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Inleiding

Voor veel Nederlanders zullen de termen crowdfunding en crowdsourcing exotisch klinken. 
Het zijn dan ook relatief nieuwe ontdekkingen, maar de betekenis ervan is voor iedereen 
die een beetje Engels spreekt al makkelijk te raden: het publiek wordt ingeschakeld om 
een rol te spelen bij de totstandkoming van een nieuw project. Bij crowdfunding betekent 
dat een financiële bijdrage, bij crowdsourcing gaat het in de vorm van creatieve input. 
Iedereen kan zo vanachter zijn computer meehelpen bij de realisering van een nieuw 
toneelstuk of concert, de renovatie van een museum, de bouw van een speeltuin in de 
buurt, de ontwikkeling van een revolutionair computerprogramma; verzin het en het is 
mogelijk.
 Ook de Nederlandse filmwereld begint de mogelijkheden af te tasten die deze 
nieuwe manier van financieren en marketing kan bieden. Met de bezuinigingen die vanaf 
volgend jaar voor problemen dreigen te gaan zorgen, is ieder alternatief welkom. 
Regisseurs hebben nu eenmaal een visie die ze willen uitdragen, een mooi verhaal dat ze 
willen vertellen, of een urgente boodschap voor de maatschappij. Films maken in 
Nederland gaat niet zo soepel en gestructureerd als in Hollywood, maar dat maakt de 
ambitie er niet minder op.

Al decennialang moeten filmmakers in ons land vechten om projecten van de grond te 
krijgen. Ze ondervinden tegenwerking van de overheid, die te streng is in zijn eisen of niet 
genoeg geld heeft voor iedereen. Aan de andere kant is het ook de regering die, met de 
financiering van een opleidingsinstituut en een structurele kapitaalinjectie in de 
filmindustrie, de Nederlandse cinema juist op de been houdt. 
 Uit een rapport van onderzoeksbureau Berenschot uit 2003 komt naar voren dat  
het streven naar een onafhankelijke filmindustrie in dit land onrealistisch is.1 Het ziet er 
dus niet naar uit dat de rol van de overheid ooit overbodig wordt. Filmmakers zullen altijd 
in meer- of mindere mate afhankelijk zijn van politiek Den Haag, maar streven er wel naar 
om zo autonoom mogelijk te blijven. Ze komen met nieuwe ideeën of zetten zich af tegen 
de visie van de overheid of die van gevestigde filmmakers. Al jaren bestaat er zo een 
wisselwerking tussen de gezaghebbers en de filmwereld.
 De afgelopen jaren is er een nieuwe speler in die verhouding bij gekomen. Het 
publiek, dat eerder altijd simpelweg als een consumerende massa werd gezien, begint 
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een steeds actievere houding aan te nemen. Kijk naar sites als Facebook en Twitter,  
verkiezingsdebatten waar kijkers de beste debater bepalen, videoblogs op YouTube,  
stemmen op de beste artiest. Publiek wil niet meer alleen vermaakt worden, maar ook deel 
uit maken van een groter geheel. Dat is een tendens die al sinds de jaren tachtig aan het 
doorzetten is en met de komst van internet een enorme groeispurt heeft gemaakt. Het 
heeft ons gebracht naar een tijdperk waarin anders wordt gedacht en gehandeld. 
 Tussen al die veranderingen beginnen ontwikkelingen waarbij de hulp van het 
publiek wordt ingeschakeld steeds meer aan terrein te winnen. Die ontplooiing is nog in 
volle gang, maar dat maakt het niet minder interessant om er nu al een onderzoek aan te 
wijden. Deze scriptie plaatst de recente ontwikkelingen in een historisch en 
maatschappelijk perspectief, om goed te kunnen begrijpen wat er momenteel gaande is, 
en wat er nog kan gaan komen. We leven in een periode waarin de rol van het publiek een 
steeds belangrijkere positie lijkt in te nemen. Een publiek dat geactiveerd wil worden, in 
een tijd waarin de filmwereld ook juist een boost vanuit een andere hoek dan de overheid 
kan gebruiken. Die twee ontwikkelingen lijken op elkaar aan te kunnen sluiten. Daarom is 
het interessant om te bekijken hoe het publiek en de filmindustrie zich tot elkaar 
verhouden, in welke mate dat anders is dan veertig jaar geleden, en hoe dat zich de 
komende jaren zou kunnen ontwikkelen. Op welke wijze hebben de Nederlandse 
filmindustrie en de betrokkenheid van het Nederlandse publiek elkaar aangevuld, en hoe 
kunnen de twee elkaar nog verder aanvullen in de toekomst? Het antwoord daarop moet 
aan het eind van deze scriptie duidelijk zijn.
 
Hoewel voor dit betoog de nodige sprongen heen en weer in de tijd gemaakt worden, is de 
opzet zo chronologisch mogelijk. De eerste twee hoofdstukken schetsen de context van 
de ontwikkelingen in de hedendaagse Nederlandse filmwereld, die in de daaropvolgende 
hoofdstukken worden geanalyseerd.
 Startend aan het eind van de jaren vijftig, beschrijft deze thesis allereerst de ups en 
downs die Nederlandse filmmakers door de jaren heen hebben beleefd. In ieder 
decennium zijn er duidelijke voorbeelden aan te wijzen van oplevingen en vervallen. Altijd 
zijn het de brutaalste en meest inventieve makers die voor een bloei zorgen. Denk aan 
Pim de la Parra en Wim Verstappen, of Dick Maas en Laurens Geels. Maar net zo groot 
was de invloed van de overheid bij de vooruitgang en verwording van de filmindustrie door 
de jaren heen. Die wisselwerking staat centraal in het eerste hoofdstuk.
 Aan de hand van drie studies waarin de Nederlandse filmwereld uitvoerig is 
beschreven, loopt dit hoofdstuk door tot de tijd waarin we nu leven, waarin de overheid de 
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geldkraan verder dichtdraait en makers weer naar nieuwe financieringswegen beginnen te 
zoeken. Bart Hofstedes Nederlandse Cinema Wereldwijd: De internationale positie van de 
Nederlandse film biedt een goed houvast om de Nederlandse filmindustrie te beschrijven, 
terwijl Van Fanfare tot Spetters: Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig 
van Hans Schoots dient om het maatschappelijke aspect van de Nederlandse film te 
behandelen.2 De bundel De Broertjes van Zusje: De nieuwe Nederlandse film 1995-2005 
is daarnaast vooral nuttig vanwege de gedetailleerde beschrijvingen van recentere 
ontwikkelingen.3

Waar het eerste hoofdstuk met name een analyse is van de tendensen in de Nederlandse 
filmwereld van de afgelopen vijftig jaar en hoe die de industrie kenmerken, gaat het 
tweede hoofdstuk meer over hoe (film)publiek in de loop der jaren veranderd is. Alvin 
Toffler omschreef in 1980 hoe consumenten steeds meer begonnen te veranderen in 
actieve individuen.4 De grens tussen consument en producent is in de afgelopen dertig 
jaar steeds vager geworden. Cultuurwetenschappers Janice Radway en Henry Jenkins 
onderschrijven die gedachte in meer recente artikelen.5 Zeker met de komst van het 
internet en niet veel later Web 2.0, is er steeds vaker een overlap in maker en consument 
te vinden. Welke veranderingen heeft dat in de maatschappij en de filmwereld met zich 
meegebracht? En zijn dat wel veranderingen om enthousiast over te worden? 
 Uiteindelijk belanden we dan bij crowdfunding en crowdsourcing, innovaties die 
zowel vanuit de ontwikkelingen uit het eerste- als het tweede hoofdstuk begrepen kunnen 
worden, voortgekomen uit behoeftes vanuit de industrie èn het publiek. Het derde 
hoofdstuk laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien wat die innovaties precies 
inhouden, op welke manieren ze gebruikt worden en welke positie ze momenteel in de 
Nederlandse film hebben. Twee platforms (CineCrowd en EU1) en een filmmaker (Eddy 
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2 Bart Hofstede, Nederlandse cinema wereldwijd: De internationale positie van de Nederlandse film 
(Amsterdam: Boekmanstudies, 2000).

Hans Schoots, Van Fanfare tot Spetters: Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig 
(Amsterdam: Lubberhuizen, 2004).

3 Mariska Graveland et al., De Broertjes van Zusje: De nieuwe Nederlandse film 1995-2005 (Amsterdam: 
Uitgeverij International Theatre & Film Books, 2006).

4 Alvin Toffler, The Third Wave: The Classical Study of Tomorrow, (New York: Bantam Books, 1989).

5 Janice Radway, “Reception study: Ethnography and the problems of dispersed audiences and nomadic 
subjects,” Cultural Studies 2 (1988): 359-376.

Henry Jenkins, Convergence culture: Where old and new media collide, (New York: New York University 
Press, 2006).



Terstall) dienen hier als voorbeeld om verschillende facetten van crowdfunding en 
crowdsourcing te kunnen behandelen. Het onderzoek dat Koen van Vliet in 2011 voor zijn 
MA-scriptie uitvoerde, over de motivaties achter meedoen aan crowdfunding, laat 
daarnaast zien hoe belangrijk een actieve houding van de filmmakers is.6

 De manier van financieren via relatief hoge bedragen van investeerders, die daar 
fiscale voordelen mee kunnen behalen, wordt in deze thesis slechts kort behandeld in het 
eerste hoofdstuk en verder voor het grootste deel buiten beschouwing gelaten. Hoewel het 
ook een vorm van crowdfunding is, heeft het vanwege de lagere toegankelijkheid (door de 
hoge donaties) en de mogelijkheid op winst een ander karakter dan de financiering via 
online platforms, voor kleine en middelgrote producties. Deze thesis gaat over de meer 
toegankelijke vormen van crowdfunding en crowdsourcing.
 Dat er potentie zit in de rol van het publiek blijkt wel uit hoofdstuk twee en drie, 
maar ook de keerzijde mag niet onbelicht blijven. Het vierde hoofdstuk behandelt daarom 
de nadelen die er aan de nieuwe manier van financieren zitten, en trekt in twijfel of het in 
Nederland ooit genoeg voet aan de grond zal gaan krijgen om daadwerkelijk verschil te 
kunnen maken. Het onderzoek naar de motivaties achter crowdfunding uit het derde 
hoofdstuk komt weer terug -samen met een onderzoek naar geefgedrag in de Verenigde 
Staten- om te verklaren waarom de markt in Nederland (nog) beperkt is.7 Het tweede 
gedeelte van het hoofdstuk laat met een aantal voorbeelden zien wat er tegenwoordig 
naast crowdfunding nog meer gedaan wordt en gedaan zou kunnen worden.

De eerste vier hoofdstukken laten samen zo genuanceerd mogelijk zien in welke context 
en met welke mate van scepsis we crowdfunding en crowdsourcing zouden moeten 
bekijken. Met in het achterhoofd de tendensen die zich al decennialang voordoen in de 
Nederlandse filmwereld, de veranderende rol van het publiek en de recente vernieuwingen  
die daarop inspelen, kan er in het laatste hoofdstuk vooruit worden geblikt. Wat kunnen we 
op korte en lange termijn nog verwachten van crowdfunding en crowdsourcing? En wat 
kunnen we verwachten van de Nederlandse film? Zal het publiek, dat een steeds actievere 
houding krijgt, voor het eerst een substantiële bijdrage kunnen leveren aan onze 
filmindustrie? In hoeverre kunnen de nieuwste ontwikkelingen in de maatschappij en in 
onze filmwereld een verschil gaan maken?
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1. Filmmakers en overheid in moeilijke tijden

Begin 2012 werd er nog feestgevierd in Tuschinski, bij de jaarlijkse bekendmaking van de 
bioscoopcijfers. Sinds 1978 waren er niet meer zo veel bioscoopkaartjes verkocht als in 
2011. En ook de Nederlandse film bleek een flinke vooruitgang te hebben geboekt, met 
een marktaandeel dat was gestegen van bijna 15 naar ruim 22 procent.8 Maar het lachen 
zal ons snel vergaan, waarschuwde Wilco Wolfers, voorzitter van de Nederlandse 
Federatie voor de Cinematografie. ʻIn 2013 zal het marktaandeel kelderen, omdat de 
bezuinigingen op cultuur dan hun weerslag hebben op de Nederlandse film.ʼ9

 Het is een typerend verschijnsel voor de Nederlandse filmcultuur. Wie een blik 
werpt op onze filmgeschiedenis ziet dat er na iedere opleving ook weer een periode van 
neergang en stilstand is. In de afgelopen vijftig jaar is wisselvalligheid de enige continuïteit 
geweest. Als er één factor is aan te wijzen die al decennia van groot belang is, dan is dat 
de rol van de overheid. Hoe creatief, onafhankelijk en dapper sommige filmmakers door de 
jaren heen ook zijn geweest; de Nederlandse film redt het uiteindelijk niet zonder 
overheidssteun. 
 Zowel die creativiteit als de invloed van de overheid zijn belangrijk geweest voor de 
ontwikkelingen die er in onze filmwereld hebben plaatsgevonden. Met dat in het 
achterhoofd kunnen we ook proberen om nieuwe factoren beter op waarde te schatten. 
Wie iets zinnigs wil zeggen over de recente ontwikkelingen, waarbij de rol van het publiek 
steeds belangrijker lijkt te worden, moet weten in welke context die plaatsvinden. Dit 
hoofdstuk laat zien wat er zich sinds de tweede helft van de jaren vijftig heeft afgespeeld 
in de Nederlandse filmwereld en wat dat heeft betekend voor de industrie. 

De Nederlandse film heeft het lange tijd zonder subsidie moeten doen, maar daar kwam 
verandering in met de oprichting van de Stichting Productiefonds voor de Nederlandse 
Film in 1956 en de Nederlandse Filmacademie twee jaar later. Niet veel later besloot de 
overheid steun te bieden aan de twee instanties. Via het Productiefonds kregen makers 
renteloze subsidies voor filmprojecten, die konden oplopen tot de helft van de totale 
kosten. Daarnaast werd de Nederlandse Filmacademie in 1962 erkend als volwaardige 
HBO-opleiding, met een structurele subsidiëring.10
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9 Ibidem.
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 Dit waren twee belangrijke stappen voor de Nederlandse filmwereld. Vanaf het eind 
van de jaren vijftig hielp de overheid mee om talenten op te leiden en zich te ontplooien 
als filmmakers of producenten. In de loop van de jaren heeft dat zijn vruchten afgeworpen. 
Onderstaande grafiek geeft daar een heldere indruk van. Na een langdurige 
laagconjunctuur is de stijging van het aantal lange Nederlandse speelfilms vanaf het begin 
van de jaren zestig (het afstuderen van de eerste generatie filmmakers) duidelijk zichtbaar. 
Uit die eerste lichting kwamen onder meer Nouchka van Brakel, Pim de la Parra, Wim 
Verstappen en Frans Weisz uit de anonimiteit naar voren. Filmmakers waarvan sommigen 
niet veel later een bepalende rol zouden gaan spelen.

11

Met de eerste afgestudeerden ontpopten zich ook direct de eerste enfants terribles van de 
Nederlandse filmwereld: Pim de la Parra en Wim Verstappen. Het begon al op de 
Filmacademie, waar het duo samen met een aantal medestudenten besprak hoe beperkt 
de filmwereld was en wat daar aan gedaan moest worden. Dat mondde uit in Skoop, een 
filmtijdschrift dat een revolutie zou moeten ontketenen en gevestigde makers als Bert 
Haanstra en Fons Rademakers van hun troon moest stoten. In meerdere opzichten was 
de nieuwe beweging vergelijkbaar met wat er zich in Frankrijk afspeelde. De jonge garde 
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achter het tijdschrift Cahiers du Cinéma, aangevoerd door Jean-Luc Godard en François 
Truffaut, maakte ook korte metten met oude conventies. Niet veel later gingen zij zelf met 
camera-apparatuur de straat op, om de films te maken die zij wilden zien. De Nouvelle 
Vague was geboren, een vernieuwende golf die over de filmwereld heen spoelde. In 
Nederland was er een vergelijkbare ontwikkeling te zien.12

 Verstappen en De la Parra richtten buiten de steun van het Productiefonds om hun 
eigen bedrijf op. Met Scorpio Films wilden ze minimaal een film per jaar maken, door met 
lage budgetten en de hulp van vrienden van de Filmacademie te werken. Hun eerste 
commerciële succes kwam in 1969 met Obsessions, de meest succesvolle film die 
Nederland in jaren had gezien.13 Een gedurfde film ook, vanwege de expliciete 
naaktscènes. Het was slechts een voorproefje van wat komen ging, want twee jaar later 
zette Blue Movie Nederland op zijn kop. Tot op de dag van vandaag staat de erotische 
speelfilm met een bezoekersaantal van 2,3 miljoen in de top 5 van best bezochte 
Nederlandse films aller tijden.14

 Pim en Wim stonden daarmee aan het begin van een nieuw tijdperk in de 
Nederlandse filmwereld. Blue Movie groeide uit tot kassucces, samen met het vrijwel 
tegelijkertijd uitgebrachte Wat zien ik? -plek nummer vier in de top 5- en ruim een jaar later 
Turks Fruit, nog altijd met afstand de best bezochte Nederlandse film: 3,3 miljoen 
bezoekers.15

 Dat deze drie films, (onder andere) bekend om de onverhulde seksscènes, bij de 
best bezochte Nederlandse films aller tijden horen, beschrijft Hans Schoots als tekenend 
voor de tijd waarin ze gemaakt werden. In Van Fanfare tot Spetters laat hij zien dat de 
ontwikkelingen van de Nederlandse film in de jaren zeventig veel gelijkenissen vertonen 
met de veranderingen in de maatschappij. Men maakte zich hard voor een vrijere seksuele 
moraal, in zowel de samenleving als op het witte doek. De seksgolf, noemt Schoots het.16 
Nog niet eerder waren er zulke concrete overeenkomsten geweest in wat maker en kijker 
graag wilden zien. 
 Tegenwoordig zijn er minder zaken in de samenleving die zo veel opzien baren en 
engagement oproepen als de seksuele revolutie van toen. Wel is het duidelijk dat 
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12 Guido Franken, “Pim en Wim: Van Skoop tot Scorpio” (MA scriptie, Universiteit Utrecht, 2011), 23-26.

13 Ibidem.

14 Schoots, Van Fanfare tot Spetters: Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig, 211.

15 Ibidem.

16 Schoots, Van Fanfare tot Spetters: Een cultuurgeschiedenis van de jaren zestig en zeventig, 81-111.



bioscoopgangers gevoelig zijn voor actuele onderwerpen. Zie bijvoorbeeld de populariteit 
van de komedies Shouf Shouf Habibi! (2004) en Het Schnitzelparadijs (2005), die de 
verhitte discussie over de multiculturele samenleving op een schalkse manier 
behandelden.17 En het vorig jaar verschenen De Heineken Ontvoering zal zijn succes ook 
mede te danken hebben aan het feit dat de criminelen die erin geportretteerd werden een 
rechtszaak tegen de makers aanspanden, breed uitgemeten in de media.18/19 Het zijn 
recente voorbeelden van films waar nog voor de release een zogeheten buzz omheen 
ontstond, wat vervolgens zorgde voor een hoge opkomst in de bioscoop.

De triomf van de Nederlandse film in de jaren zeventig bleek niet alleen uit de 
bioscooprecettes. Er was iets ontketend in de samenleving waar de Nederlandse 
filmkeuring niet meer omheen kon. Nog een paar jaar hield de strenge controle stand, 
maar begin 1977 werd er noodgedwongen besloten om de oude Bioscoopwet te 
veranderen en geen censuur meer toe te passen. De keuring was er toen alleen nog om 
leeftijdsgrenzen aan te geven.20 Zo was de revolutie vanuit de filmindustrie doorgeslagen 
tot op politiek niveau. Makers hadden door met lef en engagement in te spelen op 
actualiteiten meer vrijheid voor zichzelf gecreëerd.
 Het marktaandeel van de Nederlandse film steeg fors in de jaren zeventig, maar 
daalde net zo snel weer een paar jaar later. In het begin van de jaren tachtig namen 
Amerikaanse publiekstrekkers de markt over, terwijl de videorecorder mensen ook steeds 
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17 Genoemde komedies trokken beide ruim 300.000 bezoekers, latere varianten als ʻn Beetje Verliefd en 
Pizzamaffia deden het beduidend minder goed. Voor ʻn Beetje Verliefd kochten een ruime 140.000 mensen 
een kaartje en bij Pizzamaffia bleef de teller net iets onder de 69.000 bezoekers steken.
“Dutch film results (order by admissions) from January 1, 1991 till December 30, 2011,” Nederlandse 
Vereniging van Filmdistributeurs, geraadpleegd op 27 september 2012, http://www.filmdistributeurs.nl/files/
Top_1000_by_ADM_NL-film_1991-2011.pdf.

18 Met ruim 346.000 bezoekers een van de best bezochte Nederlandse films van 2011.

19 Willem Holleeder stapte in oktober 2011 naar de rechter om de uitbreng van de film te voorkomen. Een 
maand later volgden Jan Boellaard en Frans Meijer. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wakkerde de 
discussie nog wat verder aan door op zijn eigen website kritiek te uiten. Terug te vinden in de volgende twee 
artikelen:

Pascal Biesterbos, “Holleeder verliest rechtszaak film Heineken-ontvoering,” Elsevier, 21 oktober 2011, 
geraadpleegd op 27 september 2012, http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/320072/Holleeder-
verliest-rechtszaak-film-Heinekenontvoering.htm.

Peter R. de Vries, “Peter bekeek Nederlandse film,” Peterrdevries.nl, 1 november 2011, geraadpleegd op 27 
september 2012, http://www.peterrdevries.nl/nieuws/peter-bekeek-nederlandse-film/.

20 Hofstede, Nederlandse cinema wereldwijd, 161.
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vaker thuis hield.21 Nederlandse films waren nog wel maatschappelijk geëngageerd, maar 
de maatschappij reageerde er niet meer op. Grote publieksfilms bleven uit, 
productiemaatschappijen wilden geen risicoʼs nemen. 
 De industrie schreeuwde om een nieuwe impuls, en die kwam er, in de gedaantes 
van Dick Maas en Laurens Geels. Net als De la Parra en Verstappen waren ze de 
ingezakte situatie in de filmwereld zat (ʻweg met die spruitjeslucht!ʼ) en richtten ze een 
eigen productiemaatschappij op, in 1984.22 First Floor Features moest voor publiekshits 
gaan zorgen. Miljoenenbudgetten waren er nodig om een hoge productiekwaliteit te 
waarborgen en een goede marketing-campagne op te zetten. Het Productiefonds schoot 
daarin tekort, dus om het volledige budget rond te krijgen putten Maas en Geels ook uit 
een vaste groep financiers -zowel bedrijven als particulieren- die vertrouwen had in de 
kwaliteit waar het duo voor stond.23 
 Met een goed gevoel voor ondernemerschap en een flinke dosis stoutmoedigheid 
liet het duo zien hoe het ook kon in de Nederlandse film. Flodder en Amsterdamned 
trokken miljoenen bezoekers en behoorden tot de grootste successen van de jaren 
tachtig. De vaderlandse filmwereld had weer een opleving gekregen. Maas en Geels 
bouwden zelfs een eigen studio naar Hollywood-proporties, met het plan om Europese en 
Amerikaanse filmmakers te trekken. Zo ver kwam het niet. First Floor Features raakte 
uiteindelijk steeds verder in de financiële problemen en kon de grootse droom niet meer 
waarmaken.24

 Het aandeel van de Nederlandse film zakte na het eind van de jaren tachtig weer in, 
tot op een dramatisch niveau. In 1994 was nog maar één procent van de verkochte 
bioscoopkaartjes voor films van eigen bodem. Met dertigduizend bezoekers was Theo van 
Goghs 06 het meest succesvol. Opmerkelijk was het feit dat Van Gogh een tweede 
hypotheek op zijn huis had genomen om de financiering rond te krijgen, in plaats van te 
wachten op een oordeel van het trage Filmfonds. Dat zegt wel iets over het diepe dal waar 
de filmindustrie in was beland. Het jaar daarop leek niet anders te verlopen. 
Veelbelovende films maakten hun verwachtingen niet waar. Dick Maasʼ derde Flodder 
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sloeg niet aan, net als Antonia, die nota bene de Oscar voor beste buitenlandse film zou 
winnen. Het publiek bleef weg bij de films die in eigen land waren gemaakt.25 Tot eind 
september, toen het Nederlands Film Festival van start ging.
 Uit het niets was daar opeens Zusje, een film die net als 06 zonder een cent 
subsidie was gemaakt, door een beginnende filmmaker en een jonge cast en crew. 
Regisseur Robert Jan Westdijk had via een sponsoring en een commanditaire 
vennootschap die hij zelf op poten had gezet, een zeer bescheiden budget van 
honderdduizend gulden bij elkaar gekregen. Deelnemers in de vennootschap (familieleden 
en vrienden van Westdijk) zouden worden terugbetaald als de film winst zou maken. 
 Ondanks het kleine budget en de schijnbaar simpele opzet kon Zusje moeiteloos 
meedraaien met de rest van het programma in Utrecht. ʻDe plot was origineel en 
ingenieus, het acteren van Kim van Kooten en Roeland Fernhout verfrissend naturel en 
het (hand)camerawerk indringend. Niemand zou van tevoren hebben geloofd dat 
onervaren twintigers tot zoʼn prestatie in staat warenʼ, schrijft filmjournalist Jos van der 
Burg in een artikel over het onverwachte succes.26 Zusje won prompt het Gouden Kalf 
voor beste speelfilm, boekte groot succes op internationale filmfestivals en trok in eigen 
land 122.000 bezoekers naar de bioscoop. De filmwereld stond op zijn kop: dit was 
allemaal mogelijk geweest zonder dat het Filmfonds er aan te pas had hoeven komen.
 Even leek het erop alsof er iets zou gebeuren zoals aan het eind van de jaren 
zestig, dat er een nieuwe generatie filmmakers op zou staan die een frisse wind door de 
Nederlandse industrie zou laten waaien en de oude garde filmmakers de wacht aan zou 
zeggen. Maar Westdijk maakte duidelijk dat dat nooit zijn intentie was geweest. Grote 
veranderingen kwamen er niet, in eerste instantie.
 Zusje had producenten namelijk wel degelijk aan het denken gezet. In 1995 werd 
de Stichting ter bevordering van de Nederlandse Film in het leven geroepen, met het doel 
de overheid te laten inzien dat er iets moois kon opbloeien in de vaderlandse filmindustrie. 
Ze hielden niet hun hand op voor meer subsidie, maar opperden het idee van een fiscaal 
stimuleringsbeleid voor film. De regering ging akkoord en in december 1998 werd de CV-
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maatregel ingevoerd.27 De bedoeling was om ʻeen impuls [te] geven aan de filmsector, 
zodat deze zich verder [kon] ontwikkelen tot een economisch gezonde bedrijfstakʼ.28 
 In eerste instantie steeg de productiecapaciteit aanzienlijk door de invoering van de 
regeling. Investeerders konden geld dat ze in een filmproject stopten volledig van de 
belasting aftrekken. Zelfs als een film flopte bleek daar voor beleggers een redelijk 
rendement aan vast te zitten.29 Dat resulteerde in een vloedgolf aan filmprojecten.
 De formule bleek echter zo lucratief dat ook buitenlandse investeerders een 
graantje kwamen meepikken, waardoor de Nederlandse filmindustrie niets meer van het 
geld terug zag. Theo van Gogh: ʻIedere Amerikaanse producent kan als een haai 
hiernaartoe komen, een BVʼtje oprichten, de film draaien, en zonder ook maar één cent in 
Nederland uit te geven weer vertrekken met een film.ʼ30 De Nederlandse overheid bleek zo 
na twee jaar grote bedragen aan belasting te zijn misgelopen. Zie de tabel hieronder om 
daar een idee van te krijgen.

31

Te zien hier is ook dat de belastingderving na 2000 sterk afnam. Dat kwam doordat de 
overheid vanwege het grote verlies in de eerste twee jaar de CV-regeling aan banden 
legde. Den Haag wilde nog maar 23 miljoen euro per jaar aan de maatregel kwijt zijn, een 
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groot deel van het geïnvesteerde geld moest in Nederland worden uitgegeven en de 
fiscale voordelen voor investeerders werden teruggeschroefd. 32 
 In de Evaluatie van de stimuleringsmaatregelen voor de Nederlandse Film, die 
onderzoeksbureau Berenschot in 2003 in opdracht van de regering uitvoerde, kwam onder 
meer het volgende naar voren: 

ʻVanaf 2001 daalt zowel het productievolume als het geplaatste commanditaire kapitaal, 
maar gaat het nog steeds om substantiële bijdragen. Volgens geïnterviewden valt dit deels 
toe te schrijven aan een voortdurende onzekerheid omtrent het voortbestaan en de in- 
houd van de onderhavige fiscale maatregelen. Verder hebben volgens geïnterviewden de 
filminvesteringsaftrek enerzijds en de minimumrendementseisen die door de markt worden 
gesteld anderzijds, naast de negatieve publiciteit rond film-CV's en de economische 
recessie, ertoe geleid dat het door particulieren in een film-CV geïnvesteerde kapitaal 
steeds verder is gedaald.ʼ33

De steeds veranderende regels demotiveerden producenten om gebruik van de regeling 
te maken. Tegelijkertijd verslechterde het imago van de film-CV ook steeds meer, 
waardoor het vertrouwen van investeerders afnam. Debacles omtrent de maatregel 
werden uitvoerig behandeld in de media, zoals het nieuws dat Laurens Geels oude 
schulden afloste met de CV-financiering van drie nieuwe films.34

 De CV-regeling veroorzaakte teveel misbruik (door zowel buitenlandse als 
binnenlandse producenten), verwarring en onvrede. Bovendien kwam uit de evaluatie van 
Berenschot naar voren dat het hoofddoel van de maatregel, een economisch 
levensvatbare filmsector creëren, niet haalbaar was.35 In januari 2005 werd de regeling 
volledig stopgezet.36 Filmproducenten leken daarmee weer terug bij af te zijn. In Den Haag 
werd een grote deceptie gelukkig nog voorkomen, door het besluit om vanaf 2006 jaarlijks 
twintig miljoen euro extra in de Nederlandse film te steken. Het Filmfonds werd weer de 
meest gangbare weg om een film te financieren.
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 Toch is het idee van de CV-regeling niet compleet verdwenen. Zo liet de grote 
productiemaatschappij Eyeworks vorig jaar bijvoorbeeld donateurs toe om te investeren in 
fondsen die speciaal waren opgezet voor New Kids Nitro en Nova Zembla.37 Per 
participant ging dat om een bedrag van 4000 euro, dat zich al direct deels zou 
terugbetalen vanwege het fiscale voordeel dat donateurs ermee kregen, en waar 
bovendien winst mee gemaakt zou kunnen worden als de film het goed zou doen in de 
bioscoop. Die manier van investeerders werven heeft wel wat weg van de oude CV-
regeling, hoewel het een stuk minder voordelig bleek te zijn. Bij New Kids Nitro kwam het 
er uiteindelijk op neer dat een donateur bij 500.000 bezoekers nog 4% verlies leed en bij 
750.000 bezoekers pas 1% winst zou maken.38 
 Ondanks het feit dat deze investeringen niet zo aantrekkelijk waren als de 
constructies van tien jaar geleden, bleken ze aardig aan te slaan. Ze leverden Eyeworks 
per film ruim een miljoen euro op.39 De particulieren die geld staken in New Kids Nitro 
maakten uiteindelijk zelf geen winst. De film trok 490.000 mensen naar de bioscoop.40

 Producenten weten dus nog steeds investeerders te interesseren met fiscale 
constructies, maar het gaat hier wel alleen om de grootste maatschappijen van het land, 
die miljoenenproducties in de bioscoop brengen. Doordat zij de mogelijkheid hebben om 
grote publiekstrekkers op te zetten, wordt het voor particuliere investeerders ook 
interessanter om er een aandeel in te nemen. Dat was anders in de tijd van de film-CVʼs, 
waar een investering in een commanditaire vennootschap interessant was ongeacht het 
eventuele succes dat het op zou leveren. Zelfs wie handig weet om te gaan met 
belastingconstructies heeft tegenwoordig niet meer de voordelen die de overheid ruim tien 
jaar geleden beschikbaar stelde. 
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In Nederland is er altijd een wisselwerking geweest tussen filmmakers en de overheid. 
Nadat de subsidies zes jaar geleden werden verhoogd, zijn er weinig nieuwe initiatieven 
door producenten genomen. Nu er met de financiële crisis een donkere periode aankomt, 
lijkt het alsof makers wakker worden en de noodzaak zien om buiten het Filmfonds om te 
proberen hun projecten van de grond te krijgen.
 Een van die makers is Max Porcelijn, die begin dit jaar zijn speelfilmdebuut Plan C 
(zeven Gouden Kalf-nominaties, waarvan twee verzilverd41) zonder inmenging van 
fondsen wist op te zetten. ʻIk heb alles geleend wat ik kon lenen. En als je een distributeur 
en een omroep aan boord krijgt, dan heb je in ieder geval ietsʼ, vertelt de 31-jarige 
regisseur. Tijden worden zwaarder voor de filmwereld, maar -zoals ook eerdere 
voorbeelden al lieten zien- met lef, doorzettingsvermogen en creativiteit is nog een hoop 
mogelijk. En er is nog iets, legt Porcelijn uit: ʻHet geeft gek genoeg ook meer vrijheid op 
een bepaalde manier. Wil je kans maken op subsidie, dan moet je film ook aan bepaalde 
inhoudelijke eisen voldoen. Wij hadden nu de vrijheid de film volledig autonoom te 
creëren.ʼ42

 Filmmakers in Nederland kunnen ondanks hun afhankelijkheid van subsidies dus 
ook zeker in bepaalde mate onafhankelijk opereren. En dat willen ze ook, zoveel blijkt wel 
uit bovenstaande voorbeelden van de afgelopen vijftig jaar. Controle is belangrijk, en dat 
geldt niet alleen voor regisseurs en producenten. 
 Sinds het begin van de jaren tachtig zijn er andere ideeën ontstaan over de 
denkwijze van consumenten. Publiek is geen passieve massa meer en wil in plaats van 
alleen maar iets voorgeschoteld krijgen ook zelf iets kunnen bijdragen. In hoeverre gaat 
die verandering op voor filmkijkers? Kunnen zij eigenlijk een verschil maken?
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2. Actieve consumenten

De Amerikaanse futuroloog Alvin Toffler omschreef in zijn boek The Third Wave een 
wereldwijde verandering in de houding en positie van burgers. De Derde Golf uit de titel 
verwees naar de introductie van een nieuw tijdperk -logischerwijs een opvolging van de 
Eerste en Tweede Golf, die respectievelijk de zelfvoorzienende boerensamenleving en de 
massa-gerichte maatschappij na de Industriële Revolutie omvatten. Toffler stelde dat er 
sinds het eind van de jaren vijftig een post-industriële samenleving aan het ontstaan is, 
waarin diversiteit en verandering twee belangrijke elementen zijn geworden. Anno 1980 
voorspelde hij dat de wereld in de komende decennia een belangrijke verandering door 
zou gaan maken, waarbij de scheidslijn tussen producent en consument uiteindelijk 
volledig zou verdwijnen.43 Zo ver zijn we nog niet, maar voorbeelden van een overlap zijn 
tegenwoordig steeds vaker te vinden. Van IKEA-bouwpakketten tot weblogs die 
concurreren met de klassieke journalistiek.
 In 2006 kwam Toffler -samen met zijn vrouw Heidi- met een nieuw boek, 
Revolutionary Wealth, waarin hetzelfde idee verder werd uitgewerkt aan de hand van 
veranderingen die inmiddels in technologie en maatschappij waren opgetreden.44 Wat er 
onder meer in staat beschreven is dat de prosumer -zo noemt Toffler de mix tussen 
producent en consument- steeds meer aan terrein begint te winnen en daarmee ook een 
rol in de economie inneemt, die tot nu toe onderschat zou zijn geweest. Macht en controle 
komen tegenwoordig steeds meer vanuit de maatschappij.
 Nu ligt het voor de hand dat Toffler zijn eigen theorie kracht bij zet in een nieuwe 
publicatie, maar er zijn meer theoretici die een vergelijkbare visie op de  maatschappij 
hebben getoond. Zo beschreef de Amerikaanse cultuurwetenschapper Janice Radway in 
het in 1988 verschenen artikel ʻReception Study: Ethnography and the problems of 
dispersed and nomadic audiencesʼ hoe complex de verhoudingen tussen maker en 
publiek daadwerkelijk liggen. Ze argumenteert hoe personen als nomades gezien moeten 
worden, die van plek naar plek reizen en zo continu bezig zijn om hun eigen 
persoonlijkheid vorm te geven. Betekenis wordt daarmee niet alleen bepaald door de 
producent, maar de consument kiest ook zelf actief welke elementen van waarde zijn. Dat 
betekent dat er een continue wisselwerking bestaat tussen die twee. Radway heeft het 
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niet expliciet over de prosumer, maar toont wel aan dat producent en consument steeds 
meer naar elkaar toe groeien.45

 Hoe meer technologie zich ontwikkelt, hoe meer consumenten zich actief kunnen 
opstellen. De Amerikaanse socioloog Henry Jenkins zette in 2006 de gedachtegang van 
Radway verder voort in Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. Hij 
stelde daarin dat producenten zichzelf tegenwoordig alleen nog staande kunnen houden 
als ze hun positie ten opzichte van de consument heroverwegen en bijstellen. Met de 
participatiecultuur van tegenwoordig moeten makers hun publiek geven wat ze willen: het 
gevoel van deelname.46

 Met name met de komst van het internet zijn er inderdaad veranderingen 
opgetreden in het gedrag van de consument en zijn positie ten opzichte van de producent. 
Toch moeten die ook niet overschat worden. Zo liet technologie-expert Charles Arthur in 
2006 (hetzelfde jaar van de publicaties van Toffler en Jenkins) zien dat die sterke behoefte 
aan deelname bij nader onderzoek juist helemaal niet naar voren komt. In het korte artikel 
ʻWhat is the 1% rule?ʼ, verschenen in The Guardian, legde hij onderzoeken naar gedrag 
van bezoekers op verschillende sites zoals YouTube en Wikipedia naast elkaar. Bij iedere 
website bleek dat maar een klein deel van de bezoekers een concrete bijdrage leverde; de 
rest keek rond en hield zich verder afzijdig.47 
 Meer recente statistieken waren helaas niet voorhanden, maar waarschijnlijk is wel 
dat internetgebruikers sinds 2006 actiever zijn geworden, onder meer door de opkomst 
van websites als Facebook en Twitter. Toch bewijst de discrepantie tussen de aannames 
van theoretici en de cijfers die Arthur analyseerde wel dat men voorzichtig moet zijn met 
het op waarde schatten van die behoefte aan (meer) participatie. Dat er steeds vaker 
sprake is van een overlap is duidelijk. De vraag is hoe breed de behoefte aan die overlap 
in de maatschappij gedragen wordt, of nog kan gaan worden.
 Ook bij het medium film mag er kritisch naar die ontwikkeling gekeken worden. Dat 
maker en kijker op belangrijke vlakken gedeelde interesses kunnen hebben, bleek al uit 
het voorbeeld van de seksuele revolutie in Nederland. Maar in hoeverre is het idee van de 
prosumers toepasbaar op dit medium? Je kunt je zelfs afvragen in hoeverre toeschouwers 
in een bioscoopzaal überhaupt actief horen te zijn, of kunnen zijn. Film lijkt nu eenmaal om 
een bepaalde mate van overgave te vragen. Toch zijn er in de afgelopen decennia ook wel 
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degelijk veranderingen opgetreden waarbij het filmmedium zich meer begint te lenen voor 
mensen die op een actievere manier betrokken willen zijn.

Dat consumenten zelf ondernemender worden is een tendens waar Toffler al bewijzen 
voor vindt aan het begin van de jaren zeventig. Die ontwikkeling heeft in de decennia 
daarna steeds verder om zich heen gegrepen. Technologieën die eerder alleen door grote 
instanties gebruikt konden worden, werden beschikbaar voor consumenten. Gewone 
burgers kregen zo de mogelijkheid om zelfvoorzienender te worden.48 Een gigantische 
sprong werd er gemaakt toen aan het eind van de jaren tachtig een van de meest 
toonaangevende uitvindingen van de vorige eeuw voor publiek beschikbaar werd: het 
internet.
 Een van de eerste aspecten van film waar het Wereldwijde Web een effect op had 
was de fancultuur. Voorheen konden liefhebbers van bepaalde series of genres alleen met 
elkaar contact houden via de post of op bepaalde conferenties, maar nu iedere computer 
met elkaar in verbinding stond, ontstonden er ook wijdverspreide groepen om bepaalde 
films of series heen. Henry Jenkins, ook bekend om zijn theorieën over fancultuur, noemt 
in ʻInteractive Audiences? The ʻCollective Intelligenceʼ of Media Fansʼ een vroeg voorbeeld 
van Twin Peaks-fans die met elkaar in discussie gingen om de mysterieuze moordzaak -
waar de hele serie om draait- op te lossen. De informatie kwam dus niet meer alleen 
vanuit de makers. Hoewel het geen invloed had op het uiteindelijke verloop van de serie, 
liet dit wel al zien dat het internet oude conventies over de verhouding tussen producent 
en consument in de war gooide.49

 Die ontwikkeling greep verder om zich heen met de komst van Web 2.0.50 
Internetgebruikers konden informatie naar hun eigen hand zetten en vervolgens zelf gaan 
produceren en distribueren. De fans van Star Wars hoorden bij de eerste groepen die 
lieten zien wat er mogelijk was. Met merchandise van de sf-films en computertechnieken 
die voor particulieren steeds gebruiksvriendelijker waren geworden, konden fanaten van 
de filmreeks hun eigen interpretaties maken en het resultaat aan de rest van de wereld 
laten zien. De consument oefende een direct effect op de industrie uit, want sommige 
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amateurfilms werden zo populair dat ze op Amazon.com werden aangeboden en 
concurreerden met de DVD van de originele film.51 
 Met die groeiende populariteit van fanmade-films kon een reactie vanuit de industrie 
niet meer uitblijven. In 2002 organiseerde Lucasfilm (het bedrijf achter Star Wars) ʻThe 
Official Star Wars Fan Film Awardsʼ, een jaarlijks terugkerende competitie van films voor 
en door Star Wars-fans. Een mooi voorbeeld van hoe producent en consument dichter 
naar elkaar toe groeiden.

Die actievere instelling van filmfans heeft ook een keerzijde. De mogelijkheid om 
zelfgemaakte films te uploaden, heeft in de loop der jaren ook zeker piraterij in de hand 
gewerkt. Zodra een populaire film in première is gegaan, verschijnen er vaak enkele uren 
later al illegale kopieën van online. Bezoekers nemen zelf een camera mee naar binnen 
en zetten hun materiaal zo snel mogelijk op internet, om het met de rest van de wereld te 
delen. Een bezoek aan de bioscoop geeft een betere ervaring, daar zal iedereen het mee 
eens zijn, maar dat weerhoudt lang niet iedereen ervan om thuis achter de computer te 
blijven zitten. Er is tegenwoordig een keuzemogelijkheid als het aankomt op nieuwe films 
kijken. Een tweede voorbeeld van hoe de vrijheid en macht van de consument vergroot is 
met de opkomst van het internet.
 Ook die piraterij ontlokt weer reacties vanuit de industrie. Niet zozeer via 
rechtszaken (hier in Nederland, waar downloaden niet aan banden is gelegd, merken wij 
daar nauwelijks iets van), maar via inventievere oplossingen. Zo bleek de vernieuwde 3D-
technologie een waardevolle vondst te zijn voor producenten die hun winsten vanwege 
piraterij zagen dalen. Het effect dat in de bioscoopzaal met gepolariseerd licht tot stand 
komt, kan niet met een camera worden opgenomen, dus om een film echt te ervaren zoals 
hij bedoeld was moesten bezoekers een kaartje kopen. Vooral na het ongekende succes 
van Avatar steeg het aantal 3D-films snel. Vaak genoeg gebeurde het dat filmmakers een 
2D-film op het laatste moment nog met de computer bewerkten om een nieuwe dimensie 
toe te voegen. Het kwam de kwaliteit meestal niet ten goede, maar het zorgde wel voor 
een opleving in de bioscopen. 

Zichtbaar wordt dat de wisselwerking tussen consument en filmmaker vergelijkbare 
tendensen vertoont met die van makers en overheid door de jaren heen. Ontwikkelingen 
op maatschappelijk niveau kunnen voor veranderingen binnen de industrie zorgen, terwijl 
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technologische vernieuwingen (in de filmwereld en daarbuiten) weer een bepaalde reactie 
uit de samenleving kunnen oproepen. In de loop der jaren is de band tussen filmmaker en 
consument daardoor hechter geworden. 
 Toch blijven veranderingen in verhoudingen tussen maker en consument steken op 
actie en reactie. Ondanks pogingen om dichter naar elkaar te groeien, is er zo toch altijd 
een duidelijke grens tussen de twee zichtbaar gebleven. Hoewel de filmkijker zich actiever 
opstelt, is hij nog steeds afhankelijk van wat een producent maakt. Je kunt je dus afvragen 
in hoeverre er ooit sprake kan zijn van prosumers in de filmwereld. 
 De Amerikaanse filmcriticus Terrence Rafferty merkte in 2006 op aan de hand van 
recente ontwikkelingen dat actieve consumenten per definitie niet passen bij het 
filmmedium. In zijn artikel ʻEverybody Gets a Cutʼ, verschenen in de New York Times, 
stelde hij dat met de komst van de DVD, de filmbeleving zoals hij hoorde te zijn leek te 
verdwijnen. Door de verschillende menuʼs, blikken achter de schermen en alternatieve 
eindes zouden filmkijkers een vorm van interactiviteit krijgen die helemaal niet aansluit bij 
wat het medium zou moeten zijn:

ʻThe contemporary desire for interactivity in the experience of art derives, obviously, from 
the heady sense of control over information to which we've become accustomed as users 
of computers. The problem with applying that model to works of art is that in order to get 
anything out of them, you have to accept that the artist, not you, is in control of this 
particular package of ''information.'' And that's the paradox of movies on DVD: the digital 
format tries to make interactive what is certainly the least interactive, most controlling art 
form in human history.ʼ52

De uitvinding van de DVD past inderdaad goed bij deze tijd. Consumenten willen zelf iets 
doen en die mogelijkheid krijgen ze met de keuze uit alle extra opties waar distributeurs de 
schijfjes mee aanprijzen. De filmindustrie wil gehoorzamen aan de moderne tijd en 
meegaan met de behoefte van het publiek, maar de vraag is of dat uiteindelijk wel een 
positieve uitwerking heeft. Later in zijn betoog komt Rafferty met het volgende argument:

ʻThe more ''interactive'' we allow our experience of art -- any art -- to become, the less 
likely it is that future generations will appreciate the necessity of art at all. Interactivity is an 
illusion of control; but understanding a work of art requires a suspension of that illusion, a 
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provisional surrender to someone else's vision. To put it as simply as possible: If you have 
to be in total control of every experience, art is not for you. Life probably isn't, either. Hey, 
where's the alternate ending?ʼ53

Het is die illusie van controle waar de moderne maatschappij zo van houdt en waar 
iedereen die geld wil verdienen wel rekening mee wil houden. Ook de filmwereld doet 
duidelijk moeite om met de tijd mee te gaan. Gek is dat niet, maar het heeft ook zeker een 
keerzijde. Makers moeten dus ergens een balans vinden tussen het tevreden stellen van 
hun publiek en het behouden van hun eigen integriteit. We hoeven niet te verwachten dat 
filmkijkers in de toekomst meer macht over de gehele industrie gaan krijgen, producenten 
zullen in de regel de baas blijven. Maar ruimte voor nieuwe vondsten en alternatieve 
productiewijzen is er in de Nederlandse filmwereld wel degelijk.
 Tegenwoordig schieten nieuwe ideeën dan ook als paddenstoelen uit de grond. In 
economisch zware tijden proberen makers naar alternatieven te zoeken om een project 
van de grond te krijgen en om tegelijkertijd ook mee te gaan in het moment. Dat een 
filmkijker ook daadwerkelijk een filmmaker kan worden is misschien een te extreme 
gedachte, maar de grens tussen die twee vervaagt wel sterker bij een aantal recente 
ontwikkelingen. Met nieuwe vormen van crowdsourcing bijvoorbeeld. Makers vragen hun 
publiek om mee te denken tijdens de ontwikkeling van een nieuw project en hun ideeën op  
te sturen of online te zetten, zoals in de Verenigde Staten al gebeurde met de Star Wars-
wedstrijden. Ook in Nederland wordt daar steeds vaker mee geëxperimenteerd.
 Zo nam Paul Verhoeven dit jaar de proef op de som met Entertainment Experience, 
een project waarvoor hij de hulp van het publiek inschakelde. Kim van Kooten had al het 
begin van een scenario geschreven, dat deelnemers vervolgens in zeven losse delen 
mochten aanvullen met hun eigen versies. Verhoeven stelde vervolgens met Robert 
Alberdingk Thijm een definitief scenario samen, wat dan weer door het publiek verfilmd 
kon worden. Tegelijkertijd maakte Verhoeven ook zijn eigen versie op basis van de 
opgestuurde scenarioʼs.54 De publiciteit barstte los. Maker en publiek werkten samen.
 Het kan nog verder gaan, bewees de publiciteitsmachine van het Nederlands Film 
Festival onlangs. Op een afgesproken dag en tijdstip kon iedereen met een Twitter-
account live meewerken aan de thriller Onder Controle. Anderhalf uur gaven deelnemers 
via tweets aanwijzingen voor het verloop van de film, waarvan de sterkste werden 
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geselecteerd en via draadloze oortjes direct door werden gegeven aan de crew en 
acteurs. De rol van het publiek bij de productie van een film werd naar een nieuw niveau 
getild; deelnemers hadden de regie in handen.55 Natuurlijk zat er nog een redactie tussen 
om een selectie uit de inzendingen te maken, maar belangrijk was dat ideeën en 
aanwijzingen direct invloed hadden op de film als eindproduct. Een grotere overlap tussen 
maker en publiek is haast ondenkbaar.
 Nu is het voorbeeld van Onder Controle natuurlijk vrij extreem. Een interessant 
experiment waar enthousiast op werd gereageerd, maar dat niet direct perspectieven voor 
de toekomst van de filmindustrie biedt. Onwaarschijnlijk is dat een regisseur voor de rest 
van zijn carrière op zoʼn manier te werk zou willen gaan. Wel laat het zien hoe inventief er 
tegenwoordig met nieuwe media wordt omgegaan. 

Het feit dat maker en publiek samenwerken wil niet zeggen dat ze beiden even betrokken 
zijn bij de inhoud van een film. Dat een regisseur of producent zich volledig in een project 
stort is logisch, bij een consument is dat een andere kwestie. Wellicht dat er zolang het 
nog nieuw en verfrissend is, er ook buitenstaanders zijn die interesse tonen om mee te 
werken aan een nieuw filmproject. De vraag is hoe lang dat stand houdt. Dat maker en 
kijker dichter naar elkaar groeien is een interessante ontwikkeling, maar of het 
waarschijnlijk is dat dat gegeven op zichzelf een doorslag kan geven in de Nederlandse 
filmindustrie is, valt te betwijfelen. 
 Laten we eerst kijken naar wat er zich tegenwoordig allemaal afspeelt op het gebied 
van crowdfunding en crowdsourcing in Nederland, voordat we verder in gaan op de 
vraagtekens die er bij de potentie van die ontwikkelingen gezet kunnen worden.
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3. De potentie van het hedendaagse Nederlandse publiek

Op 2 juli 2012 vond er in het Amsterdamse Ketelhuis een thema-avond rondom 
crowdfunding plaats. Roel van de Weijer (oprichter CineCrowd), Marco van Kampen 
(mede-oprichter EU1) en filmmaker Eddy Terstall deelden hun ervaringen en gaven hun 
visie op het nieuwe fenomeen in de Nederlandse filmwereld. Op verhelderende wijze lieten 
ze zien welke profijten crowdfunding biedt en zou kunnen bieden, en hoe er in ons land op 
wordt gereageerd. De presentaties van een paar maanden terug vormen nu samen een 
mooi houvast om te laten zien waar ons land momenteel staat als het gaat om 
crowdfunding voor kleine en middelgrote producenten.56

Van de Weijer richtte in 2011 CineCrowd op en heeft er inmiddels met zijn bedrijf voor 
gezorgd dat er tientallen korte films zijn gefinancierd. Uitsluitend korte films, waar over het 
algemeen kleine bedragen voor worden gevraagd. Filmmakers vragen dan ook niet het 
volledige budget voor een film, maar meestal alleen de laatste tien procent. Dat heet gap 
financing, er is nog een laatste gat in het budget dat opgevuld moet worden. ʻHet grootste 
deel, zoʼn 60 à 70 procent, komt van filmfondsen. Dan is er vaak nog een deel van grotere 
sponsors, zoals bedrijvenʼ, weet Van de Weijer te vertellen.57

 CineCrowd kreeg al snel landelijke bekendheid toen regisseur Eddy Terstall het 
platform gebruikte om zijn korte film Deal te financieren. Voor het eerst maakte een 
bekende naam gebruik van het forum. Bovendien wist hij het publiek op een inventieve 
manier te prikkelen. 
 Dat ging niet meteen zonder slag of stoot, zoals je misschien wel zou verwachten 
bij een in Nederland gevestigde filmmaker. Terstall moest net als alle anderen hard zijn 
best doen om mogelijke financiers te overtuigen en zo aan het bedrag van ongeveer 
twintigduizend euro te komen. ʻJe moet niet achterover leunen en verwachten dat omdat je 
eerder films maakte, jouw film ook sneller gefinancierd wordtʼ, legt de regisseur uit.58
 Hetzelfde blijkt ook uit een onderzoek van vorig jaar naar de beweegredenen achter 
geld doneren aan crowdfunding-projecten. Koen van Vliet nam voor zijn Masterscriptie 
ʻCrowdfunding: Waarom doen we meeʼ interviews bij veertien mensen af die aan 
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crowdfunding hadden meegewerkt.59 Maar liefst elf daarvan hadden het project waar ze 
uiteindelijk geld aan doneerden gevonden doordat ze waren gevraagd, via bijvoorbeeld e-
mail of sociale media. Slechts drie mensen hadden een project gevonden omdat ze al 
eerder via de website geld hadden gedoneerd. Hierover volgt meer in het volgende 
hoofdstuk.
 Een producent die succes wil hebben met crowdfunding moet dus de handen uit de 
mouwen steken. Een project online zetten en wachten tot het geld binnenstroomt heeft 
geen zin. Het moet gaan leven onder het publiek. Sociale media zijn daarbij een belangrijk 
instrument. Zo kwam het communicatiebureau OneBigAgency voor Terstall op het idee 
van Eddyʼs Twitflicks, waarbij de regisseur zijn publiek opriep om naast hun donatie via 
Twitter filmideeën online te zetten. Voor een bedrag van tien euro vertaalde hij een idee 
naar een filmpje van tien seconden, voor zestig euro werd het een minuut. Donateurs 
konden vervolgens ʻhunʼ Terstall-film trots op Facebook zetten. De bedenkers deelden het 
resultaat met vrienden en Terstall zag zo zijn crowdfunding-project steeds meer verspreid 
worden. Meer aandacht betekende ook grotere investeerders, en zo kwam Deal 
uiteindelijk op honderdduizend euro meer uit dan het oorspronkelijke streefbedrag, genoeg 
om de korte film uit te bouwen tot een lowbudget-speelfilm.60

 Een prachtig verhaal natuurlijk, maar er zat dan ook veel tijd en moeite in. En 
uiteindelijk moest Terstall nog steeds werken met een fractie van het budget dat 
gebruikelijk is voor een film van anderhalf uur. De voordelen van crowdfunden zitten dan 
ook niet alleen in het verdienen van geld. Er kan ook geld mee bespaard worden. Terstall 
geeft zelf toe dat er geen grote bedragen mee kunnen worden binnengehaald, maar een 
mooie bijkomstigheid bij Deal was dat andere zaken er goedkoper door werden. Zo hoefde 
de filmmaker van de gemeente Barcelona bijvoorbeeld geen vergunningen aan te vragen 
en stelde een hotel zich welwillend op om kosteloos als een van de belangrijkste 
filmlocaties te fungeren; hun naam zou immers in de film terug te zien zijn.61

 Als je er goed mee weet om te gaan, betaalt crowdfunding zich dus niet alleen uit in 
geld. Sterker nog, bij het voorbeeld van Deal was de publiciteit die er werd gegenereerd 
veel belangrijker. In eerste instantie zouden al die korte filmpjes waarschijnlijk helemaal 
niet rendabel zijn geweest. Bedenk maar eens hoeveel tijd het kost om een filmpje te 
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maken en hoeveel geld daar voor terug kwam. Maar doordat Eddyʼs Twitflicks ging leven 
via sociale media, kon het uitgroeien tot een succes, met grotere donaties en een lading 
aan publiciteit op internet en televisie. En dat allemaal voordat de film überhaupt in 
productie was gegaan. Via reguliere financieringswegen is dat ondenkbaar. Crowdfunding 
blijkt dus ook voordelen boven de gebruikelijke subsidies en fondsen te bieden.
 Een mooie bijkomstigheid bij Twitflicks was dat er op een toegankelijk, concreet 
niveau aan het publiek werd getoond wat crowdfunden precies doet. Deelnemers hoefden 
niet te wachten op het eindresultaat van Deal om te zien wat er met hun geld gebeurd 
was, maar zagen al veel sneller resultaat doordat hun idee werd verfilmd. Zo hadden ze 
dus ook daadwerkelijk meegeholpen om iets te realiseren. Hoe klein hun inbreng ook was, 
ze hadden er iets mee mogelijk gemaakt. Dat is precies het gevoel dat er bij crowdfunding 
moet worden opgewekt. Van de Weijer: ʻMensen moeten het gevoel krijgen dat ze ergens 
deel van uit maken, hoe summier hun daadwerkelijke rol ook eigenlijk is.ʼ62 
 Impliciet heeft Van de Weijer het hier over de prosumer-theorie van Toffler. 
Crowdfunding speelt in op moderne behoeftes, hoewel die in werkelijkheid voor een groot 
deel niet worden ingelost. Consumenten krijgen, zoals ook Rafferty dat al omschreef bij 
het voorbeeld van de DVD, slechts de illusie van controle. Meer dan dat kan eigenlijk ook 
niet. De rol van de individuele consument is beperkt. Bij crowdfunding omdat de 
gemiddelde donateur in zijn eentje niet genoeg geld beschikbaar kan stellen om 
daadwerkelijk iets toe te voegen (daarom heet het ook crowd-funding), bij crowdsourcing 
omdat filmmakers de regie zo veel mogelijk zelf in handen willen houden, experimentele 
uitzonderingen zoals Onder Controle daar gelaten. 

Publiek kan zowel om financiële- als om publiciteitsredenen worden betrokken, maar de 
waarde ervan moet niet worden overschat. Van de Weijer vertelde al dat slechts een klein 
deel van de volledige financiering vanuit crowdfunding komt, de rest moet ergens anders 
worden gezocht. Marco van Kampen speelt daar handig op in met EU1. 
 Van de buitenkant lijkt de website niet veel te verschillen van CineCrowd. Onder 
iedere video-pitch staat het benodigde geldbedrag, samen met een meter die aangeeft 
hoeveel er inmiddels is opgehaald. En ook hier krijgen geldgevers als dank bepaalde 
extraʼs, zoals kaartjes voor premières of een uitnodiging om op de set te komen kijken. 
Maar achter dat uiterlijk zit een doordacht systeem. Van Kampen beseft net als Van de 
Weijer dat er meer nodig is dan alleen (financiële) input van het publiek om een film aan 
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het draaien te krijgen. EU1 is daarom niet alleen bedoeld als platform voor makers en 
particuliere financiers, maar ook voor zenders, merken en fondsen. Het online kanaal 
fungeert als schakel tussen die verschillende partijen, om daarmee een project zo goed 
mogelijk in de markt te zetten. Dat biedt grote voordelen. Met partners als UPC en Ziggo 
kunnen makers hun projecten ook via digitale televisie door het land verspreiden. Dat 
betekent automatisch een bereik van ruim drie miljoen kijkers. Er wordt zo een netwerk om 
een project heen gebouwd, waardoor er een gelaagde vorm van financiering ontstaat. Niet 
alleen het publiek wordt dan om geld gevraagd, maar ook bijvoorbeeld merken (denk aan 
product placement) en omroepen.63 
 De marketing-machine begint zo al in een vroeg stadium te lopen. Met het grote 
bereik dat EU1 heeft, biedt dat perspectieven voor makers die hun film zonder inmenging 
van het Nederlands Filmfonds willen financieren. Van Kampen: ʻHoe meer steun van het 
publiek, hoe groter de kans dat merken, producenten of omroepen met je in zee willen 
gaan. Met veel followers heb je al een aantoonbare achterban, waardoor je eerder groen 
licht voor een project zou kunnen krijgen.ʼ64

 In de Nederlandse filmwereld wordt er nog altijd volop ontdekt en 
geëxperimenteerd, gezocht naar vernieuwing en effectiviteit. In die zoektocht zijn er 
uiteenlopende ideeën ontstaan die zorgen voor een stijging in de bekendheid en 
populariteit van crowdfunding, zoals Deal. Dat is terug te zien in de statistieken, want 
crowdfunding in Nederland zit de afgelopen jaren in de lift.65 In de filmwereld worden er 
nog geen grote bedragen mee binnen gehaald, maar wel wordt het steeds vaker 
toegepast. Die stijging betekent meer publieke aandacht met als logisch gevolg een 
breder bereik. 
 Makers zijn creatief en tonen lef, het publiek reageert positief en brengt hun 
enthousiasme over op vrienden en kennissen. Momenteel zien we zo een groeiende 
tendens in crowdfunding, maar daar mogen ook kanttekeningen bij worden geplaatst. Hoe 
ver gaat en kan dit doorzetten, en in hoeverre hebben we eigenlijk iets aan deze nieuwe 
ontwikkeling? Kunnen we ook zonder?
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4. Een kritische noot

In economisch zware tijden kan het natuurlijk alleen maar worden aangemoedigd dat 
mensen zelfstandiger en creatiever worden. Het is dus niet verwonderlijk dat de resultaten 
die daar uitrollen, zoals crowdfunding, ook worden omarmd. Het is iets nieuws en fris, en 
het blijkt al voor een deel goede resultaten te boeken, dus groeien de interesse en het 
enthousiasme. Maar we mogen ons tegelijkertijd ook wel afvragen of dat in dit geval 
terecht is. 
 Zoals Roel van de Weijer al aangaf, is crowdfunding momenteel alleen goed voor 
het laatste gat in de financiering. Het is voor te stellen dat filmmakers grotere gaten 
kunnen opvullen naarmate crowdfunding aan bekendheid en populariteit wint, maar 
vooralsnog blijft het bij slechts een klein gedeelte van het totaalbudget. 
 Eddy Terstall heeft met Deal voor Nederlandse begrippen een uitzonderlijk hoog 
bedrag weten te verdienen, maar moest daar ook hard voor werken. Hij was een jaar 
actief bezig om zo ver te komen; is dat het eigenlijk wel waard? Het overtuigt het publiek 
wel van zijn inzet en volharding, daar spreekt een mooie boodschap uit, maar misschien is 
het ook niet zoʼn eerlijk voorbeeld. Terstall kon het zich permitteren om een jaar lang niets 
anders te doen dan zijn financiering rond te krijgen. Dat zullen niet veel onafhankelijke 
filmmakers kunnen zeggen. Voor je aan crowdfunding begint, moet je dus goed beseffen 
dat het niet alleen een slimme manier is om geld te verdienen of interesse te kweken, 
maar dat er ook risicoʼs aan kleven. De animo in Nederland is (nog) niet groot genoeg om 
op een degelijke financiële steun vanuit het publiek te kunnen rekenen.

In de Verenigde Staten is dat anders. Op Kickstarter, een crowdfunding-website waar 
uiteenlopende makers en bedenkers om financiering voor hun projecten kunnen vragen, 
hebben tientallen onafhankelijke filmprojecten sommen van meerdere tonnen bij het 
publiek weten los te krijgen.66 Waarom gaat het daar zo veel beter dan in Nederland? 
 De meest voor de hand liggende verklaring is het feit dat Amerika veel meer 
inwoners heeft en dus ook meer potentiële donateurs. Bovendien ging Kickstarter online in 
2009, waardoor de website dus al langer de tijd heeft gehad om publiek achter zich te 
scharen dan de Nederlandse varianten. Met dat laatste in gedachte kan crowdfunding hier 
dus nog aan terrein winnen. Wie weet hoe bekend en geliefd CineCrowd of EU1 over een 
paar jaar zijn.
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 Toch moet ook dat met de nodige scepsis worden bekeken. Een logische reden 
voor het succes van Kickstarter is het multidisciplinaire karakter van het platform. Buiten 
filmmakers krijgen musici, kledingontwerpers, journalisten, ontwikkelaars van 
computerspellen, en zelfs restaurants en voedselproducenten de ruimte om hun producten 
in de markt te zetten. Omdat dat allemaal op één plek plaatsvindt, zal de naam Kickstarter 
zich waarschijnlijk ook sneller verspreiden. Op die manier is ook het bereik breder, want 
zelfs een game-liefhebber of een voedselfanaat kan gemakkelijker in aanraking komen 
met onbekende filmprojecten. 
 In Nederland valt te betwijfelen of er veel mensen zijn die geen speciale interesse in 
film hebben maar wel van CineCrowd of EU1 hebben gehoord. Dat wordt ook duidelijk in  
Koen van Vliets onderzoek naar ʻde motivatie van donateurs die participeren in culturele 
projecten op crowdfunding platformsʼ.67 In zijn conclusie komt onder meer naar voren dat 
de meeste geïnterviewden geld hadden gedoneerd omdat ze een noodzaak zagen, vaak 
vanwege de bezuinigingen op kunst en cultuur. Daar blijkt dus al een zekere mate van 
affiniteit met kunst uit. Zouden er in Nederland überhaupt mensen zijn die geld doneren 
aan iets waar ze in het dagelijks leven weinig mee te maken hebben, zonder dat ze daar 
zelf (financiële) voordelen bij hebben? Dit onderzoek geeft geen aanleiding om dat te 
geloven.
 Dat vermoeden wordt nog sterker wanneer Van Vliet aangeeft hoe de donateurs die 
hij interviewde op de crowdfunding-website terecht waren gekomen: 

ʻElf van de veertien donateurs gaven aan dat ze gevraagd waren een donatie te doen. 
Deze donateurs zijn gevraagd via e-mail, via de social media of in een persoonlijk contact. 
Drie van de veertien gaven aan dat ze een project waren tegengekomen op het platform. 
Twee van hen waren in eerste instantie via een ander project op het platform gekomen.ʼ 

In het vorige hoofdstuk bewezen deze gegevens al dat crowdfunders baat hebben bij 
actief lobbyen voor hun project, maar impliciet komen hier nog meer interessante zaken 
naar boven. Hoewel de schrijver het zelf niet aankaart, laten deze bevindingen zien dat 
van elf geldschieters de contactgegevens waarschijnlijk al bekend waren bij de 
crowdfunder zelf, of bij de website waar het project op werd gepresenteerd. Dat zou 
bewijzen dat een groot deel inderdaad al affiniteit met de sector had -of nog 
waarschijnlijker: met de makers zelf- voordat ze geld schonken. Hoewel we uit deze 
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gegevens niet op kunnen maken hoe de andere drie personen in eerste instantie de 
website hadden gevonden (waren zij al eerder gevraagd of was dit op eigen initiatief?), lijkt 
wel duidelijker te worden dat het overgrote deel van de donateurs geld uitgeeft aan iets 
dat daarvoor al binnen hun eigen interessegebied lag. Of CineCrowd en EU1 dus ook 
mensen kunnen aantrekken die niet speciaal al iets met film hadden, is -in ieder geval op 
dit moment- twijfelachtig.
 Daar komt nog bij dat het twee losse instanties zijn, die allebei nagenoeg hetzelfde 
doel nastreven. Zo lopen ze dus gevaar om elkaar weg te concurreren voordat een groot 
publiek überhaupt bekend is met het concept waar ze achter staan. Marjan van der Haar, 
directeur van de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten, argumenteerde 
daarom tijdens de eerder genoemde conferentie in het Ketelhuis dat platforms meer 
zouden moeten samenwerken. Van de Weijer liet blijken dat hij het daar mee eens was, 
maar vooralsnog blijven verschillende platforms het proberen in Nederland. Buiten EU1 en 
CineCrowd zijn dat bijvoorbeeld Voordekunst, een crowdfunding-website voor alle 
kunstvormen, naar een initiatief van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Symbid, qua 
opzet vergelijkbaar met Kickstarter, en het Nieuw Nederlands Film Platform, waar 
participanten via een maandelijks bedrag meehelpen om verschillende films te financieren. 
Via hun lidmaatschap krijgen ze dan naast DVDʼs of premièrekaartjes ook een deel van de 
winst die een film eventueel maakt.68 
 Allemaal vragen bovenstaande platforms het publiek om geld te geven voor 
filmprojecten, met ieder net weer een andere invalshoek. Momenteel geeft dat de 
groeiende Nederlandse crowdfund-wereld een fragmentarisch uiterlijk. Mogelijk lopen de 
uiteenlopende projecten geld mis doordat de websites waarop ze staan geëtaleerd zich 
niet genoeg weten te profileren. Een solide samenwerking zou daar verandering in kunnen 
brengen. Toch is het ook dan nog onzeker of we hier ooit in de buurt van het succes van 
Kickstarter kunnen komen. Nederland verschilt namelijk op nog een belangrijk punt van 
Amerika.
 Wie wel eens in de Verenigde Staten is geweest, weet dat zogenaamde fundraisers 
aan de orde van de dag zijn. Is het niet in de kerk of een evenement op school, dan wordt 
er wel een speciale avond georganiseerd waar mensen geld kunnen geven voor het een 
of ander. Massaʼs doen er aan mee, het lijkt de normaalste zaak van de wereld te zijn. 
Amerikanen lijken vrijgeviger ingesteld dan het Nederlandse volk. Dat is te verklaren.
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 In 2001 beschreef Karen Wright de verschillen en overeenkomsten tussen Brits en 
Amerikaans geefgedrag. Wright verklaart aan de hand van verschillende aspecten voor 
beide landen de mate van vrijgevigheid. Inkomen, welvaart, het belastingbeleid, en de 
kracht van fondsenwervers en instituten zijn een aantal van de factoren die ze analyseert 
om te verklaren waarom het geefgedrag in de Verenigde Staten zo veel hoger is dan in 
Groot-Brittannië. Spijtig dat Wright niet in gaat op ons land, maar wat haar artikel wel 
duidelijk laat zien is dat filantropie en het geven aan goede doelen zaken zijn die in de 
Verenigde Staten floreren doordat de maatschappij en de politiek daar goed de ruimte 
voor geven. Of dit geefgedrag waar ze over schrijft -dat veel aan goede doelen gelieerd is- 
nu gelijk getrokken mag worden met crowdfunding, mag worden betwijfeld. Wat haar 
artikel in ieder geval duidelijk maakt is dat geefgedrag iets is dat per land of volk verschilt. 
Het feit dat Kickstarter een succes is in de Verenigde Staten, geeft dus geen garantie dat 
crowdfunding in Nederland net zo hoog kan gaan scoren.69

 Hoop is er zeker, want uit recente cijfers blijkt dat Nederland voor crowdfunders een 
van de beste landen ter wereld is. Na de VS en Groot-Brittannië heeft ons land de grootste 
dekking aan platforms en projecten, schrijft Niels Bakker in De Filmkrant. In de eerste helft 
van 2012 is er al een totaal van drie miljoen euro gedoneerd in ons land. Daarvan was 
ruim een miljoen voor cultuur.70 Dat is dus geld dat Nederlanders uitgaven bovenop de 
belasting die ze al aan de overheid verschuldigd waren. Want ook daarvan gaat jaarlijks 
een deel naar cultuur.
 Er is momenteel een duidelijke groei in donaties meetbaar, een goed teken. Maar 
die recente injectie van een ruime miljoen in cultuur bovenop de overheidsbestedingen is 
nog steeds bij lange na niet genoeg voor alle projecten die naar financiering zoeken. 
Momenteel biedt crowdfunding dus nog weinig soelaas. Het blijft belangrijk om andere 
financieringsbronnen te vinden. Kunnen we daarbij crowdfunding ook laten voor wat het 
is? Waar kunnen filmproducenten nog meer zoeken naar geld voor hun filmprojecten?

Alternatieven
Het Nederlands Filmfonds is vaak de eerste plek om aan te kloppen voor een 
filmfinanciering. Daarnaast zoeken producenten geregeld naar een samenwerking met de 
Publieke Omroep, via het CoBO-fonds of het Stimuleringsfonds. Het zijn de geijkte paden, 
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maar daarbuiten zijn er nog tal van plekken om het te proberen. Natuurlijk is er 
crowdfunding, maar wie zich daar (nog) niet aan wil wagen, kan de tijd die hij daarmee 
bespaart gebruiken om andere mogelijkheden uit te testen. 
 Zo zijn er bijvoorbeeld kleinere fondsen, die films met een bepaald thema of 
karakter ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het Je Maintiendrai Fonds, voor ʻde 
vernieuwing van de culturele uitingen in Noord Nederlandʼ.71 Daarnaast hebben provincies 
en steden ook vaak hun eigen fondsen, zoals het Amsterdams Fonds voor de Kunst, de 
Kunstraad Groningen en het Fentener van Vlissingen Fonds (provincie Utrecht). Vereiste 
daarbij is altijd dat een film het karakter van de omgeving heeft. Hij moet dus daar worden 
opgenomen, of cast en crew moeten uit de omgeving komen. Buiten die fondsen hebben 
gemeentes en provincies vaak ook zelf nog geld te besteden aan kunst en cultuur. Zo 
heeft Den Haag bijvoorbeeld een eigen filmcoördinator en kent Eindhoven een 
samenwerkingsverband tussen de gemeente en private partijen (horeca, vastgoed, 
hotels), waar de Telefilm Doodslag onlangs 40.000 euro subsidie van kreeg.72

 Een fonds hoeft niet eens per se een beleid met betrekking tot kunst en cultuur te 
hebben. Met een gedegen argumentatie kan een producent misschien wel via 
Jongerenwelzijn een deel van de financiering voor zijn nieuwe jeugddrama rond krijgen. Of 
denk aan Wit Licht, het drama over kindsoldaten dat deels tot stand kwam met het geld 
van War Child. Net als bij crowdfunding kan dus ook hier de inventiviteit van de filmmakers 
een belangrijke rol spelen.
 Wit Licht hield het overigens niet bij de samenwerking met War Child. T-Mobile en 
Samsung werden sponsor van het project, dat niet alleen een speelfilm betrof, maar 
tevens een concertreeks en een album van hoofdrolspeler Marco Borsato. Het werd een 
totaalpakket, waar bijvoorbeeld een concertkaartje ook een gratis bezoek aan de film 
opleverde, en T-Mobile Wit-Licht-pakketten aanbood: Samsung-telefoons waar al Marco 
Borsato-materiaal op stond voorgeprogrammeerd.73 
 Andersom werkt zulke reclame ook, denk maar aan product placement. Ook dat 
kan weer een extra bron van inkomsten zijn. Grote bedrijven willen hun naam zo veel 
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mogelijk verspreiden, dus als zij in beeld worden genomen, geven ze daar graag geld voor 
uit. Een personage dat gebruik maakt van Windows Live Messenger? Microsoft betaalt.74 
Wel zijn daar hier in Nederland regels aan verbonden. Publieke omroepen mogen 
bijvoorbeeld geen reclame maken, dus als een producent daar al mee in zee is gegaan, is 
product placement geen optie meer.75 En als er wel gebruik van wordt gemaakt, moeten 
filmmakers weer uitkijken dat hun werk niet te veel naar een anderhalf uur-durende 
reclame kantelt. Ook hier moeten ze waakzaam zijn dat hun integriteit behouden blijft.
 Talrijker worden de opties als er een internationale coproductie tot stand komt. Dat 
is niet alleen omdat het totaalbudget dan kan worden verdeeld over verschillende 
productiemaatschappijen, maar ook omdat er in onze buurlanden gunstige regelingen zijn 
met betrekking tot het investeren in filmprojecten. In Nederland kenden we tot 2007 de 
CV-regeling. Nu die is opgeheven zijn er producenten die gebruik weten te maken van 
zogeheten tax shelters uit het buitenland, waarbij het voor investeerders financieel 
interessant wordt om geld in een film te stoppen. Meerdere keren per jaar wordt daar door 
Nederlandse filmmakers gebruik van gemaakt. Onlangs nog werd het Belgische tax 
shelter gebruikt voor onder meer De Verbouwing, Het Bombardement en Koning van 
Katoren.76

 Maar ook hier kleven weer nadelen aan, want om een coproductie aan te gaan 
betekent dat een deel van het budget in het buitenland moet worden besteed. Wie er dan 
voor kiest om bijvoorbeeld de postproductie van zijn film door een buitenlands bedrijf te 
laten verzorgen, kiest er ook automatisch voor om een Nederlands bedrijf buitenspel te 
zetten. Algemeen directeur van Filmmore, Ben Willems, stelt dat er zo op den duur een 
kaalslag in de Nederlandse filmwereld plaatsvindt. ʻDe Nederlandse film is populair, het 
marktaandeel van de Nederlandse film groeit. Hier zal snel een einde aan komen wanneer 
een goede creatieve en financiële voedingsbodem ontbreekt.ʼ77 
 Willems ondernam in juni van dit jaar actie door een brandbrief naar minister 
Verhagen en staatssecretaris Zijlstra te sturen, die hij liet ondertekenen door ruim 650 
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filmprofessionals en bedrijven.78 Eerder had filmproducent San Fu Maltha ook al getracht 
om landelijke aandacht te krijgen met een brief naar het NRC Handelsblad, waarin hij 
beargumenteerde dat de Nederlandse overheid net als omringende Europese landen een 
tax shelter zou moeten invoeren:

ʻHet gaat bij tax shelters om substantiële bedragen. In België is er in zeven jaar 
bijvoorbeeld meer dan 270 miljoen euro aan Belgische bestedingen gefaciliteerd. In 
Luxemburg in zeven jaar 140 miljoen. Dit zijn extra bestedingen die anders niet hadden 
plaatsgevonden en waarover dus ook weer belastingen zijn betaald. Doordat de films die 
ermee gerealiseerd worden ook weer meer omzet realiseren bij bioscoopexploitanten, 
distributeurs, videotheekhouders, DVD-winkels en betaaltelevisie, wordt ook weer 
belasting afgedragen. Het introduceren van deze fiscale regeling is dus een economisch 
vliegwiel, met als bijkomend voordeel dat Nederland zijn technische knowhow behoudt.ʼ79

Noch aan Willems, noch aan Maltha is tot nu toe gehoor gegeven. Nederlandse 
producenten blijven hopen op betere dagen, maar feit blijft dat ze nooit volledig 
onafhankelijk van de overheid kunnen worden. Er zijn legio mogelijkheden om geld voor 
een film te krijgen, maar geen enkele is zaligmakend, of zal dat ooit worden. Ook 
crowdfunding niet, hoewel het zonder meer zijn voordelen heeft. Het zou dus ook weer 
zonde zijn om dit relatief nieuwe middel volledig links te laten liggen. Niet eens zozeer 
vanwege het geld wat ermee kan worden verdiend, maar vooral vanwege de manier 
waarop het inspeelt op de behoefte van het publiek om actief deel te kunnen nemen. De 
komende tijd zou dat verschil kunnen gaan maken.
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5. Toekomstperspectieven 

Zoals in het eerste hoofdstuk al duidelijk werd kunnen Nederlandse filmmakers maar 
moeizaam op zichzelf staan, als het ze überhaupt al lukt om iets klaar te spelen zonder 
hulp van de overheid. Ook het onderzoek van Berenschot wees al uit dat een zelfstandige 
filmindustrie in Nederland geen reëel doel is om naartoe te werken.
 De Nederlandse filmwereld beleeft al decennia zijn ups en downs. Het ging net 
weer een tijdje goed, maar nu de regering moet gaan snijden in subsidies wordt er 
gevreesd dat daar snel verandering in gaat komen. De geschiedenis lijkt zich weer te 
herhalen, hoewel er ook een duidelijk verschil is met eerdere voorbeelden uit de 
Nederlandse filmgeschiedenis. Het publiek heeft de afgelopen twintig jaar een steeds 
prominentere positie ingenomen. In hoeverre kan dat verschil maken? Welke 
verwachtingen en wensen -op korte en lange termijn- kunnen we hebben van onze 
filmwereld?

Gezien de sterke groei in bekendheid en populariteit die crowdfunding en crowdsourcing 
momenteel doormaken, zal het niet verwonderlijk zijn als dat ook in de komende jaren nog 
blijft doorzetten. Makers blijven nog altijd met interessante en vindingrijke ideeën komen 
om particuliere investeerders aan te trekken. Genoeg positieve reacties, maar zoals 
eerder besproken kleven er minstens zo veel nadelen aan. Nu dat nog gepaard gaat met 
een stijgende lijn in enthousiasme en animo vanuit het publiek, kan dat wellicht nog 
genegeerd worden. Maar dat kan nooit zo blijven doorgaan.
 Een logisch gevolg van de groeiende populariteit is dat steeds meer makers een 
poging gaan wagen in crowdfunding. Meer kapers op de kust betekent dat dus, want je 
kunt niet verwachten dat donateurs aan ieder project geld blijven uitgeven. Tegelijkertijd 
zou een groter aantal crowdfund-projecten ook voor een grotere landelijke bekendheid 
kunnen zorgen. De vraag is dan natuurlijk wat er sneller zal groeien: de hoeveelheid 
opgezette projecten in Nederland, of de groep mensen die interesse heeft om er geld aan 
uit te geven.
 Een wellicht nog relevantere vraag is of de gemiddelde burger wel met een 
bepaalde regelmaat wil meedoen aan dit soort projecten. Dus ook al groeit de interesse, 
kan het dan ook zo zijn dat hij altijd constant blijft? Tot nu toe is onderzocht in welke mate 
crowdfunding aan terrein wint in Nederland. De resultaten waren positief. Maar is er al 
gekeken naar het aantal personen dat meer dan eens geld doneerde? Koen van Vliet 
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voerde een kleinschalig onderzoek uit waaruit bleek dat maar een klein deel van de 
geïnterviewden voor een tweede keer had meegeholpen een project te financieren. Ook 
op de Amerikaanse site Kickstarter lijkt vaker dan eens doneren weinig voor te komen. Uit 
een onderzoek dat de website zelf uitvoerde in 2011 kwam naar voren dat het daar slechts 
om 13% ging, wat zelfs minder is dan uit de gegevens van Van Vliet naar voren kwam 
(daar ging het om drie van de veertien, dus grofweg 21%).80 
 Dat er een groei plaatsvindt in crowdfunding betekent dus niet automatisch dat het 
ook daadwerkelijk aanslaat. Denkbaar is zeker dat een donateur puur voor de ervaring 
een keer mee wil doen. Wat als de nieuwigheid er vanaf is gesleten?

Bij crowdsourcing ligt dat wellicht anders. Omdat deelnemers daar geen geld aan hoeven 
uit te geven, is er in principe ook een minder grote barricade om nog een keer te helpen. 
Maar bij die vorm van publiek engageren moet je je weer afvragen of makers dat wel 
willen blijven doen. Net zoals dat donateurs niet onbeperkt mee willen doen omdat het 
geld kost, willen makers waarschijnlijk ook geen onbeperkte inmenging van hun publiek 
omdat dat ten koste gaat van hun eigen zeggenschap.
 Het valt dus te betwijfelen of crowdfunding en crowdsourcing op de lange termijn 
echt voet aan de grond zullen krijgen om op zichzelf een verschil voor de industrie te 
maken. In een van de best denkbare scenarioʼs zijn de innovaties over een aantal jaar een 
alom bekend fenomeen, waar mensen enthousiast op reageren en actief aan mee doen. 
Maar zoals al eerder aangekaart zal het waarschijnlijk zelfs dan niet genoeg geld 
opleveren om financieel van grote toegevoegde waarde te zijn. 
 Toch kan het qua marketing een slimme zet zijn. Een mogelijk belangrijkere reden 
om -ondanks de nadelen- veel tijd en moeite in crowdfunding en crowdsourcing te steken, 
is het feit dat er een actief publiek mee wordt getrokken en gestimuleerd. Op het eerste 
gezicht lijkt dat wellicht alleen een manier om mee te gaan in de tijdsgeest en te doen 
waar in de maatschappij vraag naar is, maar denkbaar is ook dat het meer kan opleveren 
dan nu wordt gedacht.

Eerst moet vooral beseft worden dat de rol van de overheid hoe dan ook van vitaal belang 
is, daar zal de komende jaren geen verandering in komen. Natuurlijk zijn er de fraaie 
voorbeelden van makers die zonder hulp en bemoeienissen van fondsen een project 
weten te realiseren, maar veel zijn dat er niet en bovendien zullen niet veel regisseurs en 
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producenten dat kunstje vaker dan eenmaal kunnen doen. Vaak zitten er bijvoorbeeld 
privé-investeringen en leningen in, die -tenzij de film flinke winst maakt- niet meer voor een 
tweede film gebruikt kunnen worden. Wie serieus mee wil denken aan een degelijke 
toekomst voor de Nederlandse film, kan de rol van de regering simpelweg niet buiten 
beschouwing laten.
  Ondanks die sterke invloed hoeven dalende subsidies niet per definitie als iets 
negatiefs gezien te worden. Cultureel econoom Arjo Klamer beargumenteerde in 2004 al 
dat subsidies in de kunstwereld ook een duidelijke keerzijde hebben. De kunstlobby pleit 
voor meer subsidies, maar, zo stelt Klamer, ʻzij gaan hiermee voorbij aan het probleem dat 
een zware subsidiëring van de kunsten tot een overaanbod leidt en dat een zware 
subsidie kunstproducenten lui maakt wanneer het gaat om het uitbreiden van de kringen 
van betrokkenen [...].ʼ81

 In het slotbetoog van zijn artikel verwoordt hij helder waar het echte probleem ligt:

ʻHet gaat erom dat de kunsten onderwerp van gesprekken zijn, er toe doen in het dagelijks 
leven. En daar schort het aan. Terwijl de makers van kunst druk met elkaar in gesprek zijn, 
wil dat gesprek met de buitenstaanders maar niet vlotten. [...] Wie behalve de kunstenaars 
zelf, maken zich nu sterk voor de kunsten?ʼ82

Als dat sterk maken voor de kunsten een financiële bijdrage inhoudt, lijkt Klamer acht jaar 
na dato nog steeds gelijk te hebben. Impliciet bleek uit de gegevens die Koen van Vliet 
verzamelde dat een groot deel van de deelnemers aan een crowdfunding-project 
waarschijnlijk al een zekere mate van affiniteit hadden met de sector waar ze geld in 
staken. Het lijkt dus inderdaad allemaal nog veel binnen een eigen wereldje te blijven 
steken.
 Maar tegelijkertijd begint de publieke aandacht voor projecten waarbij gewone 
burgers een rol kunnen spelen wel te groeien. Wat dat betreft blijft de financiering van 
films niet uitsluitend in één specifieke kring circuleren. Met de media-aandacht voor 
actuele ontwikkelingen in crowdfunding en crowdsourcing is de discussie openbaar 
geworden en kan film zich meer in de maatschappij nestelen. Het hoeft niet meer een 
gesprek tussen makers te blijven, want het publiek wil betrokken worden. Buitenstaanders 
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krijgen zo ook meer lucht van de moeilijkheden waarin makers verkeren en kunnen actief 
meehelpen en meedenken. 
 Een filmwereld die zonder steun van de overheid kan bestaan is in Nederland een 
utopie, maar lef en vindingrijkheid lonen wel degelijk, dat werd in het verleden al duidelijk. 
Dat filmmakers zich buiten de gebaande paden proberen te begeven kan alleen maar 
worden toegejuicht. De grootste successen uit de Nederlandse film kwamen niet voort uit 
producenten en regisseurs die zich keurig binnen het systeem voegden, maar uit de 
makers die juist brutaal en vernieuwend durfden te zijn. Momenteel lijkt eenzelfde groep 
weer naar voren te treden. Opnieuw kan er getoond worden dat filmmakers in dit land 
nieuwe stappen durven te zetten. Welke resultaten dat met zich meebrengt kunnen we 
pas over een paar jaar zeggen, maar het zou goed kunnen dat het publiek daar ook een 
steeds belangrijkere rol in gaat spelen.

Dat de Nederlandse filmwereld zich momenteel meer probeert te verbinden met zijn 
publiek, is een positieve ontwikkeling. Het engagement dat makers nu hebben zou ook -op  
zijn minst voor een deel- op gewone burgers kunnen worden overgebracht. De menigte wil 
geprikkeld blijven en het gevoel hebben een verschil te maken, en dat is precies waar 
filmmakers op in kunnen spelen. De kans bestaat dan dat ze uiteindelijk niet alleen de 
laatste gaten in de financiering van een nieuw project kunnen opvullen, maar dat film op 
den duur ook meer gaat leven in de maatschappij. Op die manier zou er een opwaartse 
spiraal in gang kunnen worden gezet, waarbij de Nederlandse film aan populariteit zou 
kunnen winnen doordat burgers er zich steeds meer bij betrokken voelen. Dat zou zowel 
een positieve stimulans voor toekomstige crowdfunding- en crowdsourcing-projecten 
kunnen zijn, als voor de positie van de Nederlandse film zelf.
 De eerste belangrijke stappen zijn inmiddels gezet. Voor low-budget filmprojecten 
worden sociale media al op handige wijze ingezet en mensen enthousiast gemaakt om 
ergens aan deel te nemen. De landelijke bekendheid moet nog meer groeien, maar 
duidelijk is wel dat er in de filmwereld voldoende kennis en ambitie is om voor 
belangstelling en enthousiasme te zorgen. Denkbaar is dat met de groeiende aandacht en 
populariteit, er ook meer gedaan kan worden met het enthousiaste publiek. Misschien dat 
er zo een statement richting de overheid kan worden gemaakt, door via een manifestatie 
te pleiten voor de invoering van tax shelters in Nederland. Of denk aan een evenement 
waarbij ook creativiteit en input van het publiek worden gevraagd. De grenzen van 
crowdfunding en crowdsourcing zijn nog lang niet bereikt.
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 Ondanks de duidelijke keerzijdes die de nieuwe vormen van marketing en 
financiering met zich meebrengen, horen er ook aspecten bij die de Nederlandse 
filmwereld goed zou kunnen gebruiken. Net zoals dat er met een publiciteitscampagne 
een positieve buzz om een film heen kan ontstaan, zou het kunnen dat er met genoeg 
inzet via nieuwe methodes als crowdsourcing de Nederlandse film ook steeds meer geliefd 
wordt. 

De tijd moet uitwijzen hoe het de Nederlandse filmwereld zal vergaan, maar verstandig is 
in ieder geval om te beseffen dat het niet de hoogte van de subsidies is die het succes zou 
moeten bepalen, maar de inzet en creativiteit van makers, en de manier waarop zij een 
publiek voor zich weten te winnen. Dat is al decennia het geval en dat zal voorlopig ook 
zeker zo blijven.

37



Conclusie

De Nederlandse filmgeschiedenis wordt gekenmerkt door periodes van opleving en 
neergang. Door de jaren heen zijn er tijden geweest waarin filmmakers nieuwe wegen 
insloegen en grote successen boekten, en fases waarin het publiek massaal wegbleef bij 
films uit eigen land. De positieve groei in bezoekers voor binnenlandse producties van 
vorig jaar lijkt erop te wijzen dat de Nederlandse filmindustrie momenteel in een piek zit. 
Maar met oog op de komende bezuinigingen zien makers het dal alweer voor zich liggen. 
Om het hoofd boven water te houden lijkt het dus tijd om met nieuwe vondsten te komen. 
 Terwijl er een lastige periode voor filmmakers aanbreekt, treden er ook 
veranderingen op in de positie van het publiek. Zoals in de inleiding al naar voren kwam, 
lijken de behoeftes van beide partijen elkaar te kunnen aanvullen. De bedoeling van deze 
scriptie was om te analyseren hoe dat gestalte heeft gekregen en in hoeverre we -met oog 
op de toekomst- waarde aan deze ontwikkelingen mogen hechten.

De eerste twee hoofdstukken dienden om de context van de recente ontwikkelingen te 
kunnen begrijpen. Wat daaruit vooral naar voren moest komen is de verhouding tussen 
overheid, filmmakers en de manier waarop films in de afgelopen vijftig jaar tot stand 
kwamen. Dat Nederlandse producenten altijd in meer of mindere mate afhankelijk zullen 
blijven van overheidssubsidies is een belangrijke constatering voor de rest van het 
onderzoek, evenals het feit dat de meest succesvolle makers niet precies de paden van 
hun voorgangers betraden. Om het totaalbeeld van de Nederlandse filmwereld anno nu 
compleet te krijgen, was het ook nodig om grote spelers op de markt van tegenwoordig te 
beschrijven. De manier waarop Eyeworks zijn films financiert is ook zeker een vorm van 
crowdfunding, maar vanwege de hoge bedragen niet een vorm die toegankelijk is voor de 
hele samenleving. Dat is de reden geweest om dat aspect verder niet uitvoerig meer te 
behandelen. De rest van het onderzoek concentreerde zich met name op de 
vernieuwende marketing en financiering die gericht is op alle consumenten. Voor een 
vervolgonderzoek zou het interessant kunnen zijn om investeerders in grote films te 
vergelijken met mensen die via platforms kleine bedragen doneren.
 In het tweede hoofdstuk is de rol van de consument onder de loep genomen. Net 
als dat er in de filmindustrie in de afgelopen decennia veel is gebeurd, geldt dat in 
bepaalde zin ook voor de positie van het publiek. Aan de hand van een aantal theorieën 
moest dit gedeelte duidelijk maken waar die veranderingen in consumentengedrag 
uiteindelijk toe hebben geleid. 
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 Zowel het eerste als het tweede hoofdstuk stopten bij het heden, zodat hoofdstuk 
drie goed kon inhaken op de eerdere analyses. Makers zoeken naar nieuwe manieren om 
films van de grond te krijgen en het publiek wil steeds vaker actief betrokken worden; 
crowdfunding en crowdsourcing lijken daarom voor beide partijen uitkomst te bieden. Met 
het derde hoofdstuk is in kaart gebracht hoe de situatie met betrekking tot die twee 
ontwikkelingen er op het moment voor staat. 
 Ter nuancering was het ook belangrijk om te laten zien dat er duidelijke keerzijdes 
aan crowdfunding en crowdsourcing kleven. Voordat er kon worden ingeschat welke 
waarde de innovaties in de toekomst kunnen gaan hebben, moesten de negatieve kanten 
en de alternatieven ook belicht worden. Daar diende het vierde hoofdstuk voor. 
 De laatste paar paginaʼs waren er om voorzichtig vooruit te blikken. In hoeverre 
kunnen de nieuwe ontwikkelingen die we nu in de Nederlandse filmwereld zien 
daadwerkelijk een verschil maken? Een eenduidig antwoord op die vraag lag niet in de lijn 
der verwachting, maar met de eerdere analyses van de Nederlandse filmindustrie, de rol 
van het publiek, en van de manier waarop die twee langzaam naar elkaar toe groeien, was 
een benadering met een aantal potentiële scenarioʼs wel mogelijk. 
 Net als in het eerste hoofdstuk moest ook in het slot weer naar voren komen dat 
een filmindustrie zonder overheidssteun in Nederland niet kan bestaan, maar dat het aan 
de andere kant belangrijk is voor makers om -vooral in economisch zwaardere tijden- zich 
niet alleen te voegen naar wat eerder gedaan is. De recente voorbeelden van filmmakers 
die willen vernieuwen op het gebied van crowdfunding en crowdsourcing zijn daarmee 
tekenend voor het Nederlandse filmklimaat. De innovaties bieden geen oplossing om uit 
de misère te komen, maar kunnen makers wel weer net een stukje minder afhankelijk van 
de overheid maken en dichterbij hun publiek krijgen.
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Bijlage I

Crowdfunding – aantekeningen bij. VERS-avond 2 juli

Voorbeeld van financiering Deal, van Eddy Terstall. Gebruikte Twitter om donateurs een 
idee voor een kort filmpje te laten sturen. Een donatie van 10 euro leverde bijvoorbeeld 
een filmpje van 10 sec. op. Terstall schreef het allemaal zelf, maar liet het maken meestal 
over aan anderen.

Presentatie Roel van de Weijer (oprichter cinecrowd.nl)

Je moet per project heel bewust kijken naar de doelgroep en op zoek gaan naar een 
manier om die te bereiken. Dus actief een campagne voeren. Belangrijk is dat je mensen 
het gevoel geeft dat ze ergens deel van uit maken. Bij Deal: je kunt het filmpje dat door 
jouw donatie is gemaakt op je eigen Facebook zetten – > je eigen Terstall-film.

Belangrijke punten:

- Maak duidelijk waar het over gaat

- Maak de urgentie van het project duidelijk

- Maak het persoonlijk

- Laat zien wat je kan (een filmpje als pitch, waarin je je project aankondigt als een soort 
trailer, komt het meeste voor)

Je kunt niet zo maar iets online gooien en verwachten dat het geld binnenstroomt, je moet 
echt actief blijven. De eerste paar tientjes komen van vrienden en familie, mensen die 
blind in je vertrouwen.

“Crowdfunden is keihard werken.”

“Het kan veel bieden, maar je stelt jezelf wel kwetsbaar op.”

Presentatie Marco van Kampen (mede-oprichter EU1)

EU1 is een platform waar NL film- en televisiemakers steun kunnen vinden voor nieuwe 
projecten. Steun zoeken bij publiek, merken en zenders. Je bouwt een netwerk om je 
project heen. Makers kunnen ook uitzenden op televisie door samenwerking met UPC en 
Ziggo à bereik van 3,3 miljoen mensen

Hoe groter de steun van publiek, hoe groter de kans dat merken, producenten of 
omroepen met je in zee willen gaan. Met veel ʻfollowersʼ heb je al een aantoonbare 
achterban, waardoor je eerder groen licht voor een project zou kunnen krijgen.

Je hebt dus een gelaagde vorm van funding, waarbij je niet alleen publiek om geld vraagt, 
maar ook merken, omroepen e.d.

Je verlengt je marketing-tijdlijn (die begint immers al bij het financieren)

Sociale media zijn erg belangrijk voor het slagen van een project
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“Wij democratiseren het content-creation-proces”

Je moet geen grote bedragen vanuit het publiek verwachten. Meer dan 50.000 euro zit er 
in NL niet in.

We zijn in NL gewend dat geld vanuit de overheid komt. Dat is in Amerika anders, daar is 
het veel normaler om geld te doneren. Crowdfunding is daar haast een gemeengoed 
geworden.

Visie op toekomst van rol crowdfunding (beneden na afloop):

Je merkt wel dat er een stijgende lijn is in de deelname aan crowdfunding, maar dat blijft 
niet zo. Het is geen definitieve oplossing, maar maakt deel uit van een totaalpakket, een 
ʻsandwichʼ van geldbronnen. Creativiteit blijft erg belangrijk bij het vinden van financiers

Presentatie Eddy Terstall (maker Deal, speelfilm volledig gefinancierd door 
crowdfunding)

Er is geen gigantisch budget losgekomen door crowdfunding voor Deal, maar aan de 
andere kant was het wel zo dat sommige dingen goedkoper en haalbaarder werden. Er 
waren meer mogelijkheden doordat sommige dingen gratis mochten. Ze hoefden 
bijvoorbeeld de vergunningen in Barcelona niet te betalen, en konden draaien in een hotel 
dat zich welwilend opstelde.

Een film is sneller gefinancierd, waardoor de uitvoering dichter op het ontstaan van het 
idee ligt. Je zit daardoor meer in een flow. Aan de andere kant ben je wel beperkter, want 
een film in de Middeleeuwen of een actiespektakel zit er niet in.

Terstall werkt zonder distributeur, scheelt veel geld. Jaar lang geen inkomsten gehad, nu 
probeert hij met de bioscoopuitbreng zelf wat meer terug te verdienen.

Vroeger moesten er enorme reels worden verscheept, maar tegenwoordig is dat veel 
minder. Je kunt zelf iemand inhuren om de distributie te regelen, in plaats van in zee te 
gaan met een bedrijf dat veel van de opbrengsten opslokt.

Tafelgesprek

Je moet het publiek het gevoel geven dat ze ergens deel van uit maken en dat ze echt iets 
toevoegen. De daadwerkelijke toevoeging kan heel summier zijn, als je bijvoorbeeld bij 
een film van 1 miljoen de laatste 20.000 door het publiek laat financieren. Maar zo moet je 
het dus niet brengen. Gevoel van urgentie en participatie moet hoog zijn.
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