
Welkom in het Huis (of beter domein)
Minne. Leven als God in Maarkedal tus-
sen het groen, de vergezichten en lekker-
nijen van de Vlaamse Ardennen. Brigitte
Minne fladdert met koffie en taart van de
keuken naar het terras en terug. Haar
bed and breakfast runnen, schrijven,
tv-werk…En nu is er dus een film.

‘Een eigen auteursfilm maken, was iets
nieuw. En het liep ook niet meteen van
een leien dakje. Het Vlaams Audiovisueel
Fonds ging niet in op mijn subsidieaan-
vraag, maar zonder budget wou ik toch
doorzetten. Met de steun en het advies
van een aantal mensen uit de filmwe-
reld, pasten alle puzzelstukjes in elkaar.
Jacques Boon, docent scenarioschrijven,
werd mijn partner in crime en even later
hadden we een hele ploeg.’

Voor de film werd het verhaal uit het
boek in een nieuw kleedje gestopt.
‘Het scenario is aangepast omdat ik geen
nee kan zeggen. Voor de rol van Linde
zocht ik aanvankelijk een meisje met het
syndroom van Down. De casting stelde
me echter voor problemen. De negen
kandidaten deden het evenwel allemaal
uitstekend. En allemaal wilden ze zo
graag meespelen.
Ik heb het scenario aangepast om ieder-
een met volle overtuiging zijn en haar
ding te laten doen.’

In hun eerste film spelen ze met-
een aan de zijde van Mathias Sercu.
Hoe verliep de samenwerking met de
downkinderen?
‘Ik heb het me nooit beklaagd. Bepaalde
momenten zal ik nooit vergeten. Zo vroeg
ik Siglinde om verdrietig te kijken, wat
ze prima deed. Toen ik daarna vroeg of
ze boos kon kijken, antwoordde ze: “Dat
weet ik niet want ik ben nog nooit echt
boos geweest”. Haar papa die iets ver-
derop zat, knikte bevestigend. Het was
een positieve ervaring voor de hele crew.’

Tijdens de recente première in de
Gentse Studio Skoop waren zij de
sterren.
‘Dat wou ik hen absoluut gunnen. Ze
arriveerden in stijl met een limousine,
waren onder de indruk en genoten. Ik
wou dat ze zichzelf zoveel mogelijk op dat
grote doek konden zien. Niet simpel. “Kill
your darlings” zeggen ze wel eens, wel de
montage was inderdaad een bloedbad.’

Wat deed je schrijven over kinderen
met het downsyndroom?
‘In de jaren ’60 waren downkinderen
altijd zo somber gekleed, allen met het-
zelfde kapsel. Ze mochten niet opvallen,
werden weggestopt. Op een terrasje zat
ik ooit naast een meisje met het down-
syndroom. Ze was leuk gekleed, mooi,
iedereen mocht ze zien. Dat was de klik,
dààr moest ik een boek over schrijven.’

Het boek groeide uit tot een sensibi-
liseringsinstrument.
‘Dankzij Inclusie, de vereniging voor per-
sonen met een verstandelijke handicap,
en staatssecretaris voor Maatschappe-
lijke Integratie Jean-Marc Delizée kwam
het boek in de scholen. Je kan kinderen
niet kwalijk nemen dat ze iemand die
bijzonder is, anders bekijken. Het is een
logische reflex. Maar als ze in contact
komen met hen en ze beter leren kennen,
verandert dat. Mensen met een verstan-
delijke handicap zijn net heel bijzonder
en leuk. Het is fijn om mensen te sensi-
biliseren. Niet met het vingertje, want
moraliseren werkt niet, wel om een taboe
te doorbreken.’

Ben je nu vertrokken als regisseur?
‘Voor mezelf was deze film een test. Zeker
toen ik naast de subsidie greep. Maar
met deze film heeft onze ploeg een mooi
visitekaartje klaar. Ik wil zeker meer
en heb plannen voor nog wel honderd
jaar. Eigenlijk ben ik een meisje van
20, gevangen in het leven van een bijna
50-jarige vrouw. En als ik ooit tussen
mijn zes plankjes kruip, zal ik met veel
plezier en genoegdoening terugdenken
aan deze film.’

Bert Goessens

Brigitte Minne
maakt film met
bijzondere acteurs

Het boek ‘En toen kwam Linde’ brengt Brigitte Minne
naar scholen in heel het land. Haar aangrijpende
verhaal over een vrolijk en onbevangen meisje met
het downsyndroom dat haar buurjongen weer zin
in het leven geeft na de dood van zijn moeder, laat
jong noch oud onberoerd. Na het boek is er nu ook
de kortfilm.
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