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INTRODUCTIE
Het Mediafonds in Amsterdam is een belangrijke spil in de
ontwikkeling en productie van Nederlandse documentairefilms. Al
25 jaar kloppen makers met omroepen en producenten bij het
fonds aan voor subsidie. Door middel van het schrijven en
indienen

van

aanvragen

trachten

zij

het

fonds

ervan

te

overtuigen dat juist hún films gemaakt moeten worden en
daarom geld verdienen. De manier waarop filmmakers proberen
te overtuigen heeft in de loop der jaren een grote ontwikkeling
doorgemaakt.
Sinds 1988 stimuleert het fonds de ontwikkeling en productie
van documentairefilms door het verstrekken van subsidies voor
specifieke

documentairevoorstellen

van

omroepen

of

van

particulieren die steun van een omroep hebben. Het gaat hierbij
om culturele programma’s die een hoogwaardig artistiek gehalte
hebben. In 2012 is ruim 16 miljoen euro aan subsidies verstrekt.
Het toekennen of afwijzen van ingediende aanvragen gaat
uiteraard niet over één nacht ijs. Dit gebeurt middels een
afgewogen

adviseringssysteem:

de

projectsubsidiëring

(www.mediafonds.nl, 2013). Voor elk filmplan wordt advies van
een groep professionals gevraagd die de aanvraag uitvoerig
bespreekt en van feedback voorziet. Die bijna 150 adviseurs
hebben verschillende achtergronden. Het zijn afgestudeerde
filmmakers, maar ook ervaren cameramensen en film- en
televisiewetenschappers. Zo’n adviescommissie verwoordt een
advies voor het bestuur van het fonds; die velt uiteindelijk het
definitieve oordeel om toe te kennen of af te wijzen.
De adviezen die de adviseurs van het Mediafonds formuleren,
zijn niet openbaar. Voor dit onderzoek – in het geval van de
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geselecteerde aanvragen – zijn ze echter wel beschikbaar
gesteld. Met dat materiaal kan gezocht worden naar antwoorden
op vragen als: Op welke manier worden de plannen beoordeeld?
Werpt

dit

wellicht

een

nieuw

licht

op

de

uiteindelijke

doelstellingen van het fonds?
Dat het niet gemakkelijk is om een filmplan te schrijven of te
beoordelen, is duidelijk. Zo is in de aanvraag van DE VERVALSING
(1999) van Arjanne Laan te lezen dat, volgens het bestuur van
het fonds, geschreven woorden een goed visueel idee tekort
kunnen doen:
Het bestuur meent dat hier kennelijk sprake is van een van
die gevallen waarin het scenario de bedoelingen van de
regisseur niet juist weergeeft. Blijkbaar is het niet mogelijk
geweest voor regisseur en producent om in geschrift de
bedoeling van de documentaire zo weer te geven dat die
op een juiste manier bij ons is overgekomen.
Het Mediafonds is een platform waar het fenomeen ‘overtuigen’
centraal staat. Met de ingediende plannen proberen makers het
fonds te overtuigen van de kracht van het filmidee, en ze zetten
daarbij de taal bewust in. De makers kiezen weloverwogen
bepaalde woorden om subsidie voor een documentaireaanvraag
te verkrijgen. In wezen is de retoriek de kunst die makers zich
eigen dienen te maken. In termen van Artistoteles, die het werk
Retorica uitbracht, is retoriek “het vermogen met betrekking tot
elk onderwerp in te zien wat overtuigingskracht heeft”. De
spreker, in dit geval de filmmaker, “moet een publiek […]
overtuigen inzake een vraagstuk dat onbeslist en onzeker is
(Huys, 2004, 20).” Dit is problematisch, want de makers dienen
met woorden het Mediafonds te overtuigen van de relevantie en
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urgentie van het filmidee dat ze voor ogen hebben. Echter, dit
beeld staat nog niet vast, is nog niet gedraaid en kent in veel
gevallen onzekere factoren. De maker dient datgene uit te
lichten wat de (beoogde) kracht van de film is of zal zijn.
Documentairemaker Floris-Jan van Luyn, die menig aanvraag bij
het fonds indiende, ervaart de problematiek als volgt:
Het is niet eenvoudig, want zoals vaker wordt gezegd, het
plan is de eerste akte van een film. Maar papier is veel
geduldiger dan de realiteit. En de weerbarstigheid van de
werkelijkheid laat zich niet knechten door woorden. Da’s
wat menig maker met prachtige plannen parten speelt.
(Van Luyn, 25 februari 2013)
Die

vertaalslag

van

filmidee

naar

woord

is

hetgeen

in

voorliggend onderzoek wordt onderzocht: Op welke manier
overtuigen filmmakers het Mediafonds van de kracht van het
beoogde filmidee in geschreven documentaireaanvragen?
Overtuigen in documentaire(aanvragen)
Een aanzet naar het antwoord op deze vraag is te vinden in
relevante documentairetheorie. We kunnen die theorie gebruiken
om de aanvragen in het kader van de gehanteerde retoriek beter
te begrijpen.
Ondanks het feit dat het fenomeen documentaire een
complex begrip is, kan wel gesteld worden dat het altijd met het
woord ‘waarheid’ geassocieerd wordt. Zo oppert André Bazin in
zijn werk Wat is film? (1984) de term ‘objectieve waarheid’. In
de tekst spreekt Bazin over het belang van de opkomst van de
fotografie voor de beeldende kunsten:
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De fotografie blijkt duidelijk de belangrijkste gebeurtenis in
de geschiedenis van de beeldende kunsten te zijn. Zowel
bevrijding

als

voltooiing,

heeft

zij

de

westerse

schilderkunst de mogelijkheid gegeven om zich definitief
van de realismeobsessie te bevrijden en haar esthetische
autonomie terug te vinden (Bazin, 1984, 18).
Die esthetische autonomie van fotografie behelst volgens Bazin
de mogelijkheid om de werkelijkheid zichtbaar te kunnen maken.
Anders dan bij schilderkunst is de hand van de maker hier
volgens Bazin bij afwezig. Hij betoogt dat de
persoonlijkheid van de fotograaf alleen een rol speelt bij de
keuze, oriëntering, pedagogie van het verschijnsel; ook al
is die persoonlijkheid duidelijk terug te vinden in het
eindresultaat, zij komt er niet op dezelfde manier in voor
als die van een schilder (Bazin, 1984, 15).
In die zin kan de waarheid objectief genoemd worden, immers,
de stem van de maker zou geen rol spelen. Echter, wat we van
Aristoteles leerden, is dat het om te overtuigen noodzakelijk is
om op een effectieve en welsprekende manier taal bewust in te
zetten. Zo zou een filmmaker de adviseurs van het Mediafonds
enkel kunnen overtuigen door taal weloverwogen in te zetten.
Op die manier speelt de stem van de maker wel degelijk een rol.
Wanneer
Aufderheide,

we

het

co-auteur

werk
van

van
‘Honest

onder

andere

truths,

Patricia

documentary

filmmakers on ethical challenges in their work’, vergelijken met
dat van Bazin, zien we dat haar idee van waarheid een andere
focus kent. Een focus die meer aansluit bij die van voorliggend
onderzoek. Voor Aufderheide ligt de waarheid namelijk daar
waar de filmmaker de waarheid ziet, en komt die voort uit drie
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verantwoordelijkheden, namelijk de personages, het publiek en
de artistieke visie (Aufderheide, Jaszi en Chandra, 2009, 1).
Volgens Aufderheide zoeken documentairemakers wat betreft het
tonen van ‘de waarheid’ een balans tussen hun artistieke visie en
dat wat ethisch verantwoord is: “The filmmaker removed an
incriminating line, while keeping the general information and
preserving the filmmaker’s interests as a creator (Aufderheide,
Jaszi en Chandra, 2009, 9).” Je zou kunnen zeggen dat bij het
tonen van de waarheid de stem van de maker, in tegenstelling
tot wat Bazin betoogt, wel degelijk op de voorgrond staat.
Bill Nichols, auteur van Introduction to documentary, stelt
dit nog concreter. Volgens hem behelst de stem van de maker
namelijk het volledige scenario van keuzes van de maker
(Nichols, 2011, 71). Dan doelt Nichols op praktische keuzes,
zoals de manier van filmen, gedraaide shots, overgangen,
opbouw, camerakaders, het geluid, en de voice-over, maar ook
op een meer ethische verantwoording:
Style

takes

on

an

ethical

dimension.

The

voice

of

documentary conveys a sense of what the filmmaker’s
point of view is and of how this point of view becomes
manifest in the act of making the film (Nichols, 2011, 71).
Een documentaire is in die zin geen objectieve één-op-één
afdruk van de werkelijkheid – zoals Bazin het voorstelt – maar
een representatie van de visie die de maker van de waarheid
heeft. En van die waarheid wil de maker de kijker graag
overtuigen. De filmplannen die bij het Mediafonds ingediend
worden, zijn uiteraard geen definitieve producties, maar zijn
daar wel de basis voor. Een aanvraag zal de representatie van de
visie van de maker illustreren. En de maker wil, in dit geval de
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lezer – de adviseur van het Mediafonds – van zijn visie
overtuigen.
De reactie van het fonds zal bepaald worden door een
aantal zaken. Als we kijken naar het onderzoek ‘Constructing
documentary authority in post-documentary times’ van Vincent
Crone en Floris Müller, hangt de mate van overtuiging op de
kijker

af

van

de

geloofwaardigheid

van

de

film.

Die

geloofwaardigheid hangt samen met de authenticiteit van het
beeld. De autoriteit van de documentaire is altijd afhankelijk
geweest van de ‘claim of the real’, het idee dat documentaires
een beeld van de wereld schetsen die waar en accuraat is
(Crone, Muller, 2012, 1). Volgens Müller en Crone valt die
autoriteit van de waarheidsclaim uiteen in drie repertoires,
namelijk authenticiteit, artisticiteit en sociale verandering. Het
eerste repertoire staat bij het claimen van de waarheid voorop;
de kijker moet ervan uit kunnen gaan dat het getoonde beeld
echt is, de realiteit waarheidsgetrouw afgebeeld (Crone, Muller,
2012, 7). Of in de woorden van Nichols:
“The documentary tradition relies heavily on being able to
convey an impression of authenticity. It is a powerful
impression, made possible by some basic qualities of
moving images in any medium (Nichols, 2011, xiii).”
Het tweede repertoire, artisticiteit, komt overeen met de
artistieke visie die eerder in het werk van Aufderheide naar
voren kwam. Het legitimeert de creatieve keuzes van de maker,
en dus de manier waarop hij de werkelijkheid toont (Crone,
Muller, 2012, 8). Het derde repertoire, een sociale verandering
teweeg brengen, sluit aan bij het idee van Nichols dat de kijker
aan de hand van de documentaire – middels de stem van de
maker – aan het denken gezet moet worden, een bepaald inzicht
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behoort te krijgen of zich in ieder geval bewust dient te worden
van hetgeen de maker toont (Crone, Muller, 2012, 10). Dit
laatste repertoire, sociale verandering, sluit aan bij een werk van
Walter Benjamin, Het kunstwerk in het tijdperk van zijn
technische reproduceerbaarheid. Daarin spreekt Benjamin al van
de capaciteiten die het medium film op dat gebied heeft. In het
stuk betoogt hij onder andere dat film goed is, omdat het kritisch
is en van invloed kan zijn op het denken van de kijker. Om die
reden kan het ook een belangrijke maatschappelijke waarde
hebben: “De film [brengt]

het publiek tot een kritisch

beoordelende houding (Benjamin, 1985, 40).”
In voorliggend onderzoek zal blijken dat het proces van
overtuiging op de kijker die Müller Crone beschrijven in het
kader van de onderzochte aanvragen niet volledig houdbaar is.
Bij het overtuigen van de lezer in documentaireplannen hebben
de repertoires plaats gemaakt voor drie andere karakteristieken.
Ook de manier waarop de stem van de maker in de aanvragen
naar voren komt, is door de jaren heen veranderd.
Methode
Het onderzoeksmateriaal bestaat uit filmplannen waarmee in de
afgelopen 25 jaar subsidies zijn aangevraagd bij het Mediafonds.
Aan de hand van de jaarverslagen van het fonds is een aantal
selectiecriteria

opgesteld

om

een

beargumenteerde

onderzoeksgroep te vormen.
Zo

richt

het

onderzoek

zich

enkel

op

landelijke

productieaanvragen die door het fonds zijn toegewezen. Deze
criteria zijn aangehouden, omdat de nadruk van het onderzoek
ligt op het formuleren van algemene ontwikkelingen. Voor
dergelijke uitspraken zijn regionale (ontwikkelings)aanvragen
minder geschikt. De keuze voor enkel toegewezen plannen wordt
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verantwoord met het argument dat een goedkeuring van het
fonds doet vermoeden dat de ingediende visies, ideeën of
doelstellingen op een bepaalde manier overeenkomen met die
van het fonds.
Een volgende stap in de selectie wordt gemaakt aan de
hand van het onderscheid dat het fonds sinds 1992 maakt tussen
‘documentaires met een algemeen thema’ en ‘documentaires
over kunst’. Ongeveer tweederde van de overgebleven selectie
valt onder de eerste groep, een derde onder de tweede. Bij de
schifting is rekening gehouden met dit onderscheid in deze
verhouding.
Verder zijn de ‘speciale gevallen’ achterwege gelaten.
Hiermee worden series, jeugdfilms en producties die tot stand
zijn gekomen in het kader van workshops en masterclasses
bedoeld.
Daarnaast kent de selectie een zekere verscheidenheid aan
producenten, omroepen, makers en behandelde thema’s, en
prijswinnende en niet-prijswinnende documentaires. Per maker is
er maximaal één aanvraag opgenomen, de thema’s daarvan zijn
uiteenlopend en er is slechts een handjevol prijswinnende films
geselecteerd.
Tot slot is ervoor gekozen om te focussen op een drietal
periodes, namelijk 1988-1990, 1999-2001 en 2008-2010. De
periodes liggen aan het begin, midden en eind van het bestaan
van het Mediafonds en kunnen zodoende inzicht geven in de
ontwikkelingen binnen het fonds. Het gebruik van deze groepen
maakt de analyse werkbaar en ook worden verschillen en
overeenkomsten in verschillende periodes duidelijk zichtbaar. De
meest recente jaren konden niet meegenomen worden in het
onderzoek, vanwege nog af te ronden financiële zaken.
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Van de selectie die na deze stappen overbleef, is tien
procent geselecteerd voor het uiteindelijke onderzoek. In totaal
zijn er op bovenstaande wijze 29 aanvragen gekozen (zie bijlage
1). Dit aantal zal, voor het doel van dit onderzoek, de aanvragen
voldoende representeren.
In de aanvragen is alles gericht op overtuiging. Om te
onderzoeken

op

overtuigend

zijn,

welke
is

manieren

vervolgens

de

de

aanvragen

volgende

precies

inventarisatie

gedaan. Die inventarisatie naar alle uitspraken gericht op
retoriek is verricht op basis van bovenstaande selectie. Gestart is
met het volledig doorlezen van alle geselecteerde aanvragen,
zodat een globale indruk van de inhoud van de filmplannen
gemaakt kon worden. Vervolgens zijn de plannen herlezen,
waarbij alle relevante uitspraken op het gebied van retoriek zijn
gemarkeerd. Om die grote hoeveelheid aan citaten duidelijk in
kaart te kunnen brengen, zijn ze opgenomen in een sheet (zie
bijlage 2 voor een impressie). In dat overzicht zijn de uitspraken
per periode onderverdeeld in thema’s als ‘biografisch’, ‘functie’,
‘doel’, ‘universeel’ of ‘persoonlijk’. Deze zogenoemde labeling
zorgde

voor

een

overzicht

van

de

informatie

uit

de

29

aanvragen.
Ook het maken van korte aantekeningen in de aanvragen
behoorde tot dit inventarisatieproces (zie afbeelding 1).

A

Afbeelding 1, korte aantekening in aanvraag
voor WESTERBORK van Willy Lindner.

Een filmidee verwoord

10

Vervolgens zijn, met de uitgebreide sheet in het achterhoofd, de
aanvragen nogmaals doorgelezen. Dit keer aan de hand van
meer concrete vragen in het kader van retoriek, zoals: Wat is de
urgentie en relevantie van de film volgens zowel maker als
fonds? En: Wat zeggen zowel maker als fonds over het
verwoorden van een filmidee? Met deze meer afgekaderde
informatie is wederom een sheet gemaakt (zie bijlage 3) waarin
de relevante uitspraken in bredere categorieën zijn opgenomen,
zoals ‘praktische urgentie’, ‘reputatie maker’ of ‘gelaagdheid’.
Door te werken met deze sheets, waarin uitspraken, categorieën
en jaartallen naast elkaar staan, konden verbanden worden
gelegd en werden ontwikkelingen zichtbaar.
Die

relaties

en

bewegingen

zijn

vervolgens

bondig

geformuleerd – en onderbouwd met de bijbehorende citaten – in
het document te zien in bijlage 3. Om de analyse werkbaar te
maken, diende dit nog steeds relatief grote aantal categorieën
geconcretiseerd te worden. Er zijn categorieën geschrapt die
minder

relevant

bleken

(zoals

‘kijkcijfers’

en

‘praktische

redenen'), maar er zijn ook categorieën samengevoegd (zoals
‘het probleem met taal’ en ‘het poëtische karakter’). Uiteindelijk
zijn

uit

deze

voortgevloeid

inventarisatie
waarin

de

drie

centrale

karakteristieken

belangrijkste

ontwikkelingen

samenkomen en die de kern van de gehanteerde retoriek blijken
te vormen, namelijk ‘poetica’, ‘urgentie’ en ‘auteurschap’.
Het onderzoek
In de volgende paragrafen volgt de analyse van de bevindingen
die uit de aanvragen naar voren zijn gekomen. Er zal worden
beschreven welke belangrijkste ontwikkeling de retoriek van de
aanvragen heeft doorgemaakt. De kern van deze ontwikkeling is
dat er een verschuiving plaatsvindt van het onderwerp naar de
maker. Aan de hand van de drie geformuleerde karakteristieken,
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poetica, urgentie en auteurschap, wordt de werking van deze
verschuiving uiteengezet. Het eerste karakteristiek vertelt meer
over de veranderende taal die filmmakers inzetten om te
overtuigen. Waar men in eerste instantie poëtisch en lyrisch was,
gebruikt men nu een meer pragmatische taal. Het tweede
karakteristiek toont aan dat het doel voor het maken van een
documentaire door de jaren heen is veranderd. In eerste
instantie ging het de makers om het tonen van een interessant
object, later wordt film steeds meer een product van persoonlijke
verwerking. Het derde karakteristiek benadrukt dat men de eis
voor ‘artisticiteit’ door de jaren heen anders bewezen ziet.
Auteurschap, in de zin van een artistieke visie, speelt een steeds
prominentere rol, terwijl artisticiteit eerder in de taal van de
aanvragen zat.
Het

onderzoek

stijlelementen

heeft

naar
een

het

gebruik

verschuiving

van

retorische

blootgelegd.

De

karakteristieken die daarbinnen functioneren staan echter niet
volledig los van elkaar, ze kunnen gedeeltelijk met elkaar
overlappen.

De

genoemde

beweging

kan

daardoor

gezien

worden als een accentverschuiving (zie afbeelding 2). De
karakteristieken hebben elkaar nodig, zoals zal blijken uit de
volgende paragrafen.
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poetica

auteurschap

urgentie

Afbeelding 2. Venn-diagram accentverschuiving retoriek
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ANALYSE
Op deze plaats lezen we op welke manier documentairemakers
retorische stijlelementen toepassen in hun filmaanvragen. De
drie karakteristieken die naar voren komen in de genoemde
verschuiving, worden hier uitgebreid geanalyseerd.
Poetica
“Het plan is de eerste akte van een film”, zo lazen we in de
inleiding. Die formulering roept associaties op met oudere
vertelvormen, zoals toneelteksten en de dichtkunst. Aristoteles
sprak in het geval van het laatste over ‘poetica’. In zijn
gelijknamige werk gaat hij in op verschillende soorten poëtische
teksten en de technische organisatie daarvan. Aristoteles meent
dat de vorm en organisatie van een tekst geen doel op zich zijn,
maar dat ze belangrijk zijn voor de werking ervan. Hij bedoelt
daarmee de manier waarop de tekst een effect heeft op een
publiek (Korsten, 2005, 18).
Nu, in dit onderzoek verdiepen we ons uiteraard niet in de
dichtkunst, maar de term poetica kan veel breder getrokken
worden. Wanneer we kijken naar de aanvragen van het
Mediafonds kunnen we stellen dat de makers, de schrijvers van
de filmplannen, een bepaalde vorm en taal gebruiken om een
effect te bereiken, namelijk het overtuigen van (de adviseurs
van) het fonds.
De taal die makers hanteren, is door de jaren heen veranderd.
De eerste filmmakers die een aanvraag indienden, in de periode
van 1988 tot 1990, hadden de overtuiging de artistieke kwaliteit
van het filmidee aan te tonen door middel van een ‘kunstzinnige’
taal. Zo ziet een fragment uit de aanvraag voor ETERNITY RANGE
(1990) van Rolf Orthel er alsvolgt uit: “Een grote hal. De stijlloze
Een filmidee verwoord
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stijl van een groot regeringsgebouw. De marmeren vloer,
vierkante grauwe pilaren, waarachter hoge ramen zichtbaar
worden.” Het 26-pagina’s tellende plan bestaat enkel uit dit soort
zinnen, op de cv’s van de makers en de begroting na. De meeste
oudere aanvragen zijn verhalende, soms bijna lyrische en
poëtische voordrachten gebleken. De makers proberen in hun
plannen de lezer mee te nemen in een verhaal, in een bepaalde
sfeer, en zijn nergens concreet wat betreft visie of aanpak.
In de jaren die volgen, wordt hierin een verandering
zichtbaar. De beoogde artistieke kwaliteit wordt namelijk in
steeds concretere zin aangetoond. Op een meer aardse toon
verantwoorden makers hun keuzes voor onder andere materiaal
en montage. Zo laat Jack Janssen in de aanvraag voor SAFARI
(1999) zien al een helder idee te hebben voor opnamen en
montage: “Op eigen wijze, door ritmische overgangen van closeups en landschapsopnames (die met elkaar in gevecht lijken), wil
ik een dergelijke spanning als bij Antonioni voelbaar maken.”
Met zulke zinsneden tracht hij te laten zien wat zijn artistieke
visie voor deze documentaire is. De taal die in de meer recente
aanvragen

gehanteerd

wordt,

kan

zodoende

pragmatisch

genoemd worden. Makers beschrijven steeds helderder op welke
manier ze in de praktijk tot het uiteindelijke beeld beogen te
komen. Het bewijsmateriaal schuilt nu in de artistieke en meer
praktische visie, en minder in de taal zelf. Met andere woorden,
de aanvraag hoeft zelf geen kunstwerk meer te zijn, het gaat er
nu om dat de maker kan verantwoorden dat het uiteindelijke
werk dat wel zal zijn.
Deze verandering in taal is terug te zien in de wijze waarop de
aanvragen zijn vormgegeven. Wanneer we kijken naar het
gebruik van beeldmateriaal zien we dat de mate waarin
afbeeldingen voorkomen de zojuist beschreven ontwikkeling
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benadrukt. In de eerste periode – 1988 tot 1990 – wordt geen
gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Zo vertrouwt de maker van
ETERNITY RANGE volledig op het verhalende taalgebruik in de
aanvraag. Woorden zeggen genoeg, zo lijkt de maker te zeggen.
Naar mate de jaren volgen, zien we steeds meer afbeeldingen
voorbij komen. In de tweede periode – 1999 tot 2001 – wordt er
in de meeste gevallen gebruik gemaakt van beeldmateriaal, en
in de laatste periode – 2008 tot 2010 – bevatten alle aanvragen
afbeeldingen.

Foto’s

en

illustraties

van

onder

andere

de

personages die in de documentaire een rol spelen, maar ook van
het onderwerp en de omgeving ondersteunen de tekst. Zo bevat
de aanvraag voor SAFARI (1999) een topografische kaart van het
gebied van een wildpark in Afrika, het gebied waarin de
documentaire zich gaat afspelen (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3. Topografische kaart
van het te filmen gebied in SAFARI

In sommige gevallen zijn de gebruikte afbeeldingen een stuk
persoonlijker. De aanvragen voor FAMILIEGEHEIM (2001) en ARTEK
(2001) zijn daar een voorbeeld van. In de aanvraag voor
FAMILIEGEHEIM maakt Jaap van Hoewijk rijkelijk gebruik van zijn
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persoonlijke fotoarchief. Veel foto’s van zijn vader, moeder en
het hele gezin begeleiden zijn tekst (zie afbeelding 4). Ook in de
aanvraag voor ARTEK putte de maker uit eigen archief. Walter
Stokman voegde in zijn geval geen familiefoto’s toe, maar foto’s
van zijn reis naar het jeugdkamp dat hij in de film bespreekt, als
begeleidend materiaal bij zijn ideeën voor de film en persoonlijke
dagboekfragmenten (zie afbeelding 5).
Op deze manier, door het gebruik van (persoonlijke) foto’s (en
notities in het geval van onder andere ARTEK), komt de visie die
de maker in de tekst al beschrijft tot leven. Het beeldmateriaal
ondersteunt de bewijsvoering van de makers voor hun artistieke
en praktische visie. De afbeeldingen, foto’s en illustraties geven
een kijkje in de keuken van de beoogde sfeer en het beeld.
Afbeelding 4. Familiefoto in
aanvraag voor FAMILIEGEHEIM

Afbeelding 5. Foto’s van kamp Artek
in aanvraag voor ARTEK

De

verantwoording

van

keuzes,

zij

het

met

of

zonder

afbeeldingen, is een groot verschil tussen de oude en meer
recente aanvragen. Waar Orthel de lezer enkel meeneemt naar
een gevoel, een sfeer, een omgeving, presenteren Janssen en
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Stokman mogelijke beelden – aan de hand van keuzes voor
montage,

kadrering,

muziek,

personages

–

waaruit

de

documentaire opgebouwd zal zijn, en belangrijker nog, waarom.
Nu,

op

welke

manier

reageert

het

Mediafonds

op

deze

ontwikkeling? Een blik op de beoordelingen van de adviseurs laat
zien dat het proces van beoordeling eenzelfde soort ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Niet dat de adviseurs zelf letterlijk een ander
taalgebruik zijn gaan hanteren, maar hun reactie op de gebruikte
taal is wel veranderd. De adviescommissies zijn hun adviezen
steeds meer inhoudelijk gaan beargumenteren. In de beginjaren
kon de indiening door een bepaalde maker of de behandeling van
een bepaald onderwerp al reden genoeg zijn voor toekenning:
Eline Flipse heeft eerder een door ons gesubsidieerde
documentaire over Youri Egorob gemaakt, die zeer goed is
ontvangen. Indien de kwaliteit van dit project gelijk zou
zijn, is al voldoende artistieke kwaliteit te verwachten
(over LOURIÈ, 1990).
In de adviezen van recentere jaren valt op dat, net zoals in de
aanvragen zelf, de nadruk meer is komen te liggen op de
verantwoording. De

aanvragen worden aan een strengere

beoordeling onderworpen. De adviseurs stellen (meer) vragen
over

onder

argumentatie

andere
voor

persoonlijke
bepaalde

motivatie
praktische

van

de

keuzes

maker,
of

de

medewerking van personages. Een sprong in die ontwikkeling is
te zien bij de beoordeling van het filmplan voor DE VERVALSING
van Arjanne Laan:
In

het

plan

kunnen

wij

niet

lezen

op

welke

cinematografische manier de maakster het onderwerp zou
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willen behandelen, zodat, los van de inhoudelijke kritiek,
[…] om die reden geen documentaire van hoogwaardig
artistiek gehalte wordt verwacht.1
Deze ontwikkeling bevestigt dat het er vandaag de dag om gaat
dat de maker middels verantwoorde keuzes kan aantonen – of in
ieder geval helder de verwachting kan scheppen – dat het
uiteindelijke werk voldoende artistiek zal zijn. Makers weten dus
te overtuigen door weloverwogen taal in te zetten. De visie op
hoe die taal ingezet dient te worden is door de jaren heen echter
veranderd. Op die manier speelt de stem van de maker,
waarover we lazen in de introductie, in elke periode een rol, al is
die stem in de meer recente jaren concreter aanwezig.
Urgentie
Even veranderlijk als de taal is de urgentie voor het maken van
een film. Zowel aan de kant van de makers als aan die van het
fonds is de oorsprong van die noodzaak verlegd.
In de eerste periode werden met name documentaires
gemaakt waarin een belangrijke historische gebeurtenis of een
cultureel onderwerp centraal stond. Nederlandse schrijvers en
kunstenaars en de Tweede Wereldoorlog passeerden de revue.
Deze

films moesten volgens de

vanwege

de

gebeurtenissen

culturele
hadden

waarde,
‘iets’

makers gemaakt
want

voor

ons

de

worden

personen

culturele

en

erfgoed

betekend. Erik Lieshout en Ad Fransen beschrijven de urgentie
van de film IK HEB ALTIJD GELIJK (1990) als volgt:
Het gaat om een anderhalf uur durend tv-portret van deze
belangrijke naoorlogse schrijver, waar ook grote waarde
1

In reactie op de afwijzing heeft de maker bezwaar ingediend. Na mondelinge
toelichting op het geschreven filmplan heeft het bestuur van het fonds de
aanvraag alsnog toegekend.
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aan gehecht moet worden in literair historisch opzicht. Een
document, zouden we haast willen zeggen, voor het
nageslacht.
De urgentie ligt in dit geval dus puur bij het onderwerp.
De paragraaf ‘Poetica’ werd afgesloten met het idee dat de
keuzeverantwoording centraal is komen te staan. Onderdeel van
die verantwoording is een beschrijving van de reden waarom de
maker de film zo graag zou maken. Met andere woorden, wat de
urgentie is voor de totstandkoming van juist deze documentaire.
In de recentere aanvragen wordt dan ook meer ruimte vrij
gemaakt voor het onderbouwen van die urgentie dan in de
aanvraag

van

bijvoorbeeld

Lieshout

en

Fransen.

Maar

opvallender nog is dat die urgentie voortkomt uit een andere
noodzaak.

Namelijk

een

persoonlijke.

De

maker

kiest

tegenwoordig – in ieder geval sinds 1999 – een onderwerp die
hem na aan het hart ligt. De focus is persoonlijk en de urgentie
bestaat uit een particuliere noodzaak vanuit de maker. Uit veel
aanvragen spreekt een grote behoefte, een onvermijdelijkheid
zelfs, om de film te maken. Zo ook in het geval van SAFARI, “Ik
wil terug naar Afrika, want ik ben er verwekt”, en FAMILIEGEHEIM,
“Ik wil proberen voor mezelf een antwoord te formuleren op de
vraag wie er eigenlijk onder die grafsteen ligt.”
Zowel Janssen als Van Hoewijk spreken in termen van
verwerking.

Ze

missen

beiden

iets

en

willen

dat

gemis

onderzoeken om verder te kunnen in het leven. Sterker nog, ze
moeten het onderzoeken. Het verwerken van een probleem,
trauma of fascinatie in film is voor deze filmmakers een
noodzaak. Het maken van kunst stimuleert voor hen emotionele
verwerking.
Het inzetten van persoonlijk beeldmateriaal ondersteunt
naast het karakteristiek ‘poetica’ tevens het karakteristiek
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‘urgentie’. De afbeeldingen uit de aanvragen voor FAMILIEGEHEIM
en ARTEK sluiten aan bij het idee dat de makers vanuit een
persoonlijke focus te werk gaan. De technische vorm van de
aanvraag is dus ook binnen deze karakteristiek van belang.
Aan de kant van het fonds is op het gebied van urgentie ook een
ontwikkeling te herkennen. Echter, deze wijkt iets af van die van
de maker. Waar bij de maker de urgentie is verschoven van
‘cultureel verantwoord’ naar ‘persoonlijke noodzaak’, zien we dat
voor het fonds de urgentie altijd al bij de maker lag. Wel dient de
maker vandaag de dag een persoonlijke urgentie te formuleren.
Zo keken de adviseurs bij de beoordeling van de aanvraag
voor IK HEB ALTIJD GELIJK enkel naar de reputatie van de makers:
Het lijkt mij typisch een plan waarvoor geen extern advies
nodig is. Regie is in handen van Erik Lieshout. […] De
makers

hebben

ruime

kunstdocumentaires,

ervaring

literaire

op

het

gebied

programma’s

en

van
dito

interviews.
Op basis van hun opgebouwde naam concludeert het fonds dat
Fransen en Lieshout een documentaire met een hoge artistieke
kwaliteit zullen maken. In de jaren die volgen, wordt er zoals
gezegd veel meer gekeken naar de verantwoording, waaronder
naar motivatie. Zo zien we aan de hand van de aanvraag voor
ONE FINE DAY dat het fonds de uitgeschreven persoonlijke urgentie
van filmmaker Klaas Bense zeer waardeert:
De persoonlijke urgentie van de auteur om deze film te
willen maken is beter over het voetlicht gebracht. De
aanleiding voor de documentaire is weliswaar particulier,

Een filmidee verwoord

21

maar de maker weet zijn persoonlijke motivatie op
overtuigende wijze te koppelen aan een grotere thematiek.
Over dit laatste, een grotere thematiek, komen we later in deze
tekst nog te spreken.
Vastgesteld kan nu worden dat het tweede karakteristiek,
‘urgentie’, een ontwikkeling heeft doorgemaakt waarbij de focus
is komen te liggen op de persoonlijke urgentie van de maker.
Voor zowel de maker als het fonds is het nu van belang dat de
film voortvloeit uit een intrinsieke motivatie vanuit de maker
zelf, en dat deze voldoende onderbouwd is. Bij de analyse van
het

eerste

karakteristiek

(poetica)

kwam

de

mate

van

onderbouwing al naar voren. Vanaf het moment dat de stem van
de maker een prominentere rol ging spelen is de urgentie ook
persoonlijker geworden.
Auteurschap
Het idee dat de maker in zijn filmplan meer verantwoording
moet afleggen dan vroeger, bevat onder andere het kenmerk
van persoonlijke urgentie. De motivatie van de maker is echter
meer dan puur die particuliere noodzaak. Een persoonlijke
vertelling wordt vrijwel altijd verweven met een groter verhaal.
We lazen al dat Klaas Bense “zijn persoonlijke motivatie op
overtuigende

wijze

[wist]

te

koppelen

thematiek”. De producent van ONE
Film & TV Drama)

FINE DAY

aan

een

grotere

(2010)(Eyeworks

omschrijft die universaliteit in de volgende

woorden: “De aanleiding voor de documentaire is weliswaar
particulier, maar de maker weet zijn persoonlijke motivatie op
overtuigende wijze te koppelen aan een grotere thematiek.” Ook
in de aanvraag voor FAMILIEGEHEIM klinkt een groter verhaal door:
“En in dat persoonlijke gaat naar mijn idee het universele schuil:
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het verlies van vertrouwen. […] Middels dit verhaal wil ik
universele thema’s aansnijden.”
De makers zoeken in het proces van het maken van de film
verwerking, maar trachten tegelijkertijd ook de kijker aan te
zetten tot het verwerken van emoties en (nieuwe) inzichten. Zo
komen we weer terecht bij Aristoteles, die in zijn werk Poetica de
term ‘katharsis’ introduceerde. Het betekent letterlijk ‘zuivering’,
maar wordt in de kunstwetenschappen vooral gezien als “een
verlossing van de emoties die mensen dwarszitten (Korsten,
2005, 32).” De term verwijst onder andere naar een verandering
die zich in de toeschouwer kan voltrekken of zich in de
toeschouwer dient te voltrekken, namelijk de zuivering van
illusies

en

blindheid

omtrent

de

mogelijkheden

van

het

menselijke handelen (Baumeister, 2005, 74). Zowel Bense als
Van Hoewijk hebben een dergelijke verandering op het oog,
beide makers zien hun film als een aanzet tot zelfreflectie. Met
hun films beogen ze, in de woorden van Walter Benjamin, het
publiek tot een kritische beoordelende houding te brengen.
In de aanvragen beschrijven de makers hun persoonlijke
urgentie, de universele urgentie, maar ook op welke manier ze
die in beeld willen brengen. De persoonlijke benadering van de
makers gaat gepaard met een persoonlijke handtekening. In de
recente aanvragen – in ieder geval vanaf 1999 – lezen we dan
ook over herkenbare stijlelementen en thema’s, kenmerkende
handtekeningen die makers zich hebben aangemeten. Bense
heeft een andere artistieke visie voor het verbeelden van zijn
verhaal dan Van Hoewijk en makers zetten in de aanvragen
steeds gedetailleerder uiteen wat die visie dan is. Zo ook Menna
Laura Meijer die NOW WHAT (2009) ontwikkelde en produceerde:
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Ik denk dat de uitstraling van mijn films waarin we een
ogenschijnlijk nonchalante en losse manier van monteren
nastreven, waarin veel beelden uit andere media worden
toegevoegd om het geheel een caleidoscopisch karakter te
geven, waarin met geluid en muziek een zo gelaagd
mogelijk beeld wordt gecreëerd, alleen kunnen ontstaan
omdat we zo uitgebreid en precies monteren.
Ze is daarbij niet bang voor de nodige soul searching: “Ik denk
dat ik in het onderzoeken van Bender’s artistieke ontwikkeling
tegelijkertijd ook mijn eigen manier van maken analyseer.”
Waar de maker vroeger weinig tot geen aandacht aan zijn
eigen werkwijze schonk, ziet de filmmaker het maakproces
vandaag de dag als een persoonlijke zoektocht; een verkenning
naar antwoorden op prangende vragen en naar de ontwikkeling
(en/of bevestiging) van een eigen artistieke visie. De maker
geeft in zijn aanvraag blijk van een auteurschap. Dat het fonds
ook

veel

waarde

hecht

aan

een

(helder

geformuleerd)

auteurschap, blijkt uit de reactie van de adviescommissie na het
lezen van bovenstaande aanvraag van Meijer:
De commissie […] is onder de indruk van de persoonlijke
en beeldende uitwerking van het filmplan. De maker […]
ook

het

universele

thema

van

een

zoektocht

naar

kunstenaarschap, een vraag die ook zeer goed bij het
oeuvre van Menna Laura Meijer zelf past.
Er kan dus gesteld worden dat het begrip ‘auteurschap’ voor
zowel maker als fonds centraal is komen te staan. Deze focus op
het

auteurschap

geeft

aan

dat

de

maker

onlosmakelijk

verbonden is met het kunstwerk. De filmmaker is auteur van een
(toekomstig)

kunstwerk

–

een

product
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geworden, in plaats van een ‘toevallige’
willekeurige

productie.

Het

kunstwerk,

maker
de

van een

documentaire,

functioneert daarbij wel redelijk autonoom. In de filmplannen
stellen de makers in veel gevallen – in de recente aanvragen –
dat zij het publiek aan het denken willen zetten. Over een
concrete kijker wordt daarentegen bijna niet gesproken. Er is
slechts een klein aantal aanvragen waarin rekening wordt
gehouden met een feitelijk publiek, namelijk in de plannen voor
SAFARI, DE
VAN

DEAL

(2000) van Niek Koppen en DE

MANNENBROEDERS

KOOTJEBROEK (2010) van Geertjan Lassche. De producent van

SAFARI (Argus Film Produktie) spreekt de verwachting uit dat “het
onderwerp

van

de

film

een

internationaal

publiek

zal

aanspreken” en Koppen stelt dat door “de vorm de film voor een
breed

publiek

toegankelijk

MANNENBROEDERS VAN

zal

zijn”.

De

omroep

van

DE

KOOTJEBROEK (EO) laat weten de kijker in het

achterhoofd te houden: “Ook al raakt de thematiek bij delen van
onze leden opnieuw een gevoelige snaar, toch is de Evangelische
Omroep bereid om de maker alle ruimte te geven kritisch te
kijken naar eigen achterban en oorsprong.”
Het idee van een publiek lijkt irrelevant te zijn voor zowel
auteur als fonds en in iets mindere mate voor producent en
omroep. Dit gegeven benadrukt nog eens hoezeer de focus ligt
op auteurschap. De abstracte kijker wordt in de meeste gevallen
enkel via het talent of de werkwijze van de maker naar voren
gebracht, zoals in de aanvraag voor DE

VERVALSING

van Arjanne

Laan:
Daarbij vinden wij dat Arjanne Laan erin geslaagd is op een
losse, speelse en associatieve manier met de thematiek om
te gaan. Zij weet de kijker in een elliptische vertelvorm
mee te voeren op een ontdekkingsreis naar ‘de waarheid
van de vervalsing’ (aldus de omroep NPS).
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Auteurschap speelt dus een steeds prominentere rol in het
schrijven en beoordelen van documentaireaanvragen. Dit derde
karakteristiek benadrukt nog eens dat de maker het fonds
vandaag de dag op een andere manier probeert te overtuigen
dan voorheen. Waar artisticiteit in eerste instantie in de taal van
de aanvraag en met het (niet persoonlijke) onderwerp van de
film ‘bewezen’ werd, overtuigt de maker nu met zijn persoonlijke
visie. Het karakteristiek ´auteurschap´ maakt de verschuiving
van onderwerp naar maker compleet.
In context
In de inleiding van deze tekst werd ingezoomd op een aantal
theoretische teksten om de aanvragen in het kader van retoriek
beter te begrijpen. Ook is de werking van het Mediafonds daar
kort besproken. De temporele ontwikkeling die in de hoofdtekst
van dit onderzoek is beschreven, functioneert binnen die context
van theorie en Mediafonds. Op de contextuele verklaringen voor
die zichtbare beweging – de verschuiving van onderwerp naar
maker – wordt op deze plaats dieper ingegaan.
In afbeelding 2 was al te zien dat de accentverschuiving zich
beweegt van het eerste karakteristiek poetica naar het tweede
karakteristiek

urgentie,

naar

het

derde

karakteristiek

auteurschap. Maar, zoals gezegd in de inleiding, ondanks dat ze
afzonderlijk

van

elkaar

zijn

besproken,

staan

ze

niet

daadwerkelijk los van elkaar. De karakteristieken hebben elkaar
nodig; ze staan met elkaar in verbinding en overlappen op
bepaalde punten. Poetica, urgentie en auteurschap zijn alle drie
in beweging en samen maken ze een accentverschuiving door;
het ene moment ligt de nadruk op poetica, het volgende moment
op urgentie of auteurschap.
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Zo liggen in de verantwoording voor een filmidee alle drie
de karakteristieken verscholen. We lazen dat de vorm en
organisatie van een tekst voor aanvragen van belang zijn en dat
makers daarvoor een bepaalde vorm en taal gebruiken. In de
eerste periode ligt de nadruk op de taal, maar urgentie en
auteurschap hangen daar sterk mee samen. Het formuleren (en
illustreren)
(urgentie)

van
en

een

uitgebreidere,

herkenbare,

persoonlijkere

authentieke

visie

motivatie

(auteurschap)

behoort immers ook tot de vorm en organisatie van een tekst,
enkel

het

accent

ligt

elders.

Het

doel

bleef

binnen

de

verschuiving hetzelfde: de lezer overtuigen van de artistieke
kwaliteit van het eindproduct. Ook de aard van de ontwikkeling
is

hetzelfde:

de

karakteristieken

bewegen

zich

van

het

onderwerp naar de maker.
In de verschuiving neemt de stem van de maker steeds
een andere positie in; de ene keer staat hij op de voorgrond
(auteurschap), op

een ander moment op de

achtergrond

(poetica). Maar, zijn stem is altijd aanwezig. Immers, deze stem
gaat – zoals Bill Nichols in Introduction to documentary stelt –
over de keuzes van de maker. Of de maker de nadruk nu legt op
de ingezette vorm en taal (poetica), zijn persoonlijke motivatie
(urgentie) of artistieke handtekening (auteurschap), de stem van
de maker klinkt erin door.
Achter het feit dat er in de aanvragen steeds meer
aandacht komt voor die concrete stem van de maker lijkt een
wisselwerking tussen maker en fonds schuil te gaan. Enerzijds
blijkt uit de adviezen dat de adviseurs steeds meer waarde
hechten aan een gedegen verantwoording van de gemaakte
keuzes. De maker zal om die reden meer ruimte besteden aan
de verantwoording voor motivatie en artistieke keuzes. Die
ontwikkeling kan anderzijds ook voortkomen uit het idee dat
makers zelf meer waarde hechten aan auteurschap. De adviseurs
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krijgen daardoor steeds uitgebreidere voorstellen voor ogen en
als gevolg daarvan stellen ze meer eisen.
Het fonds is op deze manier zelf dus ook van invloed op de
inhoud van de ingediende filmplannen. Die invloed kan ook
breder getrokken worden wanneer we kijken naar het karakter
van de bestudeerde plannen. In de inleiding van deze tekst
kwam naar voren dat een sociale verandering, volgens Floris
Müller en Vincent Crone, een belangrijke rol zou spelen in de
aanzet

tot

een

documentairefilm.

Naar

aanleiding

van

bovenstaande analyse kan echter geconcludeerd worden dat die
stelling niet volledig houdbaar is. Hoewel de maker soms wel
blijk geeft van het belang van een sociale verandering, is dit
repertoire echter zelden dominant. Persoonlijke urgentie en
auteurschap staan voorop en de focus ligt op artistieke kwaliteit.
De

invloed

van

het

fonds

speelt

hier

waarschijnlijk

een

noemenswaardige rol bij. Het fonds stimuleert en produceert
nadrukkelijk producties met een hoogwaardig artistiek gehalte.
Ook

komt

in

de

adviezen

duidelijk

naar

voren

dat

(de

verwachting van) het behalen van een hoge artistieke kwaliteit
vaak van doorslaggevend belang is. Om die reden zullen makers
met een voorkeur voor maatschappelijke thema’s wellicht minder
snel bij dit fonds subsidie aanvragen, of de vorm en tekst van de
aanvraag zo organiseren dat de artisticiteit een substantiële
plaats inneemt.
De nadruk die het fonds op artisticiteit legt, brengt
eveneens met zich mee dat de maker een zeer belangrijke rol
speelt bij de totstandkoming van een productie. De maker is
vanwege de artisticiteit, die onder andere weerklinkt in het
auteurschap,

niet

langer

een

‘toevallige’

maker

van

een

willekeurig werk. Anders gezegd zal het fonds een op zichzelf
goed filmidee nooit door een andere maker laten produceren.
Dat zou immers het auteurschap ondermijnen. Het einddoel van
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het Mediafonds is in dit licht dan niet enkel het stimuleren en
ontwikkelen

van

artistieke

producties,

maar

tevens

het

stimuleren en ontwikkelen van artistiek auteurschap.
De verschuiving waarbij de nadruk op de maker is komen
te liggen, is tevens herkenbaar in een bredere context; namelijk
in die van het huidige medialandschap. Sinds de opkomst van
Web 2.0 zijn de mogelijkheden voor makers oneindig geworden.
Onder makers tellen we dan niet enkel meer de film- en
documentairemakers, maar ook ‘de amateur’. De hobbyist die
dankzij de openheid van het web zijn eigen creaties online kan
presenteren (via kanalen als YouTube, Vevo, et cetera). Het
internet (en alom toegankelijke software) biedt iedereen de kans
zijn stem te laten horen. Een ieder kan tegenwoordig dus maker
zijn. Het idee van kwaliteit is daarbij een nog complexer begrip
geworden, waarbij nieuwe makers en een nieuw publiek de norm
mede zijn gaan bepalen. Voor het Mediafonds is dit vraagstuk
van het grootste belang: kenmerkt een productie (en maker)
zich door artistieke kwaliteit? Dat dit een lastig te beantwoorden
vraag is, bleek al uit voorgaande paragrafen. Wel is zeker dat
het fonds mee beweegt met de tendens van onderwerp naar
maker. Nu iedereen maker kan en wil worden, is de positie van
het fonds als poortwachter nog belangrijker geworden. Door
makers te begeleiden, draagt het fonds impliciet haar visie op
artisticiteit uit. Op die manier tracht het artistieke kwaliteit te
waarborgen. Het Mediafonds moet verantwoording van zijn
keuzes kunnen afleggen aan makers, producenten en omroepen,
maar ook aan (potentiële) kijkers en politiek. Zeker op dit
moment, nu opheffing van het fonds serieus dreigt, zal het zich
moeten bewijzen als bewaker van kwaliteit.
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CONCLUSIE
Het antwoord op de vraag op welke manier makers in hun
filmplannen het Mediafonds trachten te overtuigen van de kracht
van het beoogde filmidee ligt bij de drie karakteristieken poetica,
urgentie en auteurschap. In bovenstaande analyse zijn deze
karakteristieken ontrafeld, waardoor de accentverschuiving van
onderwerp naar maker is blootgelegd. Door de jaren heen
veranderde de focus van zowel makers als fonds, maar de drie
karakteristieken bleken altijd aanwezig.
Waar men in de beginjaren van het fonds een kunstzinnige taal
inzette om het fonds van de artistieke kwaliteit van het product
te overtuigen, gebruikten de makers later – in ieder geval vanaf
1999 – een meer pragmatische taal. Dat wil zeggen, filmmakers
beschrijven nu concreter en praktischer op welke manier de
productie volgens hen kunst wordt. Hiermee wordt de aanzet van
de verschuiving van het onderwerp naar de maker zichtbaar. De
stem van de maker gaat een steeds grotere rol spelen, die in de
karakteristieken urgentie en auteurschap nog concreter wordt.
De stem van de maker is onder andere terug te zien in de
motivatie om juist deze film te maken, oftewel, in de urgentie.
De eerste jaren lag die urgentie bij de culturele waarde van een
onderwerp,

maar

de

motivatie

is

vandaag

de

dag

veel

persoonlijker. Voor zowel de maker als het fonds is het nu van
belang dat het filmidee voortvloeit uit een intrinsieke motivatie
vanuit de maker zelf. Naast die particuliere noodzaak beogen
makers in de meeste gevallen ook een groter verhaal te
vertellen. Een maatschappelijke relevantie is tegenwoordig dus
in veel aanvragen van belang, maar blijkt echter zelden
dominant.
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De recente persoonlijke benadering gaat gepaard met een
herkenbare handtekening. Waar een maker in zijn aanvraag
vroeger weinig aandacht schonk aan een persoonlijke stijl en
werkwijze, ziet de filmmaker het vandaag de dag als een
persoonlijke zoektocht. De maker geeft met een persoonlijke
artistieke visie blijk van auteurschap.
Ook in de adviesrapporten van het Mediafonds komt de
accentverschuiving van het onderwerp naar de maker naar
voren. Die ontwikkeling loopt echter niet exact parallel aan die
van de maker. Het fonds hechtte namelijk ook al in de
beginjaren veel waarde aan die maker. Maar, spraken de
adviseurs destijds enkel over reputaties en eerdere producties,
nu raakt het fonds pas overtuigd van een filmidee wanneer de
maker duidelijk blijk geeft van de urgentie en zijn auteurschap.
Met andere woorden, de stem van de maker is tegenwoordig ook
voor het fonds onmisbaar.
De verschuiving van het onderwerp naar de maker is in alle
drie de karakteristieken te herkennen, maar het is daarbij van
belang te onderstrepen dat die beweging enkel kon plaatsvinden
dankzij

de

onderlinge

relatie

tussen

die

karakteristieken.

Ontwikkelingen in poetica maken een accentverschuiving naar
urgentie of auteurschap mogelijk. Maar ook de beweging naar
een concrete artistieke visie (auteurschap) is niet los te zien van
de

steeds

persoonlijker

wordende

urgentie.

Kortom,

de

karakteristieken zijn zowel los als met elkaar in beweging.
Dat filmmakers het Mediafonds willen blijven overtuigen van de
artistieke kwaliteit van hun plannen staat buiten kijf. Ook het
fonds zal zichzelf blijven ontwikkelen en kwaliteit hoog in het
vaandel houden. En men zal blijven zoeken naar een manier om
filmideeën te vertalen. Ook daar is geen twijfel over mogelijk.
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BIJLAGE 1 – Geselecteerde titels
1988: REQUIEM VOOR EEN FILM van K. Schippers
1989: IK VERLANG NAAR NIETS DAT VOORBIJ IS TERUG van Eric van
Lieshoudt en Ad Franssen
1989: WESTERBORK van Willy Lindner
1990: LOURIE van Eline Flipse
1990: ETERNITY RANGE van Rolf Orthel
1999: DE VERVALSING van Arjana Laan
1999: DAAR AAN HET EINDE VAN DE GANG van Hans Keller
1999: SAFARI van Jack Janssen
1999: FAMILIEGEHEIM van Jaap van Hoewijk
1999: GOUD VOOR SURINAME van Esther Prade
2000: ALIAS SPRINGER van Machteld van Gelder
2000: DE DEAL van Niek Koppen
2000: IN DE WOLKEN OP VREDESTEIN RIJWIELBANDEN van Thomas
Doebele
2000: DE REIS VAN HET ORKEST van Hans Fels
2001: ARTEK, HET IDEALE VAKANTIEKAMP van Walter Stokman
2001: IK BEN GEEN ANDER van Mani Kaul
2001: JOHNNY & JONES van Hans Hylkema
2008: BASTOY van Michel Kapteijns
2008: GODDELIJK VARKEN van Hans Dortmans
2008: DE REDDENDE ENGEL van Marc Schmidt en Judith Vreriks
2008: L.A. RAEVEN, FOOD AND FAMILY van Lisa Boerstra
2009: KERNGEZOND MAAR ZIEK van Patrick Bisschops (geen
toestemming)
2009: ACHTERLAND van Albert Elings
2009: ROOKSIGNALEN, CHINA’S MILEU OP DE GRENS VAN HET VERVAL van
Floris-Jan van Luyn
2009: FLOWERBOMB van Menna Laura Meijer
2010: IK BEN EEN MEISJE van Susan Koenen
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2010: DE MANNENBROEDERS VAN KOOTJEBROEK van Geertjan Lassche
2010: ONE FINE DAY van Klaas Bense
2010: LEVEN? OF THEATER? van Frans Weisz

Een filmidee verwoord

35

BIJLAGE 2 – Impressie sheet relevante uitspraken
periode

filmtitel

eigen aantekening

citaat

1989 al veel uitgebreider dan
1988-1990

1988 in details/opbouw/etc.
bijna geen terugkoppeling
naar inhoud
geschiedenis

RVEF
WB
IVNNDVIT
ER
LO
het grootste deel van

speurtocht

RVEF

aanvraag: wat wordt in de

"De man gaat op onderzoek uit, wil nu alles weten,

film verteld

het geheim ontrafelen."
"Er is weinig van de man bekend en de
documentaire wil ook verslag doen van de

IVNNDVIT

speurtocht naar gegevens."
"Wij stellen ons ten doel om met de voor handen
zijnde middelen, dat wil zeggen beeld, woord en
muziek, deze visie zo spannend mogelijk neer te

doel

IVNNDVIT

zetten."
"Deze beoogde televisiedocumentaire wil een
beeld schetsen van het dagelijkse leven in het
doorgangskamp Westerbork tussen 1939 en 1845,

WB

met een accent op de periode 1942-1945."
inzicht verkrijgen, zie

ER

repertoire
de kijker krijgt vragen

appel op kijker

ER

soort/genre

ER

voorgeschoteld
"De ook historisch en essayistisch gerichte film
met werktitel Eternity Range."
"Ook moet de vraag gesteld worden waarom er zo
weinig vluchtpogingen uit het kamp ondernomen

vraagstelling

WB

zijn."
"In zekere zin zal de roman 'Ik heb altijd gelijk' als

leidraad

IVNNDVIT

leidraad dienen."
"De rode draad is violist Gidon Kremer die ons
meeneemt op zijn zoektocht naar de componist
Lourié met het uiteindeijke doel hem aan de
vergetelheid te ontrukken en hem de erkenning te

LO

geven die hij volgens hem verdient."
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BIJLAGE 3 – Impressie sheet categorieën

Titel

Jaar

Categorie

Rooverssymphonie

Citaat
"De naam van de makers staat borg voor kwaliteit zodat we mi zeker moeten

1988

reputatie maker gaan subsidieren zonder dat nader advies of nadenken nodig is."
"Er is grote haast bij een besluit onzerzijds omdat een aantal van de nog te
praktische
urgentie

interviewen personen hoogbejaard is. Van de drie die men aanvankelijk wilde
interviewen is er al een overleden."
"… te maken door Willy Lindwer, die enige tijd geleden een documentaire over
een aantal vrouwie die tegelijk met Anne Frank in Bergen-Belzen gevangen

Westerbork

1989

reputatie maker hebben gezeten, heeft gemaakt.`
"Het plan zal zeker een bijzondere culturele produktie opleveren. Over de
artistieke kwaliteit heb ik, gezien de staat van dienst van de maker, voorlopig
reputatie maker nog geen advies gevraagd."
"Het bestuur is van mening dat de beoogde dokumentaire een bijzondere

Ik heb altijd
gelijk

culturele produktie van de kwaliteit van het Stimuleringsfonds wil bevorderen,
1989

zal opleveren."
"De bedoeling is dat als het plan slaagt er meer schrijvers-portretten gemaakt
zullen worden."
"Behandeling op dit moment is ineens akuut geworden, omdat tot ieders
praktische
urgentie

verbazing W.F. Hermans ineens tijd heeft vrijgemaakt en in juli beschikbaar
is voor de opnamen."
"Het lijkt mij typisch een plan waarvoor geen extern advies nodig is. Regie
is in handen van Erik Lieshout, die bijvoorbeeld ook de dokumentaireachtige

reputatie maker

film over 'Celine/Reis naar het einde van de nacht' heeft gemaakt."
"Anderzijds zijn dit soort programma's wel bijzonder weinig op de televisie

schaarste

te zien en is in een impuls van onze kant zeer gewenst."
"Het gaat om een anderhalf uur durend tv-portret van deze belangrijke
naoorlogse schrijver, waar ook grote waarde aan gehecht moet worden in
literair historisch opzicht. Een document, zouden we haast willen zeggen, voor

erfgoed

het nageslacht."
"Deze aanpak biedt tevens de mogelijkheid om mensen die volstrekt onbekend
zijn met het werk van Hermans een indringen beeld en meeslepend portret
voor de schotelen."
"De makers Ad Fransen en Erik Lieshout hebben ruime ervaring op het gebied

reputatie maker
Lourie

1990

van kunstdocumentaires, literaire programma's en dito interviews."

schaarste

"Er zijn weinig documentaires over muziek/musici."

praktische

"Bekend is bovendien dat Gidon Kremer zeer moeilijk is over te halen mee te

urgentie

werken aan televisieprogramma's.
"Eline Flipse heeft eerder een door ons gesubsidieerde documentaire over
Youri Egorob gemaakt, die zeer goed is ontvangen. Indien de kwaliteit van

reputatie maker dit projekt elijk zou zijn is al voldoende artistieke kwaliteit te verwachten."
"Kremer kan men beschouwen als een van de interessantste violisten van
deze tijd. Hij heeft veel bijgedragen aan het bekend maken van muziek uit
onderwerp
praktische

de twintigste eeuw."
"Helaas weet ik pas kort dat deze premiere plaats vindt, zodat er plotseling
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urgentie

snel gereageerd moet worden. […] dit is zo'n unieke gebeurtenis dat het
doodzonde zou zijn hem niet te gebruiken."
"Hoezeer de in het verhaal opgevoerde 'reizigers' kind van hun tijd zijn, en
navenant handelen, hoe de notie 'avontuur' soms samenvalt met persoonlijke

Eternity Range

1990

maatschappelijk

belevenis."
"De fascinatie van Orthel voor dit nagenoeg onbekende, avontuurlijke gebied
garandeert volgens de adviseurs een bijzondere film."
"P. Meerburg merkt op dat het ingediende plan strikt genomen geen zekerheid
geeft over het resultaat, maar even als de anderen heeft hij groot vertrouwen
in Orthels talenten. Men prijst zijn zo heel eigen benaderingswijze."
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BIJLAGE 4 – Verbanden en ontwikkelingen
1. Iets wat door de jaren heen onveranderd blijft, is het
probleem met taal; filmmakers laten verschillende keren
blijken hoe moeilijk ze het vinden om hun visuele ideeën in
schrift over te brengen. Er zijn verschillende makers die dit
in hun aanvragen onderschrijven. Maar ook het fonds zelf
geeft af en toe blijk van dit probleem. Tenslotte kreeg ik
bij het vragen van medewerking aan een aantal filmmakers
hier ook feedback op.
-

De Reis van het Orkest, 2000:
"Het meest accurate filmscenario schrijf je pas na afloop
van de productie."

-

Lourié, 1990:
“Bij een documentaire is het vaak moeilijk te voorzien in
welke precieze volgorde de beelden zich tot een film zullen
rijgen. Het voordeel van de documentaire is immers de
kans op onverwachte dingen, de verrassingen die de
geïnterviewden en situaties in petto hebben en die vaak de
overgangen van de scènes op een natuurlijke bepalen.”

-

De Vervalsing, 1999:
"Het bestuur meent dat hier kennelijk sprake is van een
van die gevallen waarin het scenario de bedoelingen van
de regisseur niet juist weergeeft. Blijkmaar is het niet
mogelijk geweest voor regisseur en producent om in
geschrift de bedoeling van de documentaire zo weer te
geven dat die op een juiste manier bij ons over is
gekomen. Door de mondelinge toelichting van de
regisseuse en de daaruit blijkende gedrevenheid voor haar
onderwerp en de manier waarop zij dat in beeld wil
brengen, is het bestuur ervan overtuigd geraakt dat
inderdaad wel een documentaire van de kwaliteit van het
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Stimuleringsfonds heeft te bevorderen, verwacht mag
worden."
-

Mail van Floris-Jan van Luyn (Rooksignalen, 2009), in
reactie op mijn verzoek tot medewerking:
“De ontwikkeling van documentaires terugzoeken in de
vertaalslag binnen het plan: je raakt bij mij zeker een
gevoelig thema - de haat-liefde verhouding met het
gesproken woord. Het is niet eenvoudig, want zoals vaker
wordt gezegd, het plan is de eerste akte van een film.
Maar papier is veel geduldiger dan de realiteit. En de
weerbarstigheid van de werkelijkheid laat zich niet
knechten door woorden. Da's wat menig maker met
prachtige plannen parten speelt.”

2. Opvallend is dat er in de eerste aanvragen aandacht wordt
besteed aan het aantal kijkcijfers voor een uitgezonden
documentaire. Op een gegeven moment verdwijnt dat
(i.i.g. niet meer na 2001). Wel worden er door de jaren
heen, ook in de meer recente jaren, recensies e.d. aan de
dossiers toegevoegd.
-

Alias Springer, 2000:
“Hierbij stuur ik u een overzicht van de persreacties m.b.t.
Alias Springer. Het programma werd al volgt bekeken.”
(cijfers kijkdichtheid en marktaandeel)

-

De Vervalsing, 2001:
“De film is erg goed bekeken: 205.000 op zondag en
60.000 op zaterdag in de herhaling. Ik begreep dat
145.000 op zondaf en dat op zaterdag zo’n 45.000 voor
het Uur van de Wolf normaal is, met uitschieters zoals
Liberace en Janis Joplin van boven de 300.000. Toen ik dat
hoorde was ik content.”
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Ondanks dat er na 2001 niet meer expliciet naar de
kijkcijfers gekeken wordt, maken met name de omroepen
en producenten duidelijk wél naar een potentieel publiek te
kijken. In hoeverre dat dan uitkomt (hoeveel mensen er
daadwerkelijk hebben gekeken), daar wordt dan niet meer
naar teruggekoppeld.
-

Safari, 1999:
"Omdat het onderwerp van de film een internationaal
publiek zal kunnen aanspreken…" (omroep)

-

De Deal, 2000:
"Door de vorm zal de film voor een breed publiek
toegankelijk zijn." (Producent)

3. Een andere talige opvallendheid is de zogenaamde
artisticiteit/het poëtische karakter van de eerste
aanvragen. Aan het begin (1988-1990) zijn de aanvragen
heel lyrisch geschreven; de artistieke kwaliteit die het
fonds verlangt lijkt op die manier ‘bewezen’ te worden.
Later (vanaf +/- 1999/2000) komt die artistieke kwaliteit
terug in meer concrete zin. Makers verklaren steeds
concreter hun eigen artistieke visie voor de uiteindelijke
film (geformuleerd in meer ‘aardse’, formele taal).
-

Ik Heb Altijd Gelijk, 1989:
“De film begint dus, net als de roman Ik heb altijd gelijk,
op de Noorzee. Het is nacht als het vuurtorenlicht van
IJmuiden verschijnt. Terwijl uit een voorgelezen citaat
Hermans’ afkeer van Nederland blijkt, komt de kust steeds
dichterbij. Door in zijn boek het benedendeks van het schip
waarop de hoofdpersoon vaart, te vergelijken met een
baarmoeder, breidt Hermans de afkeer van het vaderland
suggestief uit tot een algehele levenswalging. De pieren
van IJmuiden worden beschouwd als gigantische kaken, de
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sluisdeuren zijn te vergelijken met de vuistdikke deuren
van een gevangeniscel. De hoofdpersoon verzet zich hevig
tegen de annexatie, maar er zit niets anders op dan toch
binnengaats te gaan.”
-

Eternity Range, 1990:
“Een grote hal. De stijlloze stijl van een groot
regeringsgebouw. De marmeren vloer, vierkante grauwe
pilaren, waarachter hoge ramen zichtbaar worden.
Opvallend opgesteld een grijze metalen kast, de bovenkant
van glas. Als je voorover buigt, zie je een staaf ijs liggen,
fel verlicht. Het is 150.000 jaar oud, staat op een bordje.
En het is gevonden op een diepte van 2358 meter, bij
station Vostok. Een Russische bijdrage aan het welslagen
van een conferentie over Antartica. IJs.
Hondervijftigduizend jaar.

-

Safari, 1999:
"Op eigen wijze, door ritmisch overgangen van close-ups
en landschapsopnames (die met elkaar in gevecht lijken),
wil ik een dergelijke spanning als bij Antonioni voelbaar
maken."

-

Goud voor Suriname, 1999:
"Er wordt veel gebruik gemaakt van onderwatershopts.
Niet alleen om de personages te introduceren, maar ook
om in beeldrijm over te snijden van de ene locatie naar de
andere."

-

Flowerbomb, 2009:
“Mijn films worden in de montage gemaakt en dat zal ook
zo zijn bij Flowerbomb. Dit lijkt misschien een open deur,
maar ik denk dat de uitstraling van mijn films waarin we
een ogenschijnlijk nonchalante en losse manier van
monteren nastreven, waarin veel beelden uit andere media
worden toegevoegd om het geheel een caleidoscopisch
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karakter te geven, waarin met geluid en muziek een zo
gelaagd mogelijk beeld wordt gecreëerd, alleen kunnen
ontstaat omdat we zo uitgebreid en precies monteren. Het
draait in mijn films steeds om een combinatie van intimiteit
in interviews en een eigenzinnig beeld en geluid. In het
researchplan staat beschreven hoe ik de filosofie van Colin,
het moderne bloemenkind dat hij is, wil plaatsen in een
tijdsbeeld. Hoe wij nu leven en denken, wat het nieuws en
de waan van de dag is, moet contrasteren en schuren met
de eigenwijze, soms naïeve manier van denken van Colin.
Om zo’n tijdsbeeld organisch te verweven in de montage,
zodat het beeld boelbaar is in plaats van dat het een
maatschappelijk statement is, is tijd nodig. Het fly-on-thewall draaien zoals hierboven beschreven, geeft veel
materiaal waarvan we ook veel zullen weggooien. Het
zoeken naar de parels, de blikken, de verstandhoudingen,
is arbeidsintensief in de montage.”
-

One Fine Day, 2010:
“Om ook de kleinste nuance in een gezichtsuitdrukking te
kunnen registreren, ben ik van plan om tijdens cruciale
gedeelten van een vraaggesprek de gezichten van mijn
hoofdpersonen iets closer dan normaal gebruikelijk op te
nemen. Deze beelden wil ik plaatsen tegen wijde totalen,
waarin het personage ogenschijnlijk als eenling in de
wereld staat, in lijn met het motief van de film.”

4. Verder is er een duidelijke verschuiving wat betreft
urgentie van film zichtbaar. Aan het begin (1988-1990)
lag de urgentie van de film vooral bij het onderwerp: een
historisch/cultureel persoon of moment moest
vastgelegd worden (erfgoed/nageslacht). In de loop der
jaren werd de urgentie steeds persoonlijker. De urgentie
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verschoof van het onderwerp naar de maker;
tegenwoordig is het veel meer zo dat de maker vanuit een
bepaalde behoefte/drang een film móet maken
(authenticiteit).
-

Ik heb altijd gelijk, 1989:
“Het gaat om een anderhalf uur durend tv-portret van deze
belangrijke naoorlogse schrijver, waar ook grote waarde
aan gehecht moet worden in literair historisch opzicht. Een
document, zouden we haast willen zeggen, voor het
nageslacht.”

-

Westerbork, 1989. Hier wordt de urgentie niet benoemd.
Het lijkt voor zichzelf te moeten spreken dat een film over
Westerbork urgent en relevant zou zijn.

-

Safari, 1999:
"Ik wil terug naar Afrika, want ik ben er verwekt. Ik wil
terug naar een land waar ik nooit ben geweest."
“De filmpjes zetten de kleine Jack aan het denken. Wat
was er nu hebeurd als we niet waren teruggegaan? Dan
was ik opgegroeid in Afrika. In het wild. Vele jaren later
spelen die filmpjes van mijn vader nog steeds door mijn
hoofd. Als jochie wist ik het wel. Toen had ik direct
gekozen voor het leven in Afrika. Nu niet meer, maar
toch… Die filmpjes spraken ooit iets aan dat diep in me zit.
Een gevoel dat anderen ook moeten kennen. Iets dat ik
miste in de wereld om me heen. Iets dat ik nog steeds
mis.”

-

Familiegeheim, 1999:
"Maar het geheim van onze familie had zulke rampzalige
oorzaken en gevolgen, dat ik deze geschiedenis wil
vertellen en wil proberen te ontdekken welke motieven aan
geheimhouding en zwijgzaamheid ten grondslag liggen."
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"En ik wil proberen voor mezelf een antwoord te
formuleren op de vraag wie er eigenlijk onder die grafsteen
op de Hervormde Begraafplaats Rotterdam Charlois ligt."
"Kortgeleden ben ik zelf vader geworden, en ooit zal ik het
verhaal aan mijn zoon vertellen. […] Ook daarom il ik het
verhaal van ons familiegeheim vastleggen in een film, nog
voordat de tijd het heeft gereduceerd tot een schimmige
anecdote en het misschien weer lijkt alsof er nooit iets is
gebeurd."
-

Rooksignalen, 2009:
"Tijdens mijn correspondentiejaren in China heeft de
toenemende vervuiling een sluimerende invloed gehad op
mijn leven."

-

One Fine Day, 2010:
"het onbehagen zit diep en ik voel het zelf ook."
"Persoonlijk wil ik mijn verantwoordelijkheid naar mijn
leefomgeving niet langer als een bak lauwe bami voor mij
uit schuiven. Ik wil mij niet langer verschuilen achter
allerlei beperkingen en onmogelijkheden die ik telkens
maar weer bedenk. Daarom deze film."

5. Hiermee in relatie staat de ontwikkeling dat het
auteurschap van de maker steeds belangrijker lijkt te
worden. Zowel voor de makers zelf, als voor het fonds, de
omroepen en producenten. De visie en werkwijze van de
maker krijgen een steeds prominentere rol. Waar die in de
eerste aanvragen ontbraken, worden die in recentere
aanvragen steeds meer aanwezig. Daarmee worden de
scenario’s dus steeds gedetailleerder en concreter.
-

Daar aan het einde van de gang, 1999.
Enkel beschrijvingen van het onderwerp, waaronder een 8
pagina’s lange biografie van de hoofdpersoon.
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-

De Vervalsing, 1999.
Opvallend is dat deze aanvraag veel kritiek krijgt, o.a.
vanwege het volgens het fonds ontbreken van een visie
van de maker. In eerdere aanvragen heb ik echter nog
geen andere visie van een maker weten te bespeuren
(maar heb natuurlijk niet de aanvragen van alle jaren
gelezen). Duidelijk is dat de beoordeling en de
eisen/verwachtingen van het fonds inmiddels zijn
verscherpt:
"WH is negatief omdat hij […] de motivatie van de
maakster mist."
"Het gaat hier om een platgereden onderwerp dat op een
weinig verrassende, niet originele manier is uitgewerkt."

-

De deal, 2000:
"Regisseur Niek Koppen is er ons insziens in geslaagd om,
in samenwerking met researchjournalist Jan Fred van
Wijnen, een ambitieuze en fantasievolle visie neer te
leggen op het onderwerp. De originaliteit van de invalshoek
en de diverse persoonlijke verhaallijnen geven ons alle
aanleiding om te verwachten dat dit za leiden tot een zeer
hoogwaardige documentaire over een belangrijk
onderwerp."

-

Flowerbomb, 2009:
"Ik denk dat ik in het onderzoek van Benders' artistieke
ontwikkeling tegelijkertijd ook mijn eigen manier van
maken analyseer."
"Dat vertrouwen is onmisbaar in mijn manier van werken."
“Het draait in mijn films steeds om een combinatie van
intimiteit in interviews en een eigenzinnig beeld en geluid.”

-

One Fine day, 2010:
"Wij zijn er van overtuigd dat Klaas Bense op originele
wijze deze inhoud kan vormgeven en zijn drive, visie en
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daadkracht volledig zal inzetten om een door steun van uw
fonds waardige documentaire te realiseren." (omroep)
-

Mannenbroeders van Kootjebroek, 2010:
"De thematiek die de maker voor ogen heeft getuigt van
een heldere auteursvisie."

6. We zien dat de motivatie om een film te willen/moeten
maken aan het begin überhaupt niet zo concreet
geformuleerd wordt. De belangrijkste reden om een film te
gaan en laten maken (zowel volgens omroep, producent
als het fonds) lijkt de maker te zijn. Naarmate de jaren
volgen, worden de aanvragen en motivaties meer
inhoudelijk gewogen, maar blijft de reputatie van de maker
belangrijk. Je zou dus kunnen zeggen dat de bewijslast
steeds zwaarder moet zijn.
-

Rooverssymphonie, 1988:
"De naam van de makers staat borg voor kwaliteit zodat
we mi zeker moeten gaan subsidieren zonder dat nader
advies of nadenken nodig is."

-

Westerbork, 1989:
"Het plan zal zeker een bijzondere culturele produktie
opleveren. Over de artistieke kwaliteit heb ik, gezien de
staat van dienst van de maker, voorlopig nog geen advies
gevraagd."

-

Ik heb altijd gelijk, 1989:
"Het lijkt mij typisch een plan waarvoor geen extern advies
nodig is. Regie is in handen van Erik Lieshout, die
bijvoorbeeld ook de dokumentaireachtige film over
'Celine/Reis naar het einde van de nacht' heeft gemaakt."
"De makers Ad Fransen en Erik Lieshout hebben ruime
ervaring op het gebied van kunstdocumentaires, literaire
programma's en dito interviews."
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-

Louré, 1990:
"Eline Flipse heeft eerder een door ons gesubsidieerde
documentaire over Youri Egorob gemaakt, die zeer goed is
ontvangen. Indien de kwaliteit van dit projekt gelijk zou
zijn is al voldoende artistieke kwaliteit te verwachten."

-

Eternity Range, 1990 (totaal onleesbare aanvraag):
"P. Meerburg merkt op dat het ingediende plan strikt
genomen geen zekerheid geeft over het resultaat, maar
even als de anderen heeft hij groot vertrouwen in Orthels
talenten. Men prijst zijn zo heel eigen benaderingswijze."

-

De Vervalsing, 1999 (zowel waarde aan inhoud (motivatie,
urgentie) als aan reputatie maker) (vraagt je af: waarom
nu wel zo streng? Zou het 10 jaar geleden wel toegekend
zijn? Bewijslast nu veel groter):
"Al sinds haar eerste indrukwekkende film, Mamma Calle,
leefde bij ons het verlangen om ooit met regisseuse
Arjanne Laan een gemeenschappelijk project te
ontwikkelen." (omroep)
“Er zijn banden meegestuurd: Mama Calle en Velo Negro.
De band Mama Calle is gezien door adviseurs, maar werd
niet representatief geacht voor dit project.”
"WH is negatief omdat hij […] de motivatie van de
maakster mist." (fonds)
"Het gaat hier om een platgereden onderwerp dat op een
weinig verrassende, niet originele manier is uitgewerkt."
(fonds)

-

Familiegeheim, 1999 (beoordeling lijkt in balans, maker,
motivatie, urgentie):
"Adviseurs spreken van een spectaculaire en intrigerende
variant van een vaak voorkomend fenomeen."
"Uit het scenario spreekt dan ook een grote noodzaak bij
de maker om dit verhaal te vertellen."

Een filmidee verwoord

48

"Alle adviseurs zijn van mening dat de talentvolle maker
van Procedure 769 een in al zijn heftige emotionaliteit
bijzondere documentaire verwacht mag worden."
-

Ik ben geen ander, 2001 (concreet argumenten
benoemen):
"Aanvraag toekennen om de volgende redenen: De maker
heeft een goede staat van dienst, het plan geeft voldoende
interessante uitgangspunten voor een bijzonder
programma, het onderwerp is maatschappelijk relevant, en
het kan alleen nu gemaakt worden omdat de
inburgeringscursus nu plaatsvindt."

-

Achterland, 2009 (veel waarde aan reputatie en
onderwerp, naast kritiek op inhoud):
"Met de geraadpleegde adviseurs is het bestuur van
mening dat het een mooi idee is om aan de hand van de
goed ingeburgerde vluchteling Kon dilemma's te belichten
die het verscheurd zijn tussen twee werelden met zich
meebrengt."
"Desalniettemin verwacht het fonds, mede op basis van het
eerdere werk, dat er een documentaire met artistieke
meerwaarde uit het project zal voortkomen."

-

Mannenbroeders van Kootjebroek, 2010 (in balans,
evenveel op inhoud als op maker):
"De thematiek die de maker voor ogen heeft getuigt van
een heldere auteursvisie."
"Bovendien vertelt de beoogde documentaire op subtiele
wijze over de teloorgang van het platteland en hoe
daarmee wordt omgegaan."
"De maker heeft zeer grondige research gedaan en hij lijkt
goed grip te hebben op het onderwerp en de personages."
"De commissie is positief over de meegestuurde
documentaires."
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7. Het Mediafonds laat in adviezen blijken dat het waarde
hecht aan artistieke kwaliteit van de beoogde
documentaires. In eerste instantie stellen ze die kwaliteit
te verwachten, zonder daar argumenten voor te geven. In
de loop der jaren wordt die verwachting steeds beter
onderbouwd (overigens komt het woord ‘artistieke
kwaliteit’ niet altijd terug in de vergaderstukken, maar wel
altijd in de besluitbrieven).
-

Rooverssymphonie, 1988:
"Het bestuur is van mening dat de beoogde dokumentaire
een bijzondere culturele produktie van de kwaliteit die het
Stimuleringsfonds wil bevorderen, zal opleveren."
(Waarom?)

-

Ik heb altijd gelijk, 1989:
"Het bestuur is van mening dat de beoogde dokumentaire
een bijzondere culturele produktie van de kwaliteit van het
Stimuleringsfonds wil bevorden, zal opleveren."

-

De Vervalsing, 1999:
“Door de mondelinge toelichting van de regisseuse en de
daarbij blijkende gedrevenheid voor haar onderwerp en de
manier waarop zij dat in beeld wil brengen, is het bestuur
ervan overtuigd geraakt dat inderdaad wel een
documentaire van de kwaliteit die het Stimuleringsfonds
heeft te bevorderen, verwacht mag worden.”

-

Goud voor Suriname, 1999:
“Met de geraadpleegde adviseurs is het bestuur van
mening dat het plan van een beginnende
documentairemaakster, alleszins de verwachting wekt dat
een documentaire van de artistieke kwaliteit die het fonds
heeft te bevorderen, gemaakt zal worden. Het scenario
over de gebeurtenissen in Suriname sinds 1988 rondom
Anthony Nesty is prikkelend, de maaktser is duidelijk zeer
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betrokken bij haar onderwerp en kent dit goed. De vorm
die zij voor de film heeft bedacht is speels en sluit goed
aan bij de verschillende thema’s in het script en de
verhaallijnen rondom Nesty’s sportprestaties.”
-

Flowerbomb, 2009:
“Doordat de maker de muzikant persoonlijk al goed kent
en tegelijkertijd genoeg kritische afstand tot Benders heeft
om interessant tegenspel te kunnen leveren aan zijn
idiosyncratische en hectische natuur, is er groot
vertrouwen dat het plan zal leiden tot een documentaire
van artistiek hoogwaardige kwaliteit. Niet alleen de
muzikale ontwikkeling van Benders is daarbij belangrijk.
De maker zoekt middels de filmvorm gaandeweg op zijn
vragen een antwoord, een werkwijze die zij ook bij eerdere
projecten heeft toegepast.”

8. Zoals gezegd wordt er in de dossiers, nadat de subsidie is
toegekend en de documentaires zijn uitgezonden,
aandacht besteed aan de receptie en aan het begin tevens
kijkcijfer. Dit is opvallend te noemen, als we zien dat er in
de aanvragen zelf bijna nooit wordt gesproken over het
bereiken van een publiek. Daarnaast worden er door het
fonds in hun advies in geen enkel geval gesproken over het
bereiken van een bepaald (aantal) publiek. In een aantal
aanvragen komt het publiek kort naar voren, zij het
meestal in de context van een gevoel of boodschap
overbrengen. In de praktische gevallen komt de opmerking
altijd van de producent of omroep, nooit van de maker of
het fonds:
-

Safari, 1999:
"De blik van de mensen staat in Safari voorop. De beesten
zijn een beeld (de iconen). Het spiegelbeeld is van de
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kijkers (in de dubbele betekenis: zowel die in de film als
het publiek), niet van de beesten."
"Omdat het onderwerp van de film een internationaal
publiek zal kunnen aanspreken…"
(opmerking van de producent)
-

De Deal, 2000:
"Door de vorm zal de film voor een breed publiek
toegankelijk zijn."
(opmerking van de producent)

-

Familiegeheim, 1999:
"Ik denk dat kijkers in deze film veel kunnen herkennen.
[…] Ook al is het verhaal van mijn vader opzienbarend,
toch denk ik dat het bij veel kijkers vragen over zichzelf
oproept."

-

De Vervalsing, 1999:
"Daarbij vinden wij, dat Arjanne Laan er in geslaagd is op
een losse, speelse en associatieve manier met de
thematiek om te gaan. Zij weet de lezer/kijker in een
elliptische vertelvorm mee te voeren op een
ontdekkingsreis naar 'de waarheid van de vervalsing'."
(opmerking van de omroep)

-

Rooksignalen, 2009:
"De kijker zal in de documentaire door het water mee
genomen worden op een reis door het vervuilde landschap
van China."

-

One Fine Day, 2010:
"Met die film laat Bense niet alleen zijn eigen
betrokkenheid zien, maar blijkt hij de kunst te verstaan om
inhoud zodanig filmisch uit te werken, dat het resultaat tot
de verbeelding spreekt en de kijker diep geraakt worden.
Misschien zit het 'm in Bense's vermogen om op geheel
eigen wijze diep door te kunnen dringen tot zijn
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hoofdpersonen en vervolgens hun bijzonderheid, kracht en
kwetsbaarheid op subtiele wijze en vaak ook met humor,
wete bloot te leggen."
(opmerking van de producent)
"De inhoud van Op een mooie dag is uitermate relevant
ons inziens, met name het potentieel dat erin schuilt om de
kijkers te bekrachtigen en het gevoel van machteloosheid
te reduceren dat helaas bij velen van ons initiatieven
uitsluit en onze levensvreugde vermindert."
(opmerking van de omroep)
-

Mannenbroeders van Kootjebroek, 2010:
“Ook al raakt de thematiek van Mannenbroeders van
Kootjebroek bij delen van onze leden opnieuw een
gevoelige snaar, toch is de Evangelische Omroep bereid
om de maker alle ruimte te geven kritisch te kijken naar
eigen achterban en oorsprong.”

9. Urgentie voor toekenning vanwege praktische redenen
(vooral planning), bijvoorbeeld vanwege medewerking van
een personage of het plaatsvinden van een bepaalde
gebeurtenis, blijft door de jaren heen voorkomen:
-

Rooverssymphonie, 1988:
"Er is grote haast bij een besluit onzerzijds omdat een
aantal van de nog te interviewen personen hoogbejaard is.
Van de drie die men aanvankelijk wilde interviewen is er al
een overleden."

-

Ik heb altijd gelijk, 1989:
"Behandeling op dit moment is ineens akuut geworden,
omdat tot ieders verbazing W.F. Hermans ineens tijd heeft
vrijgemaakt en in juli beschikbaar is voor de opnamen."
(zie bijgevoegde briefje in dossier)

-

Lourié, 1990:
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"Bekend is bovendien dat Gidon Kremer zeer moeilijk is
over te halen mee te werken aan televisieprogramma's.
Doordat Flipse een persoonlijke vriendschap met hem heeft
opgebouwd en Kremer zelf gefascineerd is door de door
hem ontdekte muziek is hij daartoe in het kader van dit
projekt bereid."
"Helaas weet ik pas kort dat deze premiere plaats vindt,
zodat er plotseling snel gereageerd moet worden. […] dit is
zo'n unieke gebeurtenis dat het doodzonde zou zijn hem
niet te gebruiken."
-

Alias Springer, 2000:
"Het moment waarop de realisering van dit portret gepland
staat, lijkt ons buitengewoon goed gekozen: na de dood
van zijn vrouw en na zijn pensionering als diplomaat maakt
Springer de balans op van zijn leven."
"Daar komt bij dat - zoals u in het filmplan zult lezen - er
een aanleiding is, die het noodzakelijk maakt dat de film
nu gemaakt gaat worden."
"De tijd is rijp om een film over Springer te maken. Ten
eerste omdat hij nu zelf bezig is met het ordenen van zijn
leven en archief en ten tweede omdat hij weer op reis
gaat. In juni 2000 vliegt hij naar Berlijn en ik wil met hem
mee. Het is de laatste plek waar hij als ambassadeur
werkzaam was."
"Onlangs namelijk, heeft hij toestemming gekregen dit
dossier, waarin de Stasi alle bewegingen en gesprekken
rond de Nederlandse ambassade vastlegde, te mogen
openen…"
"Het is een goed moment om nu een portret van
Springer/Schneider te maken. Hij is bezig de balans van
zijn leven op te maken en maakt zich klaar voor een reis
naar Berlijn voor zijn, wellicht, laatste boek."
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-

De reis van het orkest, 2000:
"Ik ben over het plan zoals het nu voorligt zeker positief.
Dit wordt vooral ingegeven door […] de zeldzaamheid van
de gelegheid om het orkest van binnenuit te kunnen
volgen."

-

Ik ben geen ander, 2001:
“En het kan alleen nu gemaakt worden omdat de
inburgeringscursus nu plaatsvindt."

-

Achterland, 2009:
"Kon staat dit jaar op een kruispunt in zijn leven. Zijn
dilemma te moeten kiezen tussen twee zulke verschillende
werelden brengt die verschullen in de film duidelijk aan het
licht. Samen met het archiefmateriaal ligt hier ene unieke
kan som een film te maken over een Dinkajongen die acht
jaar geleden als asielzoeker naar Nederland kwam en zijn
eerste schreden in het ontdekken van dit voor hem nieuwe
land op video vastlegde, tot aan de beslissingen die hij het
komend jaar gaat nemen over zijn toekomst: trouwen en
zo ja met wie. Teruggaan of blijven?

-

Flowerbomb, 2009:
"Maar ik heb lang nagedacht over het juiste moment om
een film over hem te maken. Er moest eerst iets op het
spelen komen te staan. Ik denk dat het afscheid van
Kyteman en het ontstaan van de Jamsessies precies zo'n
moment is."
"Hij heeft volledige medewerking toegezegd aan deze film;
er zijn geen voorwaarden aan verbonden."
"Omdat de creatieve ontwikkeling van Benders die de
maker wil laten zien op dit moment plaatsvindt en de
researchvragen geen cruciale rol spelen voor de kern van
de documentaire is er een grote urgentie met het project
te beginnen."
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10.

In de tekst van de aanvragen zelf en de beoordeling

daarvan wordt veel waarde gehecht aan de kracht van
het onderwerp. Zo lijkt het erop dat een onderwerp
origineel/vernieuwd moet zijn, maar zeker ook universeel
en gelaagd. De urgentie van die ‘diepere’ lading wordt
naarmate de jaren vorderen steeds groter en hoe recenter,
hoe vaker het woord ‘maatschappelijk’ valt (in 2001 stipt
het fonds dit doel voor het eerst concreet aan bij Ik ben
geen ander):
-

Lourié, 1990:
"Er zijn weinig documentaires over muziek/musici."

-

Eternity Range, 1990:
"Hoezeer de in het verhaal opgevoerde 'reizigers' kind van
hun tijd zijn, en navenant handelen, hoe de notie
'avontuur' soms samenvalt met persoonlijke belevenis, dan
weer met wat in maatschappelijke zin als zodanig kan
worden aangevoeld, en hoe soms - misschien wel op de
meest spannende, belangrijke momenten - het avontuur
optreedt als resultante van de spanning tussen iemands
eigen richting en ontwikkeling, en die van de maatschappij
waarin hij - als kind van zijn tijd - opereert, etc." (niet erg
duidelijk, maar wel met een maatschappelijke intentie)

-

De Vervalsing, 1999:
"Het gaat hier om een platgereden onderwerp dat op een
weinig verrassende, niet originele manier is uitgewerkt."

-

Safari, 1999:
"Van belang voor onze programmering is daarnaast de
'universele' lading van 'Safari'. Het verhaal is een metafoor
[…].
"De verschillende lagen van zijn verhaal zorgen ervoor samen met onze eerdere ervaringen in de samenwerking
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met Jack Janssen - dat wij met veel verwachting uitkijken
naar de realisering van 'Safari'."
-

Familiegeheim, 1999:
"In bijgaand filmscript laat Van Hoewijk zien dat zijn
verhaal uitstijgt boven een particuliere belevenis en in de
essentie herkenbaar is voor gelijksoortige ervaringen.”
"De gevolgen van die doodstillte zijn zichtbaar in mijn
persoonlijke ervaringen na de dood van mijn vader. En in
dat persoonlijke gaat naar mijn idee het universele schuil:
het verlies van vertrouwen."
"Adviseurs spreken van een spectaculaire en intrigerende
variant van een vaak voorkomend fenomeen."

-

Daar aan het einde van de gang, 1999:
"Men verwacht een programma dat in zijn vorm te weinig
zal verschillen van het programma over Pavese en spreekt
van een herhalingsoefening."

-

Alias Springer, 2000:
"De schrijver Springer werd wonderlijk genoeg nog niet
eerder geportretteerd."
"Adviseurs vinden de hoofdpersoon een bijzonder
fascinerend figuur, met name door zijn 'dubbelleven' als
schrijver en als dilpomaat."

-

In de wolken, 2000:
"De levensloop van de Vredestein fietsbandenfabriek in
Doetinchem is een duidelijk voorbeeld van de economische
vooruitgang en de hieruitvolgende consequenties. Om die
reden hebben we deze fabriek als uitgangspunt genomen
voor het verhaal van de geschiedenis van arbeid in
Nederland gedurende de afgelopen veertig jaar."

-

Ik ben geen ander, 2001:
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"Integratie en inburgering zijn thema's die in het
maatschappelijk debat rond migratie op dit moment hoog
op de agenda staan."
het onderwerp is maatschappelijk relevant,
"Een film die ons de vragen kan stellen omtrent identiteit,
die ons misschien antwoorden kan geven op een
persoonlijke wijze zonder daarbij het universele belang uit
het oog te verliezen."
-

Achterland, 2009:
"Met de geraadpleegde adviseurs is het bestuur van
mening dat het een mooi idee is om aan de hand van de
goed ingeburgerde vluchteling Kon dilemma's te belichten
die het verscheurd zijn tussen twee werelden met zich
meebrengt."
"Aan het eind van iedere film moet de toeschouwer zich
afvragen: wat zou ik hebben gedaan?"
Hele alinea over de noodzaak, van begrip voor elkaar,
communicatie.

-

Rooksignalen, 2009:
"Via de kleine verhalne wordt op een subtiele manier
duidelijk hoe schrijnend en complex de situatie in china is."
"Het verhaal zoals in deze film verteld, treft uiteindelijk
iedereen."
"De beoogde documentaire belicht volgens de adviseurs
een zeer belangrijk thema."

-

Flowerbomb, 2009:
"Je dromen nastreven door te doen wat je het liefst wilt
doen. Het is simpel en tegelijkertijd één van de moeilijkste
dingen die er is. […] In een tijd waarin de waarde en het
succes van makers veelal bepaald lijkt te worden door de
structuren waarin ze al dan niet passen, laat Benders zien
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dat de eigenzinnigheid van het individu wel degelijk
systemen kan doorbreken."
"In de documentaire wordt Colin Benders gevolgd in zijn
creatieve ontwikkeling en wordt er gezocht naar een
antwoord op de universele vraag wat echt kunstenaarschap
is."
-

One Fine Day, 2010:
"De aanleiding voor de documentaire is weliswaar
particulier, maar de maker weet zijn persoonlijke motivatie
op overtuigende wijze te koppelen aan een grotere
thematiek."
"Dit mozaïek van verhalen van gewone mensen […] moet
een antwoord geven op de vraag die maker Klaas Bense
zich stelt, of het mogelijk is de wereld te verbeteren."
"De inhoud van Op een mooie dag is uitermate relevant
ons inziens, met name het potentieel dat eruin schuilt om
de kijkers te bekrachtigen en het gevoel van
machteloosheid te reduceren dat helaas bij velen van ons
initiatieven uitsluit en onze levensvreugde vermindert."
"De commissie is van mening dat het filmplan een boeiend
uitgangspunt kent. Het is een origineel idee om een
documentaire te maken over mensen die een kleine
geweldloze daad hebben verricht, die grote sociale
gevolgen heeft gehad."

-

Mannenbroeders van Kootjebroek, 2010:
"Bovendien vertelt de beoogde documentaire op subtiele
wijze over de teloorgang van het platteland en hoe
daarmee wordt omgegaan."
"Het filmplan laat ook zien dat mensen soms zo vastzitten
in een subcultuur, zo geharnast zijn in een denkpatroon,
dat ongewenste elementen worden gecamoufleerd of weg
beargumenteerd."
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"Wij denken dat het voor u liggende filmplan uitzicht biedt
op een intrigerende en gelaagde documentaire over een
deel van Nederland dat maar zelfden op televisie zichtbaar
is."
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