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Marijke Van Kets (°1961) studeert af in de afdeling Beeld-Geluid-
Montage in 1986. Tijdens haar studies loopt ze stage op de filmset 
van A strange love affair (Eric de Kuyper, 1984) met de 
cinematograaf Henri Alekan. Die ervaring leert haar het belang van 
cinematografie en daardoor kiest ze resoluut voor een carrière in 
het cameradepartement, wat haar tot een buitenbeentje in het 
overwegend mannelijk filmmilieu maakt. Na haar studies werkt ze 
verscheidene jaren op meer dan 20 langspeelfilms als gaffer 
(electro) of als camera assistent; waaronder Crazy love 
(Dominique Deruddere, 1986) Skin (Guido Henderickx, 1986), 
Mascara (Patrick Conrad, 1986), Jan Cox A Painter’s Odyssey (Bert 
Beyens & Pierre De Clercq, 1988), De Kollega’s maken de brug 
(Vincent Rouffaer, 1988) Koko Flanel (Stijn Coninx, 1989), Boys 
(Jan Verheyen, 1992), Questa pazzia è fantastica-Fabriaanse 
landschappen (Jan Fabre, 1993), Beck-De gesloten kamer (Jacob 
Bijl, 1993) en nog meer televisiefilms en ander commercieel 
werk. Vanaf medio jaren negentig verdeelt Marijke Van Kets haar 
tijd tussen Brussel en Singapore. Daar werkt Marijke als camera-
operator voor de langspeelfilm Eating Air van het duo Jasmine Ng 
Kin Kia en Kelvin Tong in 1999 en de box-office hit The Maid, 
de horrorfilm van Kelvin Tong in 2005. In België krijgt Marijke als 
DOP in 1997 de verantwoordelijkheid voor haar eerste 
langspeelfilm: Le Bal masqué (Julien Vrebos, 1998, Joseph 
Plateauprijs voor beste Belgische Film). Naast speelfilms  draait ze 
ook televisiedrama: o.a. Pony Palace (Bie Boeykens, 2000) en 
regelmatig wordt ze gevraagd voor kortfilms, waarvan vooral A 
Piece of Cake van Pieter De Graeve te onthouden is (Speciale 
Vermelding voor beste Vlaamse korte film 2000-2003 op het 
Filmfestival Gent). Ook met scenarist-regisseur Ilse Somers draait 
ze eerst een  kortfilm: IVF (2007) en vorig jaar het commercieel 
succesrijke langspeelfilmdebuut van Somers: Weekend aan Zee 
(2012). In 1993 werkt Marijke als camera assistent van de 
cinematograaf Kommer Kleijn voor de animatiefilm Opera 
Imaginair (Guionne Leroy, 1993) en sindsdien werkt ze regelmatig 
voor animatiefilms waaronder Femme Papillon (Virgini Boudin, 
2001). Tussen 2001 en 2008 doet ze Motion Control en Stop-
motion Cinematography voor verschillende projecten die worden 
geproduceerd door S.O.I.L.  o.a. het bekroonde Dichtvorm (2006) 
en Sunday Drive (Jose Miguel Ribeiro, 2008). Marijke Van Kets is 



de eerste vrouw die lid wordt van de Society of Belgian 
Cinematographers (S.B.C.). Meer dan tien jaar geeft Marijke Van 
Kets les aan het RITS (1999-2011). Ze werkt ook aan het LaSalle 
College of the Arts, the Putnam school of film, en SAE Institute 
Singapore. Ze is momenteel assistent professor aan de Art Design 
and Media school, Nanyang Technological University, Singapore, 
waar ze cinematography, cultural cinema en advanced 
cinematography doceert. In 2009 behaalt Marijke een MA creative 
media aan de Middlesex University, Londen. Ze werkt momenteel 
aan een doctoraat voor UGent, communicatiewetenschappen. Haar 
onderzoeksonderwerp is de perceptie van cinematografie en de 
invloed hiervan op filmtaal.  




