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Uit   DEN OSSCHOTTENEIR   van 29 maart 2017 

 
 

 
 
INTERVIEW 
 
 

Thijs Jaspaert (05/WeWi) 
 

Regisseur, fotograaf en zoon van 
 

 

 
 

 

Ooit het programma ‘De Rechtbank’ gezien? Of ‘Man Bijt 

Hond’? Of misschien de prent 'Alles voor de koers' met de 

jongens van wielerploeg Quick-Step? Wel, in al deze formats 

had de naar Leuven uitgeweken Aarschottenaar Thijs Jaspaert 

een ferme vinger in de pap. 
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Tekst: Alain Trappeniers 

Foto: Thijs Jaspaert 

 

 

Je bent regisseur bij Woestijnvis (voor onder meer het voormalige 

programma 'Man Bijt Hond') en hebt onlangs een eerste langspeelfilm 

gerealiseerd over wielerploeg Quick-Step. Hoe is dit allemaal gegroeid 

en tot stand gekomen? 

Als kind en adolescent had ik al een camera, waar ik mee 

experimenteerde. Na de humaniora gingen de meeste vrienden naar 

de universiteit. Daarop besliste ik communicatiewetenschappen te 

volgen. Die opleiding was nogal theoretisch. De honger naar de 

camera bleef even groot. Op Erasmus (uitwisselingsprogramma met 

buitenlandse universiteiten, nvdr.) schreef ik me in aan de Estse 

filmschool. Daar kon ik mijn passie voor de eerste maal botvieren.  

Na mijn studies volgde ik een bijkomende opleiding film in het Engels 

en schreef me in aan de filmschool van Sydney. Mijn studiegenoten 

daar vonden me vooral geknipt als documentairemaker, gezien ik mijn 

verhalen graag put uit de realiteit. Maar ik hou ook erg van fictiefilm. 

Met de documentaire 'Meet the songbirds', won ik echter een 

Chairman’s-Award en een mooie geldelijke beloning, daar in Australië  

Terug in België solliciteerde ik onmiddellijk bij Woestijnvis. Twee jaar 

lang heb ik de rubriek 'Het Dorp' voor ‘Man Bijt Hond’ geregisseerd, 

waarvoor we om de drie weken een ander Vlaams dorp uitkamden op 

zoek naar interessante verhalen. Een fantastische manier om 

Vlaanderen te leren kennen en boeiend ook om de gemoedelijke sfeer 

in de Vlaamse dorpen van dichtbij te observeren. En onlangs kregen 

we dan de kans om de televisiereeks 'Alles voor de Koers' en de 

daarvan afgeleide film 'One year in blue' te maken. Dit was een heuse 

krachttoer. Een project waar we ons, zoals altijd, met hart en ziel voor 

hebben ingezet. De televisiereeks is al uitgezonden, maar op 9 april 

zal de film nogmaals gespeeld worden op het filmfestival van 

Rotterdam.  

 

Je moeder, Els Beerten (lrs/SO), is een bekende schrijfster. Merk je 

invloed van haar werk op het jouwe, direct of indirect? 

Of het mijn werk beïnvloedt, dat is misschien wat vergezocht, maar 

iedereen is natuurlijk het product van z'n ouders en haar stijl ligt mij 

wel. Er zullen zeker gelijkenissen zijn in ons werk. Zo houden we 

beiden niet van zwart-witpersonages en proberen we bij het maken 

van een portret, zij in woord en ik in beeld, steeds op zoek te gaan 

naar de nuance en de schone kanten van elk personage.  

 

Wat is je favoriete filmgenre?  
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Drama. Absoluut. Ik vind dat daar heel veel schoonheid in kan zitten, 

omdat op die momenten het puurste van de mens naar boven komt. 

Bij Woestijnvis maken we ook de documentairereeks 'Topdokters', 

waarin we een aantal dokters en patiënten op de voet volgen. Een tijd 

geleden stierf er bijvoorbeeld, geheel onverwacht, een pas 

geopereerde patiënt van 20 jaar. 

Niet bepaald lichte materie dus. Maar 

vaak ben ik echt ontroerd bij het zien 

hoe families telkens weer het beste van 

zichzelf geven om hun zieke 

familieleden te ondersteunen, hoe ze 

daardoor ook naar mekaar groeien.  

 

Een andere passie van jou is fotografie, 

zag ik op je website 

http://www.teisphotography.com/. 

Vertel daar eens wat meer over.  

Inderdaad. Ik hou van fotograferen, 

vooral op reis. Het maken van 

stilstaande beelden helpt me bovendien 

om technische aspecten van mijn 

beroep als regisseur, zoals kadering en 

beeldvoering, nog beter te leren 

beheersen.  

Anderhalf jaar geleden organiseerde ik 

samen met negen fotografen de fototentoonstelling 'Onderweg'. Met 

deze expositie wilden we laten zien dat iedereen, ongeacht 

geografische, religieuze of economische achtergrond, gans z'n leven 

onderweg is. De opbrengst ervan hebben we aan de Verenigde Naties 

geschonken, ten voordele van vluchtelingen. En we denken aan een 

vervolg waarbij we vluchtelingen zelf meer willen betrekken.  

 

Je bent net terug van een rondreis in Mexico. Was dat voor research 

of vooral voor ontspanning? 

Beide. De afgelopen twee jaar heb ik non-stop gewerkt en dus veel 

vakantiedagen gespaard. Daardoor kon ik het er wel eens van nemen. 

(lacht) En ik houd er ontzettend van om te verdwalen in Mexico City. 

Daar gebeurt altijd iets. Nu, ik houd altijd wel een dagboek bij van de 

mensen die ik ontmoet op reis en ik probeer dan telkens ook één 

knalfoto te nemen die het verhaal van de reis op een boeiende manier 

lijkt samen te vatten. Dan pas is mijn trip echt geslaagd.  
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Je langspeelfilm ging over wielrennen, je moeders boek 'Eén mens is 

genoeg' ging ook over wielrennen. Zit jij dan misschien ook in de 

Aarschotse wielerclub van café De Knoet? 

Nee, mijn broer werkt daar wel. Zelf zit ik in een vriendenclub: 'Les 

gamins au vélo', naar de film van 'Le gamin au vélo’ van de 

gebroeders Dardenne. Prachtige film. We hebben zelfs ons eigen 

tenues laten maken, in de Belgische driekleur en met de groepsnaam 

erop. Samen zijn wij al een rijdend café op zich. (lacht) 

 


