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Sofie Muller (1974)  is  beeldend
kunstenares.  Ze  tekent,  maakt 
sculpturen  van  menselijke  figuren
en  maakt  daarnaast  ook  installa
ties  waarin  ze  oud  medisch  mate
riaal  verwerkt.  Naast  een  grote 
collectie  medische  spullen  die  ze
voor  dat  werk  gebruikt,  verzamelt
Muller  vooral  antiquiteiten.

Een enorm bontgekleurd glasin
loodraam slaat de lentezon stuk, 
zodat kleurrijke spatten de curi
euze objecten uit Sofie Mullers 
Wunderkammer belichten: een 
doos antieke glazen ogen, een 
vroegchristelijk schilderij, een 
sculptuur van een paar opge
brande houten voeten. Ze staan 
uitgestald in een oude kapel, de 
plaats waar JeanBaptiste Bethu
ne, de baron en pionier van de 
neogotische architectuur die hier 
in de negentiende eeuw woonde, 
zijn glasramen uitstalde voor 
mogelijke kopers. Het eeuwenou
de huis in het Gentse Prinsenhof 
stap voor stap renoveren is na 
haar kunst Mullers levenswerk. 
Deze ruimte, die helemaal gewijd 
is aan haar verzameling, is nog 
maar net afgewerkt.
Muller: ‘Wat hier uitgestald staat, 
zijn de spullen die me het dier
baarst zijn. Ik ben de derde gene
ratie van een antiquairsfamilie, 
verzamelen zit in mijn bloed. 
Mijn ouders hebben dat ook echt 
gestimuleerd. Gewoon speelgoed 
hebben mijn broers en ik zelden 
gehad, wel kregen we nu en dan 
een klein antiek object.’ 
‘Mijn ouders hebben ons goed in
geprent geen geld aan onnozel
heden uit te geven: wij spaarden 
ons zakgeld om dat uit te kun
nen geven aan een waardevol ob
ject. Dat is nooit veranderd. Nu 
nog steeds kan ik geen geld ge
ven aan kleding of gadgets. Ik 
spendeer aan iets wat blijvend is, 
wat me emotioneel aanspreekt 
en wat me inspireert.’
‘Ik herinner me dat ik vroeger 
bij mijn oma kwam, haar huis 
was bijna een museum. De din
gen die ze verzamelde, waren 
niet de meest opgewekte: ze had 
vooral zeventiendeeeuwse schil
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derijen, vroegreligieuze beeld
houwkunst die soms gruwelijke 
en donkere taferelen uitbeeldde. 
Die sfeer van melancholie, een
zaamheid en sterfelijkheid komt 
regelmatig terug in mijn werk.’
‘Mijn dierbaarste object is een 
negentiendeeeuws anatomiemo
del van papiermaché. Het was 
van dokter Auzoux, de Norman
diër die gespecialiseerd was in 
dit soort anatomische figuren. Ik 
heb het voor een interessante 
prijs op de kop kunnen tikken, 
want het is in heel slechte staat. 

Het fijne is dat ik het ook voor 
mijn werk kan gebruiken: alle 
onderdelen kun je uit elkaar ha
len. Dus als ik bijvoorbeeld een 
hart wil tekenen, haal ik dat er
uit om te gebruiken als model.’
‘Enkele van de spullen die hier 
staan, zijn erfstukken. Maar ik 
vind tegenwoordig ook weleens 
iets op een veiling of op sites als 
Ebay. Momenteel is antiek zeer 
betaalbaar, omdat iedereen zo 
zot is van die jarenvijftigspullen. 
Antiek wordt echt onderschat. 
Als je een beetje zoekt, vind je 

prachtige dingen voor heel wei
nig geld.’
‘Sinds kort ben ik ook wat meer 
hedendaagse kunst beginnen te 
verzamelen, maar dat is nog heel 
pril. Mijn absolute droom is dat 
kunstenaars een artistieke in
greep zouden doen binnen dit 
huis. Zodat ze, net zoals dit an
tieke glasraam, permanente ge
tuigen van een tijdperk worden.’

Expo  19/4>13/9  in  Felixart 
Museum,  Drogenbos.

Wie dit weekend De doos koopt,
de nieuwste van Aspe, zal merken
dat het boek niet langer wordt uit
gegeven door Manteau, maar dat
zijn  thrillers  voortaan  onder  de
vlag Aspe NV de deur uitgaan. ‘We
positioneren  Aspe  als  een  merk
naam’,  zegt  de  auteur.  ‘Onder  de
vleugels  van  Manteau  heb  ik  nu
mijn  eigen  uitgeverij.’  De  frisse
wind die Aspe door zijn schrijver
schap  jaagt,  vertaalt  zich  sinds
gisteren ook  in een nieuwe web
site.  ‘Het  digitale  verhaal  wordt
almaar belangrijker. In het begin
verkocht ik een paar tientallen di
gitale boeken, van mijn vorige ti
tel waren dat er al  tweeduizend’.
‘Ik ben de laatste om te mopperen

over verkoopcijfers, maar je kunt
tegenwoordig maar beter op alle
fronten mee zijn. De boekensector
doet  het  niet  schitterend.  Ik  be
klaag  bijvoorbeeld  opkomende
auteurs die nu nog moeten probe
ren om een eerste boek gepubli
ceerd te krijgen.’ 
Die debutanten wil Aspe helpen.
‘Via  de  Aspe  Award,  een  schrijf
wedstrijd  voor  nieuw  thrillerta
lent,  willen  we  debuterende  au
teurs een kans geven’, zegt Aspes
uitgever  Karel  Dierickx.  ‘Pieter
Aspe zal mee in de jury zetelen en
hij heeft zich bereid verklaard om
jonge auteurs met goede raad bij
te staan in hun schrijfproces.’ 
(jod)

Pieter Aspe lanceert eigen 
uitgeverij: Aspe NV

BOEKEN

Limburgse kijkers van de VTM
reeks  Spitsbroers  hebben  zich  al
enkele keren vrolijk kunnen ma
ken over opvallende foutjes in de
ondertiteling van het programma.
In de serie rond twee voetballende
broers  uit  de  streek  van  Genk,
werd bijvoorbeeld de uitdrukking
Wa  make  ‘vertaald’  als  ‘omaatje’
terwijl dat gewoon ‘hoe gaat het’
moest zijn. Biegel, Limburgs voor
een vrij centrale plek van de man,
werd ondertiteld met beagle, alsof
het om een hond ging en blo, wat
staat  voor  een  niet  al  te  slimme
medemens, kreeg Vlaanderen gek
genoeg te lezen als ‘pedalo’. 
‘Ondertiteling  blijft  mensenwerk
en dus kunnen er wel eens foutjes

gemaakt worden, zeker als het om
dialecten  gaat.  We  besteden  de
ondertiteling  uit  en  ondertite
lingsbureaus  hebben  niet  altijd
specialisten  voor  elk  dialect  in
huis’,  zegt  Sara  Vercauteren,  de
woordvoerder  van  VTM.  ‘Noch
tans wordt er met zorg over de on
dertitels gewaakt. Ze worden ge
controleerd  door  het  productie
huis – in dit geval De Mensen – en
wij bekijken ze bij VTM ook nog
eens. En ja, er sluipt wel eens een
vergissing  in.  Vercauteren  zegt
dat er bij het publiek almaar meer
vraag  is  naar  ondertiteling.  ‘Be
halve sport en studioprogramma’s
ondertitelen wij daarom alles.’ 
(jdr)

Ondertitelaars begrijpen 
Limburgs van ‘Spitsbroers’ niet

TELEVISIEMUZIEK

Stromae heeft 
acteerambities

Als het van Sony afhangt, 
zien we Stromae straks op het 
witte doek. Dat blijkt uit mails 
die gelekt zijn op Wikileaks en 
die De Morgen opsnorde.  In de 
mails hebben Edgard Berger, de 
grote baas van Sony Music, en 
Sony Entertainmentceo Michael 
Lynton het over de muzikant: 
‘We proberen hem weg te halen 
bij Universal en hij blijkt ook 
heel geïnteresseerd in een ac
teercarrière.’ De bonzen leggen 
daarop meteen twee data vast in 
oktober waarop onze landgenoot 
met zijn manager op bezoek 
komt in de studio’s van Sony in 
Los Angeles om over potentiële 
projecten te praten.  (red)
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‘F
ilms met zicht op de
wereld’, luidt de slo
gan van Mooov, dat
bekendstaat als een
geëngageerd  film

festival.  De  afscheidnemende
voorzitter,  Jos  Geysels,  is  ook
voorzitter van 11.11.11 — daar luidt
de  slogan:  ‘Vecht  mee  tegen  on
recht’. Hoe kan het dan dat het fes
tival dit jaar de rode loper uitrolt
voor een tiental Israëlische regis
seurs, die een forum krijgen in een
speciaal Israëlisch luik?
Het verbaast alleszins vzw Palesti
na Solidariteit, een van de  leden
van koepelorganisatie 11.11.11. ‘Na
de  recente  oorlog  in  Gaza  en  de
herverkiezing  van  Netanyahu  is
het op z’n minst moreel laakbaar
om Israël in een positief daglicht
te stellen. Mooov zette zich als fes
tival in om de alternatieve stem te
laten horen, de stem die je anders
te zelden hoort. Maar in dit con
flict kiezen ze plots voor de sterk
ste macht? Na alles wat we vorige
zomer hebben gezien, kwetst dit.’
Wat die ‘sterkste macht’ betekent,
weet de persoon aan het woord al
te goed. Selma  is  zelf Palestijnse
en  wil  geen  achternaam  in  de
krant omdat ze vreest dat ze dan
nooit  meer  haar  familie  op  de
Westelijke  Jordaanoever  kan  be
zoeken.  ‘Ik  ken  veel  mensen  die
niet meer voorbij de visumcontro
le  raken  omdat  ze  zich  kritisch
over Israël hebben uitgelaten.’ 

Megafoon

Hoe verdedigt Mooov de zoom op
Israël?  ‘Ik  zag  de  laatste  tijd  ge
woon opvallend veel sterke films
van  jonge  Israëlische  regisseurs’,
zegt Marc Boonen, programmator
van Mooov.  ‘Als festival wil  je de
vinger aan de pols houden. Maar
met  de  afschuwelijke  aanval  op
Gaza vorig jaar, vonden we het een
slecht idee om een Israëlisch luik
in te lassen. Dat veranderde toen
vorige zomer zeven Israëlische re
gisseurs  een  statement  brachten
op het filmfestival van Jeruzalem.
Ze hadden scherpe kritiek op hun
land,  dat  toen  bombardeerde  in
Gaza. Dat getuigde van lef.’
Van al die zeven regisseurs is een
film te zien op het festival. Zo ook
Gett: The trial of Vivian Amsalem
van Ronit en Shlomi Elkabetz, die
vorig jaar al in de betere Belgische
cinema liep. U krijgt een herkan

sing  om  te  zien  waarom  deze
krant er vijf sterren voor veil had.
De meeste films gaan net als Gett
niet  over  de  Palestijnse  kwestie.
Zo  is  de  openingsfilm,  The  fare
well party, een gewaagde komedie
over euthanasie. De meest uitge
sproken politieke film is Self made
of Boreg, van Shira Geffen, vrouw
van schrijver Etgar Keret. Self ma
de gaat over een Joodse en een Pa
lestijnse vrouw die aan een check
point van leven wisselen. 
‘Zo’n film, maar ook het statement
van de regisseurs, toont aan dat er
ook in Israël mensen zijn die het
oneens zijn met Netanyahu’, zegt
Boonen. ‘Als festival willen we die
stemmen een megafoon geven.’

Voetbal  is  oorlog 

Bij de laatste match van de Rode
Duivels, in Jeruzalem, riep een he
le  reeks  mensen  de  voetbalbond
op om die wedstrijd niet te laten
doorgaan.  Muzikant  Daan  Stuy
ven, Dichter des Vaderlands Char
les Ducal en een zeventigtal orga
nisaties en publieke figuren deel
den een rode kaart uit aan Israël
met een open brief van Palestina
Solidariteit. Moeten we Mooov nu
ook boycotten,  zoals we ook  een
culturele boycot hadden ten tijde
van de Apartheid in ZuidAfrika?
Zo  ver  wil  Selma  niet  gaan.  ‘We
willen niet individuen boycotten,
maar wel de staat Israël en wat die
staat vertegenwoordigt. De natio
nale  ploeg  hoort  daar  zeker  bij,
maar ook Belgische bedrijven die
helpen om nederzettingen te bou
wen  in  Palestijns  gebied.  Het  is
een  goed  teken  dat  het  festival
geen steun ontving van de Israëli
sche ambassade of het Israëlische
ministerie van Cultuur.’
Dat  is  niet  toevallig.  ‘Vorig  jaar
hadden  we  steun  van  de  Mexi
caanse  ambassade  voor  onze  fo
cus op Mexico’, zegt Boonen. ‘Maar
dit keer wilden we een onafhanke
lijke koers varen: we steunen re
gisseurs, niet de regering. We wil
len niets te maken hebben met de
officiële instanties van Israël.’
Bogdan Vanden Berghe, directeur
van  11.11.11.,  is  voorstander  van
Made in Illegality, een campagne
die oproept om geen producten te
kopen uit de illegale nederzettin
gen.  Maar  een  boycot  van  een
filmfestival  vindt  hij  een  slecht
idee.  ‘De kunstenaars en Israëli’s

die tegen het regime ingaan, moe
ten  net  gehoord  worden.  Dat  is
wat Mooov doet: de minderheids
stem laten horen. Zo zag ik twee
jaar  geleden  5  broken  cameras,
een documentaire van een Pales
tijnsIsraëlisch duo.’
Marc  Boonen  benadrukt  dat  het
festival  altijd  Palestijnse  films
heeft omarmd. ‘Twee jaar geleden
hadden we Omar en we hebben al
tijd de films van Palestijn Elia Su
leiman getoond. En ik kan nu al
zeggen dat we voor volgend jaar al
een  volledig  Palestijnse  film  op
het programma hebben.’

Filmfestival  Mooov  loopt  van 
21  april  tot  3  mei  in  Turnhout, 
Brugge,  Genk,  SintNiklaas, 
Lier,  Roeselare,  KoerselBeringen
en  Dilbeek.

WAT DOET ISRAËL OP EEN GEËNGAGEERD FILMFESTIVAL ALS MOOOV?

‘We steunen de regisseurs,
niet de regering’

‘De kunstenaars en
Israëli’s die tegen
het regime ingaan,
moeten net 
gehoord worden’
BOGDAN VANDEN BERGHE
11.11.11

Het filmfestival Mooov heeft dit jaar een 
focus op Israël. Opmerkelijk, voor een 
festival voor wereldcinema, terwijl er 
stemmen klinken om Israël te boycotten. 
‘Aanvankelijk vonden wij dit ook een slecht
idee.’ JEROEN STRUYS

Een  still  uit 
openingsfilm  ‘The
farewell  party’  van 
Tal  Granit  en  Sharon 
Maymon.  ©  rr

In  ‘Self  made’ 
van  Shira  Geffen 
wisselen  een  Joodse 
en  een  Palestijnse 
vrouw  van  leven  aan 
een  checkpoint.  ©  rr

‘Gett:  the  trial  of 
Viviane  Amsalem’ 
liep  vorig  jaar  al  in 
onze  betere  cinema
zalen.  De  film  kreeg 
toen  vijf  sterren  van 
deze  krant.  ©  rr
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