. Misschien hebben 

we wel te lang gezwegen. We hebben 
beide kanten gevoed: het klassieke 
Vlaams Belang en Front National, en het 
salafisme, wat eveneens extreemrechts is. 
Tot tweemaal toe zijn wij ingehaald door 
de realiteit en gepakt door de radicale 
islam. Bij de eerste film wilden we 
een positief portret maken van Belgo-
Marokkanen, niet-wetende dat één van 
hen  zou radicaliseren. We wilden de 
stereotiepen doorbreken en een van 
de personages levert ons het grootst 
mogelijke stereotiep. Ook bij Zineb kwam 
de radicale islam er tussenrijden. 

Guillaume: Wat wel deugd doet, zijn 
de vele reacties van vrouwen uit de 
Marokkaanse gemeenschap. Meer dan 
eens hoorden we na een vertoning 
van de film: ‘Ik ben blij dat jullie taboes 
doorbreken. Ik zou graag zijn zoals Zineb, 
maar ik kan het nog niet.’ 

Waar zijn jullie nu mee bezig? 
Vincent: We werken aan een documentaire 
over Plantu, de cartoonist van le Monde. Hij 
geeft workshops cartooning in Molenbeek 
en de banlieues van Parijs. We focussen 
op de jongeren: hoe gaan ze om met die 
cartoons en vrijheid van expressie? Mogen 
zij zelf hun mening zeggen?
 
Guillaume: Daarnaast zijn we allebei net 
vader geworden. Voor alle duidelijkheid: 
we hebben allebei met onze eigen vrouw 
een kind en niet met elkaar en een 
draagmoeder of zo. 

Jullie doen dus niet alles samen? 
Guillaume: Neenee. Ook op werkvlak 
maken we alleen de documentaires als 
team. Vincent is bezig met een fictieserie 
aan Franstalige kant en ik met een 
experimentele film.

‘Zowel zij als wij zijn 
ervan overtuigd dat de 
terroristen voor Charb
en haar kwamen.’

© Rien n'est pardonné
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Wat is SmåBUS?
SmåBUS is de vereniging voor Kinder- en Jeugdliteratuur Småland. 

Onder het thema VERTELKRACHT & LEESPLEZIER biedt SmåBUS 
schrijvers en illustratoren een platform waarop inspiratie en 
vakkennis over kinder- en jeugdliteratuur gestimuleerd worden. 
Hier komen gepubliceerde kinderboekenauteurs en illustratoren 
uit verschillende landen elkaar tegen en leggen ze contact met 
uitgeverijen, boekhandels, bibliotheken en scholen in een 
inspirerende omgeving tijdens lezingen, workshops en 1001 
spontane ontmoetingen. 

Illustratoren krijgen bovendien de mogelijkheid om mee te werken 
aan een internationale tentoonstelling in Astrid Lindgrens Näs. 

Samen maken we deel uit van een inspirerende culturele beweging 
in de geest van Astrid Lindgren. 
Op het programma staan sprekers als Gerda Dendooven (Woutertje 
Pieterse Prijs 2017), Katarina von Bredow (Astrid Lindgren Prijs 
2013) en nog veel meer fantastische kinderboekenschrijvers en 
illustratoren. 

SmåBUS 2018 belooft onvergetelijk te worden!

Info & tickets

Ontdek het volledige programma en tickets op  
www.smabusfestival.se 

Voor leden van deAuteurs zijn er extra voordelen: bij de eerste 
vijf inschrijvingen geven we een korting van 100 euro en in 
ons beurzenprogramma (pagina 36) stellen we een beurs van 
750 euro ter beschikking om af te reizen naar dit internationaal 
kinderboekenfestival in Zweden.
Wees er snel bij door een e-mail te sturen naar  
sgomez@deauteurs.be met als onderwerp ‘SmåBUS 2018’

Contactpersoon en projectleider SmåBUS 2018: 
Joke Guns +46 72 571 45 44 
joke@smabusfestival.se

Van 19 t.e.m. 21 september 2018

Een internationaal kinderboekenfestival in het 
hart van Småland (in het Zuiden van Zweden)

SmåBUS Kinderboekenfestival 2018

deAuteurs
voor auteurs, door auteurs

BEN JIJ... 

...een gepubliceerde auteur of illustrator 
van kinder- en jeugdliteratuur? 
 
...weg van kinder- en jeugdliteratuur? 
Wil je nieuwe genres en stijlen ontdekken 
of meer weten over achtergronden en 
toepassingsmogelijkheden van 
kinder- en jeugdliteratuur?

Dan is SmåBUS 2018 écht iets voor jou!

Met het beurzenprogramma wil deAuteurs haar leden 
ondersteunen op momenten waarop ze dat het meest 
nodig hebben. Het aanbod is divers en de selectiecriteria 
zo objectief mogelijk.

deAuteurs biedt beurzen aan  
binnen de volgende domeinen: 

• Audiovisueel
• Radio
• Interactieve creatie
• Podiumkunsten
• Literatuur
• Strip & illustratie

Informatie en indienen dossiers

Sarah Gomez Orueta
Communicatie en events
T +32 (0)2 290 08 09
sgomez@deauteurs.be

Beurzenprogramma deAuteurs  

Het  volledig beurzenprogramma kan je downloaden  
op www.deAuteurs.be/beurzenprogramma-2018 
of stuur een mailtje naar 
sgomez@deauteurs.be.
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AUTEURSDUO
audiovisueel / literatuur / podiumkunsten

Periode: maandag 5 t.e.m. zondag 11 november 2018 

deAuteurs biedt een schrijversresidentie aan van één week 
voor een dynamisch auteursduo die in alle rust wil werken en 
brainstormen in het prachtige en rustieke Bois de Cise in Frankrijk. 
De auteurs verblijven in een Frans huisje met twee slaapkamers, 
woonkamer, badkamer, keuken, veranda en een grote tuin. 
Tijdens het verblijf voorziet deAuteurs enkele uitstappen waar 
de residenten op eigen houtje naartoe kunnen gaan. 

deAuteurs neemt de huur van de locatie en de reiskosten 
voor haar rekening en voorziet een per diem per deelnemer. 

Let op: Bois de Cise is voornamelijk toegankelijk met de 
auto dus een rijbewijs B is een must.

U komt in aanmerking voor deze beurs als:

- U lid bent van deAuteurs 
- U al eerder auteursrechten heeft ontvangen via een 
collectieve beheersvennootschap 
- U auteur bent van minstens één werk binnen  
literatuur/podiumkunsten/audiovisueel 
- U een project in ontwikkeling heeft

Samenstelling van uw aanvraag:

- Motivering van de beursaanvraag 
- Voorstelling van het project en eventuele fragmenten 
- CV 
- Rekeningnummer voor overschrijving van de beurs en 
gegevens begunstigde

Informatie en aanvragen

Aanvragen per e-mail indienen voor 15 juni 2018 
Sarah Gomez Orueta
Communicatie en events
sgomez@deauteurs.be
T +32(02) 290 08 09
Alle informatie vind je op www.deAuteurs.be

Schrijversresidentie Bois de Cise,  
Picardië (Frankrijk) 
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Hoe kwam ‘Blue Silence’ tot stand?
De film is ontstaan vanuit een emotionele 
noodzaak om een verhaal te vertellen en 
te laten zien dat in Turkije niet besproken 
werd noch de aandacht kreeg. Oorlog en 
conflict laten een trauma achter voor 
wie het meemaakt. De wereld staat er 
stilaan onverschillig tegenover en veel 
stemmen worden niet gehoord. Het 
trauma, de oorlog en het conflict van mijn 
vaderland werd mijn inziens nog niet 
voldoende onder de aandacht gebracht, 
hoewel dit trage conflict tienduizenden 
slachtoffers kent. Met ‘Blue Silence’ 
wilde ik de impact van deze oorlog op 
een andere manier in beeld brengen. Ik 
wil de toeschouwer uitnodigen om zijn 
leefwereld aan de kant te zetten om voor 
anderhalf uur de stilte en de donkere 
wereld van mijn personage te beleven 
waarbij zijn geheimen stuk voor stuk 
doorheen de film prijs worden gegeven 
aan de toeschouwer. 

Waarvoor staat de titel ‘Blue Silence’ ?
Een paar jaar geleden ben ik met drie 
vrienden naar de streek gegaan waar 
ik vandaan kom, Zuidoost-Turkije. 
Tijdens die reis zijn we een helder 

blauw meer tegengekomen. Mijn 
vrienden waren onder de indruk van 
het adembenemende landschap maar ik 
werd er eerder droevig van. Achter dat 

mooie blauwe meer schuilen pijnlijke 
dingen, namelijk een geschiedenis van 
conflict en oorlog. In ‘Blue Silence’ wilde 
ik dat verhaal laten zien. 

‘Blue Silence’ is een poëtisch beeldende 
film. Worden al jouw films op die manier 
in beeld gebracht?
De taal van de emotie spreekt mij enorm 
aan. Ik denk beeldend, ik observeer 
graag en daarnaast vind ik dat we soms 
te veel zeggen zonder iets te vertellen. 
Een blik of een emotie kan naar mijn 
gevoel zoveel meer omschrijven. Daarom 

leg ik hier ook de nadruk op in mijn 
documentaires, kortfilms en in ‘Blue 
Silence’, waar ik vooral de krachtige, 
emotionele beelden laat spreken en niet 
zozeer de dialogen.

De film heeft tal van prijzen gewonnen. 
Wat doet dat met je?
Het is uiteraard heel fijn om die 
erkenning te krijgen van verschillende 
jury’s op verschillende festivals. Het doet 
me beseffen dat het thema en de manier 
waarop wij, mijn crew, mijn acteurs en ik, 
het verhaal in beeld hebben gebracht 
universeel is en dat het een connectie 
tussen mensen losmaakt, los van taal 
en cultuur. Maar langs de andere kant 
zorgen deze prijzen er ook voor dat ik nu 
een enorme druk voel dat mijn volgende 
project het minstens even goed zal 
moeten doen op deze festivals en nu 
vooral bij het publiek. 

Bülent Öztürk wisselde twintig jaar geleden Turks-Koerdistan in voor België en studeerde filmregie op het 
RITCS in Brussel. Ondertussen heeft hij een opmerkelijke carrière opgebouwd vol kortfilms en documentaires. 
Zijn eerste langspeler ‘Blue Silence’ gaat over Hakan, een 42-jarige soldaat met een ernstige posttraumatische 
stressstoornis die na enkele jaren ontslagen wordt uit het ziekenhuis. Op het filmfestival van Istanbul ging de film 
in wereldpremière en werd hij bekroond met de juryprijs, prijs voor beste debuut en beste scenario. ‘Blue Silence’ 
kreeg van de jury van de FACE filmprijs-jury van de Raad van Europa nog een speciale vermelding en ondertussen 
reisde de film ook af naar het belangrijkste festival van de Noordse landen, het Göteburg Film Festival!

Bülent Öztürk 
Filmmaker
Sarah Gomez Orueta

‘ Ik denk beeldend, ik 
observeer graag en 
daarnaast vind ik dat we 
soms te veel zeggen 
zonder iets te vertellen.’

© Blue Silence

© Filip Van Roe



Jullie film ‘Grands Travaux’ is genomi-
neerd voor deAuteursprijs binnen de 
categorie ‘documentaire’. Proficiat!

Wat leidde jullie tot je huidige werk als 
filmmaker?
Gerard-Jan: Het is het resultaat van een 
gezamenlijk parcours. Olivia en ik hebben 
de filmopleiding aan het KASK in Gent 
gevolgd. Vanaf het derde jaar maakten 
we elke opdracht samen. Tijdens de 
opleiding kwamen we in contact met een 
meer vrije opvatting van films maken. In 
documentairecinema behouden we de 

mogelijkheid om te kunnen zoeken tijdens 
het draaien en het monteren. ‘Grands 
Travaux’ is niet ontstaan vanuit een vooraf 

vastgelegd plan maar vanuit een meer 
algemeen idee om een ‘portret’ te maken 
van Brussel en haar jongeren. Met dat 

idee zijn we een school binnengestapt 
en hebben we na verloop van tijd onze 
personages leren kennen, locaties gekozen 
en een werkwijze bepaald.

De documentaires ‘Rain’ en ‘Because 
We Are Visual’ hebben jullie ook 
samen gemaakt, daarnaast zijn jullie 
medeoprichters van Sabzian. Werken 
jullie voor elk project samen? 
Olivia: Gerard-Jan en ik werken inderdaad 
altijd samen. Tijdens de opnames is er 
een technische rolverdeling: ik hanteer 
de camera en Gerard-Jan neemt de klank 

In hun laatste film schetsen ze Brussel met als vertrekpunt haar jeugd. Ze volgen vier Brusselse jongeren uit de 
studierichting Elektrische Installatie in het Instituut Anneessens-Funck. Datgene wat het leven van deze jongeren 
vormgeeft wordt gedocumenteerd én geënsceneerd. Een film over de praktijkoefeningen, lessen op school, 
voetbal, liefdesperikelen en de zoektocht naar woning en werk van deze vier jongens. Filmmakers Olivia Rochette 
en Gerard-Jan Claes over ‘Grands Travaux’.

Olivia Rochette & Gerard-Jan Claes 
Filmmakers
Sarah Gomez Orueta

‘ In vergelijking met onze 
andere films zijn we 
vormelijk naar iets anders 
op zoek gegaan.’
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op. Maar het maken van de film, het 
‘regisseren’, gebeurt steeds samen. Voor 
de montage werken we altijd met Dieter 
Diependaele. Hij heeft een fijngevoelige 
manier van werken die erg aansluit 
bij hoe wij ook op voorhand al met de 
personages en het materiaal omgaan.
De cinefiele website Sabzian.be is opgericht 
door een groep jonge filmmakers. Het is 
ontstaan uit het geloof dat onze films baat 
hebben bij een ‘collectief’ kader, een kader 
dat we niet alleen kunnen scheppen.

Hoe is jullie film ‘Grands Travaux’ 
ontstaan?
Gerard-Jan: Na ‘Because We Are Visual’ en 
‘Rain’ wilden we een film maken in Brussel, 
de stad waar we beiden zijn opgegroeid. 
De titel was er al vroeg en verwijst naar de 
bouwwerken in de jaren vijftig en zestig 
die Brussel stedenbouwkundig getekend 
hebben en ervoor zorgen dat we in een 
erg verbrokkelde stad wonen. We vonden 
de associatieve link interessant tussen 
een stad die vorm wordt gegeven vanuit 
vogelperspectief door stadsontwikkelaars 
en de ‘kleine’ werkzaamheden van de 
jongens op school in het kader van de 
beroepsopleiding die ze volgen. De titel 
wijst ook op het contrast tussen een 
opgelegd perspectief en de meer intieme 
levenssfeer van waaruit wij de jongens en 
de school benaderen.

Vanwaar de keuze om vier leerlingen 
als hoofdrolspelers te nemen? 
Olivia: Die vier jongens zijn de personages 
die onze aanwezigheid en het vele filmen 
toelieten. We hebben met hen ook 
scènes na de schooluren opgenomen, 
zij wilden dus echt deelnemen en tijd 
maken voor de film. Ook behielden 
ze een open houding voor de camera, 
anderen waren afstandelijker of stoerder 
als er een camera aanwezig was.

Hoe verliep het maken van de film?
Gerard-Jan: We waren erg zoekend 

naar hoe en wat we wilden filmen. In 
vergelijking met onze andere films zijn 
we vormelijk naar iets anders op zoek 
gegaan. Bij zowel ‘Rain’ als ‘Because 
We Are Visual’ was er telkens een 
heel specifiek opzet. ‘Because We Are 
Visual’ is alleen gemaakt aan de hand 
van online found footage beelden. 
‘Rain’ was een opdrachtfilm en had op 
voorhand al een afgelijnd kader. We 
volgen het werkproces van de audities 
tot de première van het dansgezelschap 
‘Rosas’. Bij beide films leverde dat een 
fragmentarische structuur op. 

Olivia: Voor onze twee vorige films 
verzamelden we materiaal en gingen we 
pas in de montage op zoek naar de toon, 
de structuur en het ritme. Het is niet zo 
dat we nu helemaal anders werkten. Maar 

tijdens het draaien kozen we wel voor 
een bepaalde montagevorm. Daarin ligt 
het grote verschil. De montage was het 
meest uitdagende omdat we het gewoon 
waren om de film op te bouwen aan de 
hand van meer uiteenlopende beelden. 
Voor ‘Grands Travaux’ werkten we, samen 
met Dieter, op langere afgebakende 
scènes die meer statisch van aard 
waren en al een bepaalde montagevorm 
dicteerden.

Hebben jullie een bepaalde filmstijl?
Gerard-Jan: Ik denk niet dat we echt 
een stijl hebben. Natuurlijk zijn er wel 
vormelijke elementen die achteraf 
herkenbaar zijn in onze films, maar ik 
vind het moeilijk om die te reduceren tot 

een ‘stijl’. Ze zijn het resultaat van een 
concreet werkproces en van bepaalde 
obsessies, ze zijn niet zomaar op 
voorhand toepasbaar.
In de film zit er een scène waarin de 
jongeren in een praktijkles een parlofoon 
installeren. De scène bevat ook verstoorde 
beelden van de parlofoon zelf. Deze 
beelden zorgen voor een vormelijke 
spanning tegenover het meer afgelijnde 
deel van de film. Het filmproces krijgt op 
die manier iets van een spel. Je kan het 
vergelijken met schilderkunst, je zoekt naar 
kleur en compositie.

Olivia: In de eindscène zie je hoe twee 
jongeren een gesprek voeren in een 
elektriciteitswinkel. Ze zijn niet zelf 
naar die winkel gegaan, wij hebben 
hen daar naartoe gebracht. Maar wat 
ze zeggen, hoe ze zich gedragen en 
verhouden tot elkaar is niet op voorhand 
uitgeschreven. ‘Grands Travaux’ speelt 
met een bepaalde mise-en-scène, maar 
het vertrekpunt blijft, denk ik, steeds 
observatie. We proberen geen vorm te 
vinden die door een idee gedicteerd 
wordt, maar vertrekken steeds van 
bestaande mensen en plekken.

Waar zijn jullie nu mee bezig?
Gerard-Jan: In 2018 willen we ons 
focussen op het maken van een nieuwe 
film, een verderzetting op ‘Grands 
Travaux’. Voor ‘Grands Travaux’ hebben 
we de jongeren voornamelijk binnen de 
schoolmuren gefilmd. Onze volgende 
film zet een stap buiten de school en de 
jongeren weergeven in hun meer intieme 
leefomgeving. De focus zal liggen op 
liefdesverhalen maar nog meer binnen 
de context van Brussel. 

www.claes-rochette.be

‘Grands Travaux’ speelt 
met een bepaalde mise-
en-scène, maar het 
vertrekpunt blijft steeds 
observatie.’

© Grands travaux© Grands travaux



Er werd de voorbije jaren wel vaker 
beweerd dat de audiovisuele sector 
in Europa zich op een kantelmoment 
bevond. In eerste instantie door de 
opkomst van nieuwe digitale dragers 
zoals DVD, digitale televisie en de 
begindagen van video on demand 
platformen. Echter, deze vernieuwingen 
hadden weinig tot geen impact op het 
businessmodel dat al sinds vele jaren 
de vorm van financiering bepaalde. 
Door middel van de voorverkoop 
van distributierechten in binnen- en 
buitenland verzamelden de producenten 
de nodige fondsen om samen met 
overheidssteun en coproductie de 
audiovisuele content te produceren. Of 
er werd eerst lokaal geïnvesteerd om 
nadien de content te gaan verkopen aan 
diverse release windows in binnen en/of 
buitenland. 

Daarenboven was er ook weinig tot 
geen verandering in het soort content 
dat werd geproduceerd en hoe die werd 
bekeken. Films volgden eenzelfde route 
van bioscoop tot televisiescherm, series 
werden in hoofdzaak via één platform, 
de televisie, tot bij het publiek gebracht. 
Minus een aantal uitspattingen volgden 
ze allen dezelfde vormelijke structuur en 
duur. Maar het echte kantelmoment is er 
nu pas. De digitalisering en globalisering 
hebben de kaarten grondig door elkaar 

geschud. Tijd ook voor onze makers en 
lokale stakeholders om zich vertrouwd te 
maken met de nieuwe spelregels in een 
poging niet hopeloos achterop te hinken. 

De toenemende digitalisering en 
globalisering stellen de audiovisuele 
sector enerzijds in staat om content 
wereldwijd te verdelen op eenzelfde 
tijd via één of meerdere windows. 
Films en series kunnen reizen buiten 

de eigen landsgrenzen, zowel via de 
lineaire route startende met de bioscoop 
alsook non-lineair op elk platform 
tegelijk. Deze verandering zet uiteraard 
wel het bestaande financierings- 
en vertoningsmodel op de helling. 
Bioscopen weigeren een film te vertonen 
die al op een VOD platform beschikbaar 
is. Platformen die werken volgens een 
wereldwijde verdeling, in hoofdzaak 
Amerikaanse (o.a Netflix, Amazon,...), 
verhinderen de gefragmenteerde 

verkoop van rechten. Stakeholders 
zoals producenten, distributeurs en 
beleidsmakers discussieerden al 
uitvoerig over de verandering van het 
financieringsmodel en vertoningsmodel 
met tal van protesten en open brieven 
omdat ze ervan overtuigd zijn dat beide 
broodnodig zijn voor het in stand houden 
van de sector. Maar houden we niet te 
halsstarrig vast aan een te traditionele 
werkmethode uit een ver verleden? 

Waarom niet kiezen voor alternatieve 
distributiemodellen waarbij een film 
korter in de bioscoop vertoond wordt en 
sneller online of waarbij de film net veel 
langer maar minder frequent vertoond 
wordt? Anderzijds ontstaat er dankzij 
deze nieuwe distributieplatformen, nieu-
we content die vaak de huidige vormelij-
ke structuur in vraag stelt (zie o.a Black 
Mirror) en ontstaan er andere kijkerva-
ringen door nieuwe technologieën (zie 
o.a YouTube korte fictiereeksen, Virtual 
en Mixed Reality content). De komst van 
deze nieuwe content-vormen wordt met 
veel scepticisme geëvalueerd. De be-
staande beeldtaal moet volgens sommi-
gen bij elke technologie en platform de-
zelfde zijn, ongeacht of het nu een snelle 
of trage kijkervaring met zich meebrengt 
(zie bijvoorbeeld de beeldtaal van een 
instastorie of YouTube video). Ook hier 
neemt de traditie nog te vaak de over-

‘Ook hier neemt de 
traditie nog te vaak de 
overhand waardoor de 
durf tot experimenteren 
uitblijft.’
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De audiovisuele sector wordt alsmaar digitaler en globaler. Nieuwe platformen volgen elkaar snel op en resulteren in tal 
van nieuwe opportuniteiten voor content. Maar zijn we wel klaar voor deze veranderingen, meer nog, in welke mate stellen 
we er ons voor open? In het kader van haar doctoraatsonderzoek verdiepte Ilse Schooneknaep zich in die veranderingen en 
analyseerde ze kritisch de problemen die zich voordoen.

Ilse Schooneknaep     

Mediadeskundige 

© Ilse Schooneknaep
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Hoe is jouw carrière als scenariste 
begonnen?
Na mijn opleiding toneelregie aan 
het RITCS, verzeilde ik in de reclame. 
Dat was een zeer goede leerschool: 
reclameteksten moeten kort en krachtig 
zijn, de boodschap zo visueel mogelijk. 

De discipline om in opdracht en tegen 
strakke deadlines te schrijven, was een 
goeie training. Na een paar jaar hield 
ik het voor bekeken, ik dacht aan een 
sabbatjaar. Maar ondertussen was VTM 
van start gegaan, op VRT startte de 
eerste soap (Het Park), en plots was er 

nood aan scenaristen. Vooral vrouwelijke 
scenaristen waren schaars … 
Nog voor mijn opzegperiode bij Saatchi 
goed en wel voorbij was, kreeg ik de vraag 
om een paar testscènes te schrijven. 
De deur ging open omdàt ik een vrouw 
was, maar tegelijkertijd werd ik juist 

Ze zit al vijfentwintig jaar in het vak en 
schreef mee aan reeksen zoals ‘Het Park’, 
‘Verschoten & Zoon’, ‘Wittekerke’, ‘De 
Kotmadam’, ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Happy 
Singles’, ‘Code 37’, ‘De Rodenburgs’ en 
‘Safety First’. Meer dan redenen genoeg 
dus voor een gesprek met Gerrie Van 
Rompaey.

hand waardoor de durf tot experimen-
teren uitblijft, niet in het minst bij de 
financieringsinstellingen die net experi-
menten moeten mogelijk maken. 
Er is daarenboven één belangrijk ele-
ment dat klaarblijkelijk wordt vergeten in 
alle protesten. De kijkcultuur van het pu-
bliek is veranderd. Onze jongeren kijken 
bijvoorbeeld geen televisie meer, hun 
leven speelt zich online af net zoals de 
content die ze consumeren. Een simpel 
bioscoopbezoek is voor de echte film-
liefhebber ook al helemaal geen nood-
zaak meer door de kwaliteit van onze 
homecinema’s en de beschikbaarheid 
van de audiovisuele content. Waar ze wel 

nog de deur voor uitkomen, zijn evene-
mentiële bioscoopervaringen, filmvoor-
stellingen met duiding van een regisseur, 
in het kader van een filmfestival, … 

Maar het hoeft helemaal geen OF-OF 
te zijn waarbij één soort platform en 
één soort content de overhand neemt, 
maar een EN-EN verhaal. De nieuwe 

content-vormen kunnen blijven bestaan 
naast de oude, net zoals de nieuwe en 
oude release windows in elkaar kunnen 
verstrengelen en ja zelfs heel misschien 
elkaar zelfs kunnen versterken. 

Als uitloper van haar doctoraatsonderzoek 
besloot Ilse Schooneknaep haar eigen 
consultancy bedrijf te lanceren waarin 
ze alternatieve distributiestrategieën 
uitwerkt voor films en series. 

Meer informatie: 
www.finderskeepers.be 

‘Jongeren kijken geen 
televisie meer. Hun leven
speelt zich online af,’

Gerrie  
Van Rompaey     

Scenariste 
Sarah Gomez Orueta

© Karin Van Gaelen
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daarom ook kritischer beoordeeld. Vanaf 
toen ben ik volop beginnen cursussen 
te volgen, scenarioboeken lezen, om 
het vak ten gronde te kennen én mijn 
mannetje te staan.
  
Wat zijn jouw meest recente en 
toekomstige projecten?
Het meest recente op de buis was ‘Safety 
First’, maar ondertussen was ik al een paar 
jaar bezig aan een reeks met de werktitel 
‘Gina en Chantal’, die pas volgend jaar op 
het scherm komt. 
Ook voor ‘De Kotmadam’ schrijf ik nog 
steeds negen afleveringen per jaar. Het 
24Ste seizoen - jawel! - is nu in opname. 
Het blijft een vaste waarde op VTM met 
nog heel wat kijkcijfers. Awards vallen er 
misschien niet mee te rapen, maar het blijft 
nog steeds erg fijn om ervoor te schrijven. 

Begin jij bij het schrijven met een 
verhaal of met een structuur?
Het is moeilijk om het zo strikt op te delen, 
zoiets groeit samen. Het varieert ook 
naargelang het genre of het verhaal. Ik 
begin graag met de karakters. Van daaruit 
kiemt het verhaal, en als het goed zit, groeit 
daar al vanzelf een soort structuur onder. 
Maar als je voelt dat er wat schort, dan is 
teruggrijpen naar structuur soms wel een 
goede hulp om de gebreken te ontdekken. 
Ik ben een enorme voorstander van 
brainstormen. Met de juiste collega’s 
borrelen de ideeën vanzelf, en je voelt veel 
sneller aan wat wel of niet werkt. Eens er 
een basis ligt, kan je weer verder, maar een 
klankbord hebben helpt zeker en vast. 

Je schreef mee aan onder andere ‘FC 
De Kampioenen’, ‘De Kotmadam’, 
‘Wittekerke’, ‘Safety First’, … Wat zijn 
de succesfactoren van zulke series?
Ik zou willen zeggen: een goed scenario, een 
sterk scenario en een fantastisch scenario. 
Maar zelfs met een schitterend scenario 
is dat iets wat je op voorhand niet kan 
inschatten.  Er spelen zoveel factoren mee. 
Maar het scenario is het begin. Origineel, 
verrassend, geloofwaardig, … Je personages 
graag zien, ze ernstig nemen, er helemaal 

voor gaan. Niet alleen als scenarist, ook 
regie en acteurs moeten er helemaal 
achterstaan. Bijvoorbeeld bij ‘Safety First’ 
namen de acteurs hun rol met zo’n ernst 
op dat je echt gelooft in die karakters, en 
ze ook graag begint te zien. Het hele team 
moet er honderd percent voor gaan. Maar 
of een serie gaat inslaan, kan je natuurlijk 
nooit met zekerheid voorspellen.

Wat is jouw visie op het werk en het 
leven van scenarioschrijvers vandaag 
de dag?
Voor iedere scenarist is dat anders. De 
ene scenarist schrijft in opdracht van, de 

andere is bezig aan de creatie van zijn 
artistiek levenswerk, … Hoe dan ook, het 
is een vak. En hoe beter je een vak kent, 
hoe mooiere variaties je kan maken.
Ik werk zelf vaak in opdracht, en ik vind 
het erg boeiend en uitdagend om binnen 
de begrenzingen van die opdracht zo 
creatief mogelijk te zijn. 
Ik hoop dat we als scenaristen de kansen 
behouden om er van te kunnen leven, 
zodat je ervaring kan blijven opdoen en 
jezelf er telkens in kan verbeteren.

Je woont momenteel in Portugal. 
Waarom ben je verhuisd?
De liefde. In 2014 ben ik verhuisd, op 
het moment dat we de scenario’s klaar 
hadden voor het tweede seizoen van 
‘Safety First’. Ik had toen twee jaar zeer 
intens in een writers’ room samengewerkt 
bij het productiehuis Shelter. Een 
bijzonder fijne maar ook wel zware tijd. Ik 
begon net aan een volgend project, niet 
in een writers’ room deze keer, maar een 
waarvan ik de scenario’s solo uitschreef. 
Waar beter dan in alle rust in Portugal. 
De testperiode beviel me heel goed en 
ondertussen woon ik hier binnenkort 
vier jaar. Ik ben geregeld voor korte tijd 
in België, zowel voor familie en vrienden 
als voor het werk. Maar het verschil is zo 
groot! De rust hier in Portugal, de natuur, 
de lucht, … Mensen zijn minder gestressd 
en de zon schijnt. Hier schrijven is iets 
wat ik niet meer zou willen missen.

‘De deur ging open 
omdàt ik een vrouw 
was, maar tegelijkertijd 
werd ik juist daarom ook 
kritischer beoordeeld.’

© Safety first
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Nathalie Teirlinck    

Film- en theatermaakster 
Nathalie Van der Perre

Haar kortfilms ‘Anémone’, ‘Juliette’ en ‘Venus versus me’ waren meteen een schot in de roos: 
ze werden gelauwerd op verschillende internationale filmfestivals. In 2017 was ook haar eerste langspeelfilm 
‘Le passé devant nous’ goed voor de Ensor voor het beste debuut. 
Ik ontmoet Nathalie Teirlinck bij een glas wijn op het Be Film festival in Brussel. ‘Het is toch wel wat, je kwetsbaar opstellen’. 

Hoe ben je aan ‘Le passé devant nous’ 
begonnen? 
Het begint bij mij vaak met een beeld 
dat ik zie, een soort foto die spanning 
of conflict in zich draagt. Dat beeld 
bespookt mij, ik krijg het niet uit mijn 
hoofd. Bij ‘Le passé devant nous’ zag 
ik een vrouw met een jongetje in een 
hotelkamer. Zoals bij elke goede foto 
ontstaat dan de nieuwsgierigheid om te 
verbeelden wat er zich buiten het kader 
bevindt. Ik ga met mezelf brainstormen: 
wat doen die daar? Kennen ze elkaar? 
Is het een ontmoeting of een afscheid? 
Vervolgens begin ik heel intuïtief te 
schrijven. In die uitbarsting merk ik 

wel dat er thema’s terugkomen en dat 
bepaalde situaties mij blijven fascineren. 
Ik ben geïntrigeerd door verlies en 
familiedynamieken, de complexiteit 
ervan wanneer er mensen wegvallen 

of bij komen. Hoe rolpatronen met een 
grote evidentie worden ingenomen en 
verschoven. Hoe gaten worden gevuld 
die andere mensen achterlaten. 

Je wist heel goed met wie je wilde 
samenwerken. Hoe heb je dat voor 
elkaar gekregen?  
Ik had verschillende films gezien met 
Evelyne Brochu. Zij had me zo omver 
geblazen dat ik absoluut met haar 
wilde werken. Ze komt uit Quebec, wat 
productioneel niet zo eenvoudig is. 
Maar alsof het meant to be was, speelde 
onze theatervoorstelling ‘Staring girl’ 
in Montreal en kon ik haar ontmoeten. 
Ze is komen kijken naar de voorstelling 
en vervolges hebben we twee dagen 
pratend doorgebracht, alsof we elkaar al 
jaren kenden. Ze was fan van het scenario 
en het soort personage, en het klikte 

‘Ik heb dat nodig, omdat 
ik ongeduldig ben en
film zo fucking traag is.’

© Johan Voets
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echt. We lijken blijkbaar ook op elkaar. 
Het begon me pas op te vallen toen 
onze namen vaak werden verwisseld 
op de set en zag toen pas inderdaad 
hoe we eenzelfde energie, humor en 
melancholie lijken te delen
Verder heb ik de scriptcoaching en 
montage laten doen door Marlene 
Stensgaard, die voor Lars Von Trier 
monteert en die ik erg bewonder. Ik 
wilde zo graag met haar werken dat ik 
mijn stoute schoenen heb aangetrokken 
en naar het Danish filmfonds ben gestapt 
- met succes. Denen en Vlamingen lijken 
op elkaar, ook in esthetische keuzes, in 
wat we mooi en aangenaam vinden. 
Hun films hebben ook een gelijkaardige 
donkertje als veel Vlaamse dus de 
coproductie liep heel vlot.  

Hoe vaak werk je voor theater? 
Al van bij het begin is dat een parallelle lijn 
in mijn professionele leven. Al voel ik mij 
wel de filmmaker die theater maakt. In de 
laatste voorstelling ‘Slumberland’ gingen 
we op zoek naar een manier om film, 
muziek en theater zo samen te krijgen dat 
ze in dialoog gaan zonder dat het muziek 

bij beelden of visuals bij muziek wordt. 
‘Yesterday’ was meer acteurstheater 
maar ook met filmische principes, wat 
ook geldt voor de productie die nu in de 
steigers staat. Het wordt een adaptatie 
van de kortverhalen van Raymond 
Carver. Sowieso doe ik ongeveer één dag 
per week dingen naast film: lesgeven, 
coachen, werken aan een stuk, … Ik ben nu 
zelfs een kinderboek aan het schrijven. Ik 
heb dat nodig, omdat ik ongeduldig ben 
en film zo fucking traag is. Ik moet in het 
leven staan om te kunnen creëren of ik 
word onrustig. Film is een medium met 
veel mensen maar het is -  zeker als je zelf 

schrijft - toch vaak een dialoog met jezelf. 
Daarvoor heb je een olifantenhuid nodig, 
of je wordt krankzinnig. Toch blijft film 
mijn coup de coeur. Alles wat ik ernaast 
doe, blijft voor een stuk altijd ook voeding 
en inspiratie voor film. 

Wat fascineert je zo in film? 
De pure magie van verhalen vertellen, 
iets collectief willen meemaken, willen 
experimenteren met fictieve gevoelens in 
een veilige omgeving. Dat gegeven, een 
verhalenverteller met mensen errond is 
zo oud en zo mooi … Ik krijg kippenvel als 

ik erover spreek. 
Anderzijds is het werk zelf een belachelijk 
goed excuus om in werelden te stappen 
die anders gesloten blijven. Wat ik gezien 
en gedaan heb op mijn 32ste verrast mij 
nog steeds. Het ene moment zit je in een 
hoerenkot te praten met een escorte, het 
andere moment zit je in California op een 
filmfestival. Al ben ik ook bang om het 
te romantiseren, want het is ook hard en 
intens. 

Toch lijkt het bij jou vanzelf te gaan. 
Sinds mijn afstuderen ging alles inderdaad 
hard en snel, het was een sneeuwbaleffect. 

Maar daarachter schuilt ook veel twijfel en 
faalangst. Ik ben soms bang om niet aan 
de verwachtingen te kunnen voldoen, van 
de anderen, maar ook van mezelf. Omdat 
mijn films van bij het begin goed onthaald 
werden, leg ik mezelf veel druk op en ben 
ik best hard voor mezelf, ook omdat ik 
geen gemakkelijke films wil maken. Ik ben 
er op een bepaald moment onderdoor 
gegaan door de druk en de faalangst. 
Dat was een grote leerschool. Ik heb veel 
ambitieuze vrienden, en denk dat dat iets 
is van mijn generatie: de idee dat je hard 
moet werken. Bij mijn studenten zie ik dat 

ze al veel meer bezig zijn met de balans 
leven-werk.
Weet je, het is toch iets om te durven 
kwetsbaar te zijn en te zeggen: ‘het gaat 
even niet’. Ik ben best een trots persoon 
en had vroeger snel de neiging om te 
zeggen: ‘niet flauw doen, kop op.’ Wat ik 
toen als een zwakte zag, zie ik nu als een 
kracht. 

Daar gaat mijn film ook over. Kwetsbaar-
heid, twijfel en faalangst zijn nog steeds 
grote taboes, in het geval van mijn film 
zelfs in een van de grootste evidenties 
van het leven: het moederschap. Zelfs 
nu, in een wereld waarin de burn-outs 
naar je hoofd worden gegooid en ie-
dereen aan yoga doet, lijkt het moeilijk 
om openlijk toe te geven dat je ermee 
worstelt. Denk maar aan de hetze rond 
Siska Schoeters. Hoe kan dat toch? Het 
gaat toch om een ongelofelijk grote ver-
antwoordelijkheid? Hoe word je niet zo 
bang dat je wegloopt? Dat geldt uiter-
aard ook op andere vlakken. Het moe-
derschap staat in mijn film symbool voor 
elk verwachtingspatroon dat we onszelf 
toemeten. 

‘Kwetsbaarheid, twijfel  
 en faalangst zijn nog 
 steeds grote taboes.’

Le Passé devant nous ©SavageFilm/JoVoets

Le Passé devant nous ©SavageFilm
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deAuteurs is vorig jaar lid geworden van 
de Society of Audiovisual Authors (SAA). 
Ze sprak met haar flamboyante voorzitster 
Barbara Hayes, tevens adjunct-directeur 
van de Britse beheersvennootschap ALCS, 
over de actuele thema’s die momenteel op 
tafel liggen.

Hi Barbara! deAuteurs is recent 
toegetreden tot SAA. Waarom is dat 
belangrijk? 
Allereerst, welkom als ons nieuwste 
lid! Jullie zijn lid geworden van een 
spannende club die erg begaan is met de 
rechten van haar scenaristen en regisseurs. 
Jullie zijn ook op een belangrijk moment 
toegetreden aangezien er momenteel een 
voorstel voor een richtlijn betreffende 
auteursrechten in de digitale eengemaakte 
markt zijn weg door het wetgevingsproces 
begeeft. We hebben dus de kans deze te 
beïnvloeden ten voordele van auteurs. 
Een opportuniteit die niet vaak voorkomt! 
We zijn verheugd dat deAuteurs deel 
uitmaakt van deze gelegenheid om 
hierin een aanzienlijke rol te spelen. Het 
uitstekende werk dat jullie in Straatsburg 
geleverd hebben toont aan dat jullie het 
enthousiasme van onze leden delen om 
van het onoverdraagbaar vergoedingsrecht 

voor auteurs een realiteit te maken. 
We merken dat Europese auteurs in de 
online wereld systematisch vergoedingen 

mislopen voor de exploitatie van hun 
werken. In brede zin zien we dit recht als 
een vergoedingssysteem in ruil voor het 
beschikbaar stellen van audiovisuele 
werken. 

Wat is de rol van SAA hierin dan juist? 
SAA vertegenwoordigt de belangen van 
beheersvennootschappen en hun leden, 
regisseurs en scenaristen, op Europees 
niveau. Zij heeft als doel de economische 
en morele rechten van audiovisuele auteurs 
te verdedigen en versterken, een billijke 
vergoeding voor elk gebruik van hun werken 
te verzekeren en het beheer van rechten door 
de aangesloten beheersvennootschappen te 
ontwikkelen, promoten en vergemakkelijken. 
Het team van SAA steekt veel tijd in de 
analyse van verschillende Europese 
rechtszaken, welke amendementen tijdens 
het wetgevingsproces onze leden kunnen 
helpen of tegenwerken, wie we moeten 
bewerken om onze doelen te bereiken, 
enzovoort. Wanneer ze daar niet mee 
bezig zijn, kamperen ze in het Europees 
Parlement of trekken ze naar de Commissie 
om te strijden voor het onoverdraagbaar 
vergoedingsrecht. Ze zijn meedogenloos.

'We merken dat 
Europese auteurs 
in de online wereld 
systematisch 
vergoedingen mislopen 
voor de exploitatie van 
hun werken.'

Barbara Hayes 

Voorzitster SAA 
Barbara Persyn

© Ayo Banton
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Er beweegt veel op Europees niveau 
voor het moment. Je sprak net over 
de strijd voor een onoverdraagbaar 
vergoedingsrecht voor audiovisuele 
auteurs. Waarom is dat zo belangrijk? 
Kunnen ze dit niet gewoon in hun 
contracten laten opnemen? 
De duivel zit in het detail. In vorige 
richtlijnen hebben we de goede 
voornemens van de verschillende partijen, 
namelijk de Europese Commissie, de Raad 
en het Parlement, gezien. Het eindigde 
in het nadeel van de auteurs die ze net 
wilden helpen door de manier waarop het 
door de Lidstaten werd geïmplementeerd. 
Contracten houden ook niet de zekerheid 
in dat vergoedingen zullen volgen. We 
hebben het vaak genoeg gezien: films 
waarvan we denken dat ze zeer succesvol 
zijn geweest, maar op het einde van de 
rit blijkt dat er niet ‘break even’ werd 
gedraaid. SAA heeft daarom een lijst van 
‘ingrediënten’ om de taart te bakken waar 
we allemaal van kunnen eten.

Welke ingrediënten hebben we nodig om 
die taart te bakken?
Vooreerst hebben we een vergoedingsrecht 
nodig: auteurs dragen hun rechten 
over aan producenten vooraleer de 
film gemaakt wordt en de waarde 
ervan wordt vastgesteld. Ze moeten 
daarom het recht op een evenredige 
of proportionele vergoeding kunnen 
behouden zodat ze dat kunnen evalueren 
op het moment van de exploitatie. 
Vervolgens hebben auteurs een zwakke, 
individuele onderhandelingspositie. 
Hun enige zekerheid om een faire 
vergoeding te verkrijgen is door dat recht 
onoverdraagbaar en onvervreemdbaar te 
maken. Ten derde geloven we dat dit recht 
door de einddistributeur betaald moet 
worden. De audiovisuele waardeketen 
is lang, internationaal en bevat vele 
tussenpersonen. Om het proces gemakkelijk 
en effectief te houden, moeten auteurs 
betaald worden door de einddistributeur, 
zijnde audiovisuele mediadiensten die 
werken beschikbaar stellen voor het 
publiek. En tot slot dient dit collectief 
onderhandeld en afgedwongen te worden. 
Einddistributeurs gaan niet met duizenden 
individuele auteurs willen onderhandelen. 
Dergelijke vergoeding wordt dan ook best 
collectief onderhandeld door organisaties 
die auteurs vertegenwoordigen, zoals 
beheersvennootschappen, om effectieve 
handhaving en distributie te verzekeren.

Gelukkig staan we niet alleen in deze 
strijd. We hebben een uitstekend netwerk 
dat dit recht ondersteunt. Zo werken 
we nauw samen met FSE (Federation 

of Screenwriters in Europe) en FERA 
(Federation of European Film Directors) 
die de gildes vertegenwoordigen. We zijn 
er allemaal van overtuigd dat als we tot 
een faire en evenredige vergoeding voor 
online gebruik van audiovisuele werken 
willen komen, het noodzakelijk is dat een 
onoverdraagbaar vergoedingsrecht in onze 
wetgeving moet worden opgenomen.

Is de situatie over heel Europa 
gelijklopend? Bijvoorbeeld het Britse 
copyrightsysteem verschilt voor een 
groot deel van het onze. Zo hebben de 
gildes er een sterkere positie en wordt 
veel door hen collectief onderhandeld. Is 
de nood voor dergelijk vergoedingsrecht 
daar even dringend?
Sommige Europese landen hebben 
dergelijk recht al, maar het stopt aan de 
grenzen van de landen die het niet hebben. 
Het wordt ook anders geïmplementeerd 
en met verschillende niveaus van succes. 
In het Verenigd Koninkrijk heeft de Writers’ 

Guild minimumcontracten en regelingen 
om scenaristen te betalen voor het 
gebruik van hun series op BBC iPlayer en 
ITV Player. Ze onderhandelde met de BBC 
en ITV een forfait dat gebruikt wordt om 
scenaristen te betalen voor deze free-to-
air online exploitatie van hun werken en 
ALCS (de Britse beheersvennootschap 
waarvan Barbara adjunct-directeur is) 
betaalt daarna volgens overeengekomen 
regels. Dit kwam allemaal op vrijwillige 
basis tot stand zonder specifieke grenzen. 
Een online vergoedingsrecht zou dit naar 
de toekomst toe kunnen verzekeren en 
ervoor zorgen dat het werkbaar is binnen 
verschillende nationale scenario’s.

Hoever staan we op dit moment in het 
proces en waar zie je het eindigen? 
Sommige dagen voelt het alsof dit 
wetgevingsproces nooit gaat eindigen. 
Het duurt veel langer dan we initieel 

hadden gedacht. Ondanks sterke lobby 
van de Europese Commissie om het 
onoverdraagbaar vergoedingsrecht in het 
oorspronkelijke voorstel op te nemen, is 
ze er niet in geslaagd en dus blijven we 
aandringen bij de verschillende relevante 
Commissies in het Europees Parlement. 
We hebben het geluk gehad om met 
enkele positieve parlementsleden te 
werken. Zij hebben hard gewerkt om in 
onze naam een gepaste formulering in hun 
adviezen te krijgen. Op dit moment zetten 
we volop in op het advies van de leidende 
Commissie (Juridische Zaken). Dat is echter 
geen gemakkelijke opdracht.

Tegelijkertijd zijn er besprekingen met de 
Europese Commissie gaande. SAA heeft 
daar goede gesprekken gevoerd en onze 
behoeftes duidelijk gemaakt. We hopen dat 
dit de gesprekken zal bevorderen wanneer 
we naar de trialoogonderhandelingen 
gaan. We moeten immers ook de Europese 
Raad aan onze kant zien te krijgen en dit 
lijkt veel moeilijker. Veel engagement 
hebben we daar nog niet gezien. Tijd 
zal dus uitmaken of we het ons gelukt 
is of niet. Ben ik optimistisch? Ik denk 
dat we een aantal belangrijke successen 
hebben behaald. We zijn erin geslaagd het 
vergoedingsrecht op alle niveaus op tafel 
te krijgen. We zijn er van overtuigd dat dit 
de meest effectieve en efficiënte manier 
is om auteurs deftig te vergoeden in een 
online omgeving. Dus als het op lobbyen 
aankomt… ‘never say never’! 

Enkele prominente Europese auteurs 
lieten hun steun voor dit onoverdraagbaar 
vergoedingsrecht blijken door een open 
brief te ondertekenen. Vind de brief 
terug op facebook.com/deauteurs/ en 
onderteken ook!

De leidende Commissie Juridische Zaken 
stemt in principe op 27 maart in het 
Europees Parlement.

‘In het Verenigd 
Koninkrijk heeft 
de Writers’ Guild 
minimumcontracten 
en regelingen om 
scenaristen te betalen 
voor het gebruik van 
hun series op BBC  
iPlayer en ITV Player. ’
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voor auteurs, door auteurs

deAuteurs

deAuteurs: dé partner voor Nederlandstalige auteurs

deAuteursPrijs gaat dit jaar naar een DOCUMENTAIRE
De winnaar van deAuteursprijs wordt bekendgemaakt op de Algemene Vergadering op 13 juni.
Noteer alvast deze datum in je agenda!

De nominaties voor deAuteursPrijs

Illustratoren, striptekenaars, theaterauteurs, stand-upcomedians
choreografen, regisseurs, scenaristen, documentairemakers
reportagemakers, animatiefilmers, radiomakers, literaire auteurs ...

'INSIDE THE DISTANCE'

Elias Grootaers

Olivia Rochette &  
Gerard-Jan Claes

'GRANDS TRAVAUX'

'RIEN N’EST PARDONNÉ'
Vincent Coen &
Guillaume  
Vandenberghe
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