
 
 

Een ‘mini-Netflix’ uit Antwerpen: 
duizenden mensen volgen thriller 
‘IMKE.’ op hun smartphone 
Het Antwerpse collectief SKaGeN vond in volle coronacrisis het 
digitale ei van Columbus. Na twee voorstellingen via Whatsapp 
ontwikkelde SKaGeN met Watchapp een eigen app waarmee je het 
razend populaire thrillerfeuilleton ‘Imke’ op je smartphone kan 
volgen. Met topacteurs die het nieuwe format omarmen, een virtuele 
foyer waarin je kan napraten én de ambitie om een mini-Netflix uit te 
bouwen die internationaal kan doorbreken. “Ik dacht: als er een gat 
is, moet je er in kunnen springen”, zegt regisseur Mathijs F. 
Scheepers. 
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Voor 12,50 euro bemachtig je een ticket voor de crimi ‘IMKE.’ die je via je 
smartphone volgt. Je kan dan 2,5 weken lang binnengluren in het 
WhatsAppgroepje van de familie Vercauteren, het gebroken gezin waarvan 
de achtjarige dochter Imke (Renée van Cauwenbergh) een familiechat 
aanmaakt. Vader (Filip Peeters) verhuisde met zijn minnares (Jennifer 
Heylen) naar Malta, de oudste dochter (Lynn Van Royen) en zoon (Bjarne 
Devolder) hebben het ouderlijk huis verlaten. Imke blijft alleen achter bij 
haar drankverslaafde moeder (Barbara Sarafian). Via tekst- en 
audioberichten, foto’s, memes en videogesprekken in de familiechat krijg je 
inkijk in het gezin. 

Eindelijk jongeren bereikt 
Elke week op woensdag kunnen kijkers inhaken, in de eerste week van 
‘IMKE.’ deden 3.000 mensen dat al. Voor hun eerste digitale voorstellingen 
‘Emmi en Leo’ en ‘Emmi en Leo LIVE’ verkocht SkaGeN 14.000 tickets en 
regisseur Mathijs Scheepers gelooft er met ‘IMKE.’ over te zullen gaan. 

“De eerste week van ‘IMKE.’ kan je vergelijken met zes keer een 
uitverkochte Bourla, en in het klassieke theater moet je daarvoor toch al 
een onwaarschijnlijk populaire voorstelling hebben. We voelen dat het 
potentieel groot is, zeker nu we merken dat we ook de anders zo moeilijk 
bereikbare jongeren aanspreken. Zeventig procent van mensen die een 
ticket kopen voor een watchapp gaat nooit naar toneel.” 

Lize Spit 
Geïnspireerd door Churchills uitspraak ‘never let a good crisis go to waste’, 
kwam het format er. Scheepers: “We waren in een gat beland toen alles 
door corona stilviel. Als er een gat is, moet je er kunnen inspringen, dacht 
ik. Zodra corona voorbij is, gaan we dit nog graver kunnen maken. Op 
termijn is het onze geheime missie om er met live-evenementen voor te 
zorgen dat mensen terug naar het theater gaan, al zal het niet zo benoemd 



worden. Dan zitten de acteurs bijvoorbeeld op een terras op de 
Groenplaats en kan het publiek alles enkele terrassen verderop in real time 
met hun oortjes in mee kijken en luisteren. Ontstaan uit noodzaak, is het nu 
een volwaardig nieuw format. Je hebt televisie, theater en nu dus ook 
watchapp. De app wordt een mini-Netflix met verschillende genres en 
categorieën: Lize Spit en Thomas Gunzig schrijven een nieuwe watchapp 
die vanaf 23 april te volgen is.” 

In de virtuele foyer op Facebook schrijven 
kijkers dingen als ‘Oh my god, wat nu 
gebeurt, is fantastisch’ of ‘Hoe moet ik nu 
in godsnaam werken?’ Kijkers genieten 
daar hard van, zeker nu iedereen gekl**t is 
met die k*tcorona. De foyer blijkt ook 
zelfregulerend te zijn: zodra iemand de 
sfeer dreigt te bederven, wordt die op een 
fijne manier terechtgewezen 
Mathijs F. Scheepers, regisseur van ‘IMKE.’ 



 
Regisseur Mathijs F. Scheepers. © rv 
En de acteurs? Waren die meteen te vinden voor het nieuwe format, weg 
van de vertrouwde planken en zonder oogcontact met het publiek? 
Scheepers: “Eind vorig jaar brachten we de whatsapp ‘Emmi en Leo LIVE’ 



met Janne Desmet (bekend van ‘Studio Tarara’, ‘Beau Séjour’ en ‘Albatros’, 
red.) en Jurgen Delnaet (‘Aanrijding in Moscou’, ‘Cordon’, ‘Marsman’, red.) 
en zij waren razend enthousiast. Dat doet snel de ronde in het 
acteursmilieu, en samen met het ijzersterke scenario van Peter De Graef 
zorgde dat ervoor dat Filip, Barbara en Lynn meteen toehapten. Het is voor 
hen ook uitdagend om te spelen, want elke scène wordt in één keer 
opgenomen. Een scène van tien minuten moet meteen helemaal goed 
zitten, er wordt niet gemonteerd. Ik wilde dat het cinema werd, geen reality 
tv. We zijn erin geslaagd een eigen vorm te vinden voor de telefoon.” 

Foyer op Facebook 
Toen Whatsapp in oktober vorig jaar de regels veranderde, zodat je geen 
geautomatiseerde chatgroepen meer kon aanmaken, besloten Korneel 
Jamers en Mathijs Scheepers van SKaGeN een eigen app te ontwikkelen 
en die biedt gebruiksgemak. “Je kan nu aangeven op welke momenten van 
de dag je niet gestoord wil worden. En we kunnen vlotter linken naar de 
virtuele foyer op Facebook. ‘Oh my god, wat nu gebeurt, is fantastisch’, 
schrijven ze daar. Of: ‘Hoe moet ik nu in godsnaam werken?’ Kijkers 
genieten daar hard van, zeker nu iedereen gekl**t is met die k*tcorona. De 
foyer blijkt ook zelfregulerend te zijn: zodra iemand de sfeer dreigt te 
bederven, wordt die op een fijne manier terechtgewezen.” 

Sportpaleis 
Intussen is de watchapp gedeponeerd. “Cultuurminister Jambon promoot 
het ondernemerschap van theatergezelschappen, dan moet je toch een 
goede ondernemer zijn? De app is beschermd, maar we houden hem 
bewust open zodat anderen mee kunnen genieten van de investering. Zie 
het als het Sportpaleis waar verschillende artiesten kunnen optreden.” Het 
mag duidelijk zijn dat de ambitie groot is. Scheepers: “Je moet groot 
dromen. Met onze buurlanden bekijken we of er lokale remakes van onze 
watchapp-voorstellingen kunnen komen. Aan de Belgische Broadway-
producente Anne Geenen vroegen we een project te laten schrijven 
speciaal voor de regio New York. Met onze eigen app hebben we zelf alles 
in handen en ligt de wereld open.” 


