
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
 
Het is fijn om dingen af te ronden. Dat heb ik bij deze gedaan. 
 
 
Ik wil Eggo Mueller heel erg bedanken voor zijn goede begeleiding. De ideale begeleider 

is de begeleider die er is als je hem nodig hebt. Imar de Vries dank ik voor tijdelijk 

ondersteunend advies tijdens de afwezigheid van Eggo afgelopen zomer. 

 

Mijn ouders wil ik heel graag bedanken voor alle kansen die ze me gegeven hebben en 

de manier waarop ze me in vele opzichten gesteund hebben. Nelleke ben ik dankbaar 

voor de fijne voetmassages en de levenswijsheden. Robbie voor een vrolijk en nuchter 

advies. Caspar voor zijn geduld, lieve woorden, humor, muziek en het hart onder de riem 

op de juiste momenten. 

 

Verder wil ik iedereen bedanken die me op een andere manier gesteund heeft, vooral 

Mimi en Annelies met wie ik een paar weken lang bijna dagelijks in de bibliotheek 

gezeten heb, ontzettend fijn als je op elkaar kunt rekenen!! En iedereen die mijn stukken 

van kritisch commentaar heeft voorzien, waardoor deze scriptie uiteindelijk geworden is 

zoals hij nu is. Mijn huisgenoten wil ik bedanken voor alle begrip, morele steun en alle 

keren dat er voor me gekookt is. Jullie kennen me te goed! 

 

Het IDFA, Stan van Engelen en Vernon Gielen dank ik voor de kans om een kijkje te 

nemen in het hart van de documentairesector waardoor mijn enthousiasme voor dit genre 

nog verder aangewakkerd is. 
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Docs on Demand  Inleiding 

Inleiding 

 

Het is sinds 2004 geen ramp meer als je je favoriete televisieprogramma gemist hebt. Het 

is namelijk via digitale televisie of via internet terug te zien op UitzendingGemist.nl1. De 

beeldkwaliteit laat nog wel wat te wensen over en het programma is na uitzending slechts 

tien dagen online beschikbaar, maar desondanks is het gratis themakanaal van de 

publieke omroep in korte tijd razend populair geworden. 

 

Voor documentaireliefhebbers die iets gemist hebben is er sinds 2004 het digitale 

themakanaal Holland Doc2. Holland Doc zendt via digitale televisie afleveringen van 

verschillende documentairerubrieken van de publieke omroep uit zoals Dokwerk, 

Dokument en Tegenlicht. De uitzendingen op het themakanaal zijn een uitbreiding op de 

wekelijkse reguliere televisie-uitzending. Ook via de website van Holland Doc kunnen 

afleveringen worden bekeken. Net als bij UitzendingGemist zijn de afleveringen tot tien 

dagen na uitzending gratis beschikbaar. 

 

Holland Doc is niet de enige online aanbieder van documentaires. Nu de mogelijkheid er 

is komen er meer initiatiefnemers bij, zowel binnen als buiten Nederland. Opvallend 

hieraan is dat de initiatieven uit verschillende hoeken van de documentairesector komen. 

Zowel omroepen als festivals beginnen hun programmering aan te vullen met online 

aanbod en daarnaast zijn er ook filmmakers of producenten die hun films zelf via het 

internet aanbieden.  

 

Het aanbieden van documentaire via digitale televisie en via internet is op het eerste 

gezicht een positieve ontwikkeling voor het documentairegenre, want de afgelopen jaren 

bleef er in de programmering van de Nederlandse publieke omroepen weinig ruimte over 

voor documentaires. Toch brengt de digitalisering van het aanbod niet alleen voordelen, 

maar ook nieuwe onzekerheden met zich mee voor verschillende partijen in de 

Nederlandse documentairesector. 

 

Omroepen, distributeurs en bioscoopeigenaren zijn bang dat hun positie verzwakt nu er 

nieuwe vertoningsmogelijkheden voor documentaire bijkomen en anderen de 

gelegenheid grijpen om film, al dan niet gratis, via internet aan te bieden. In de eerste 

plaats willen makers graag dat hun film door zoveel mogelijk mensen gezien wordt en in 

de tweede plaats is een documentaire door de hoge productiekosten bij voorbaat 

verlieslijdend. Moeten omroepen en distributeurs vrezen voor hun functie wanneer 
                                                           
1 Uitzending Gemist, http://www.uitzendinggemist.nl, geraadpleegd 15 maart 2007. 
2 Holland Doc, http://www.hollanddoc.nl, geraadpleegd 16 april 2007.  
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filmmakers hun product met weinig moeite zelf op de markt kunnen brengen? Of blijven 

omroep en distributeur onmisbare schakels in het netwerk van commissioning editors, 

bioscopen en festivals die ervoor zorgen dat documentaire wereldwijd vertoond wordt?  

 

Het online aanbieden van documentaire tegen betaling is alleen rendabel als er 

voldoende publiek is met interesse in dit aanbod. Waarom zou online aanbod wel 

financieel aantrekkelijk zijn, als het documentairepubliek te klein is om de 

productiekosten met bioscoop- en DVD-releases terug te verdienen? Welke kansen zijn 

er weggelegd voor filmmakers en producenten om meer financiële onafhankelijkheid te 

verwerven? 

 

Daarbij is er veel onduidelijkheid over de wet- en regelgeving betreffende het online 

vertonen van documentaire. Wie heeft de internetrechten in handen? Moet de aanbieder 

bij elke vertoning opnieuw eventuele rechten afdragen voor auteursrechtelijk materiaal? 

Welke afspraken op het gebied van wet- en regelgeving kunnen ervoor zorgen dat online 

vertoning voor alle partijen toegankelijk en aantrekkelijk blijft? 

 

Ondanks al deze vraagtekens blijven makers, producenten, distributeurs en andere 

partijen gedreven door de gezamenlijke opvatting dat er een grote publieksgroep voor 

handen is die de afgelopen jaren niet is bereikt. De vraag is waar dit potentiële publiek 

voor online documentaires te vinden is. Met welke marketingstrategieën moeten 

documentairemakers dit publiek benaderen? Hoe sluit het online aanbod aan op de 

bestaande programmering? Blijft er daarnaast voldoende interesse bestaan voor het 

vertonen van documentaire op festivals en in de bioscoop? 

 

Mijn onderzoek neemt de Nederlandse documentairesector onder de loep en bekijkt 

kritisch in hoeverre instanties uit deze sector aandacht hebben voor de mogelijkheid om 

documentaires online te vertonen. De kansen en de valkuilen die digitalisering 

documentaire biedt worden inzichtelijk gemaakt evenals de keuzes waar makers, 

distributeurs en vertoners van documentaire momenteel voor staan. In dit onderzoek 

staat de volgende vraag centraal:  

  

Welke veranderingen brengt de mogelijkheid tot het online aanbieden van documentaires 

teweeg in de distributie- en de vertoningspraktijk van de Nederlandse 

documentairesector? 

 

Het eerste hoofdstuk bespreekt de veranderingen die digitalisering teweeg brengt in de 

film- en televisie-industrie vanuit een technologisch perspectief. Welke technologische 

randvoorwaarden zijn er verbonden aan het online aanbod van film en televisie? Drie 
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digitale technologieën komen hierbij aan bod, namelijk breedbandinternet, digitale 

televisie en Video On Demand. Vervolgens ga ik in dit hoofdstuk verder in op het 

samenspel van technologische, juridische en economische factoren dat leidt tot de 

transformatie van media. 

 

Hoofdstuk twee geeft een schets van de Nederlandse documentairesector. Het belicht de 

positie die Nederlandse mediaorganisaties innemen in het netwerk van instanties die zich 

met documentaire bezig houden. De nadruk ligt hierbij op de distributie en de vertoning 

van documentaire. Er wordt gekeken in hoeverre er in de Nederlandse 

documentairesector aandacht is voor digitale technologieën. En voor welke keuzes 

distributeurs en vertoners van documentaire komen te staan. 

 

In het derde hoofdstuk wordt aan de hand van drie casestudies wordt gekeken in 

hoeverre er bij het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam, het digitale 

themakanaal Holland Doc en het documentaireplatform DocsOnline aandacht is voor 

digitale technologie en het online aanbieden van documentaire. Hoe gaan zij met nieuwe 

mogelijkheden om en welke veranderingen treden er op op het gebied van distributie en 

vertoning? Deze casestudies zijn het resultaat van een veldonderzoek, bestaande uit 

zelfstandige research en gesprekken met de mensen die bij het IDFA, Holland Doc en 

Docs Online nauw betrokken zijn bij het online aanbod van documentaire. 

 

In hoofdstuk vier geef ik de verschillen en overeenkomsten tussen de visies op online 

aanbod van het IDFA, Holland Doc en DocsOnline weer die me tijdens de casestudies 

opgevallen zijn.  

 

Het vijfde en laatste hoofdstuk is de conclusie.  

 

Relevantie 
Ik hoop met dit onderzoek informatie te bieden aan distributeurs, festivals, omroepen en 

andere culturele instanties die documentaires distribueren en vertonen. Het biedt inzicht 

in de veranderende relaties tussen bestaande technologieën, bedrijven, markten en 

mediagebruikers als gevolg van mediaconvergentie. Daarnaast is dit onderzoek 

interessant voor de huidige generatie documentairemakers. Zij kunnen zich een beeld 

vormen van de veranderingen op het gebied van vertoning en distributie en kunnen een 

keuze maken in de manier waarop ze hiermee omgaan. 
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1. Digitalisering in de film- en televisiesector 

 

Voor ik mijn blik richt op de veranderingen in de documentairesector in het bijzonder wil ik 

eerst bekijken welke veranderingen digitalisering met zich meebrengt voor de film- en 

televisiesector. Film, televisie, internet en andere media zijn de spreekbuis van onze 

samenleving. Of het nu om nieuwsverslaggeving, educatie, entertainment of sociale 

communicatie gaat, media raken aan verschillende aspecten van het dagelijks leven. De 

transformatie van media gaat daarom logischerwijs gepaard met verschuivingen op zowel 

technologisch, economisch, juridisch, politiek, cultureel als sociaal gebied.  

 

Dit hoofdstuk neemt de technologische transformatie van film en televisie als 

uitgangspunt en biedt inzicht in het discours rondom digitale technologieën die relevant 

zijn voor de film- en televisiesector. Ik richt me op drie digitale technologieën die direct in 

verband staan met het online aanbod van media, namelijk breedbandinternet, digitale 

televisie en Video On Demand.  

 

Maar zoals gezegd omvat het discours meer dan alleen de technologische aspecten van 

media. De digitalisering van film en televisie gaat samen met verschuivingen op het 

economische en het juridische vlak. Ten eerste krijgen kabelaars en telecombedrijven 

een groter aandeel in de film- en televisiesector. Zij zijn niet langer alleen leveranciers 

van de technologie, maar hebben bijvoorbeeld ook invloed op de 

programmasamenstelling van het zenderpakket van digitale televisie. Het is de vraag in 

hoeverre deze inhoudelijke invloed wordt toegelaten door andere media-aanbieders. Ten 

tweede worden producenten, distributeurs en vertoners van film en televisie 

geconfronteerd met een veranderende behoefte van de mediaconsument en de manier 

waarop deze gebruik maakt van media. Op welke manier kunnen aanbieders hun aanbod 

beter laten aansluiten op de veranderende vraag van hun doelgroep?  

 

De digitale evolutie 
Er zijn verschillende wetenschappers in het vakgebied die hun gedachten laten gaan 

over de technologische ontwikkelingen van dit moment. Mediatheoretici David Thorburn 

en Henry Jenkins beschrijven de transformatie van media als een voortdurend proces dat 

voortkomt uit een samenspel tussen verschillende belanghebbenden. Allemaal proberen 

ze de nieuwe mediatechnologieën naar hun hand te zetten.  

 

Thorburn en Jenkins relativeren het positivisme van degenen die digitale technologie zien 

als een veelbelovende overwinning op de weg naar vooruitgang van de wereld. En 

weerleggen het doemdenken van de critici die de digitale revolutie zien als het einde van 
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het televisietoestel en de bioscoop. De vorming van deze utopische en distopische visies 

is volgens hen inherent aan de transformatie van media. De veranderingen die nieuwe 

technologie teweegbrengt blijken vaak veel minder apocalyptisch en radicaal te zijn dan 

in eerste instantie wordt voorspeld.1 Al vanaf het moment dat de telefoon was 

uitgevonden in 1876 2, waren er visioenen van beeldtelefoons, waarmee men op grote 

afstand live door middel van beeld en geluid met elkaar zou kunnen communiceren. In 

werkelijkheid zou zoiets pas ruim vijftig jaar later mogelijk worden en bovendien was de 

communicatie in beeld en geluid via het nieuwe medium televisie toen nog steeds 

eenrichtingsverkeer. 

 

In de ogen van Thorburn en Jenkins is er dan ook geen sprake van een digitale revolutie, 

maar van een digitale evolutie. Media die elkaar in eerste instantie lijken te 

beconcurreren, kunnen elkaar ook versterken en benadrukken. In overgangsperiodes 

ontstaat er synergie tussen media met hybride mediavormen als resultaat. 

Mediaconvergentie is een geleidelijk proces, dat altijd een mix is van traditie en innovatie. 

Oude media zoals radio en televisie nemen functies over van nieuwe media zoals 

internet en nieuwe media veroveren een deel van het culturele domein van oude media. 

De wisselwerking tussen de nieuwkomers op de markt en de gevestigde systemen heeft 

verschuivingen en overlappingen tot gevolg. De angst dat nieuwe media hun 

voorgangers overbodig maken is echter volgens Thorburn en Jenkins niet gegrond, 

omdat het verleden al meerdere keren heeft uitgewezen dat oude en nieuwe media naast 

elkaar blijven bestaan. 3

 

Convergentie van televisie en internet: technologisch perspectief 

Harry van Vliet4 omschrijft een van de tekenen van mediaconvergentie, namelijk de 

hevige aantrekkingskracht tussen televisie en internet. Beide media verlangen van de 

ander wat ze zelf niet hebben. Televisie beschikt over een hoge beeld- en geluidskwaliteit 

en is aangesloten op het breedbandkabelnetwerk, internet kent een hoge mate van 

                                                 
1 David Thorburn en Henry Jenkins (red.), Rethinking Media Change: the aesthetics of transition 

(MITT Press, 2004), 1-3. 
2 Het eerste patent op deze uitvinding werd op 14 februari 1876 aangevraagd door Alexander 

Graham Bell. 
3 Thorburn en Jenkins, Foreword. 
4 Harry van Vliet is senior lid van het Wetenschappelijk Team van het Telematica Instituut in 

Enschede. Het instituut is in 1997 op verzoek van de overheid opgericht en richt zich naast “het 

versterken van de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven op het vergroten van de 

kwaliteit van leven in een steeds complexer wordende maatschappij.” Zie: http://www.telin.nl, 

geraadpleegd 14 februari 2007. 
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interactiviteit en connectiviteit.5 Uit dit verlangen tussen beide media groeit volgens Van 

Vliet een nieuwe generatie televisie en een nieuwe generatie internet. De service van 

televisie bestaat volgens Van Vliet uit het in korte tijd ter beschikking stellen van grote 

hoeveelheden rich content (een sterk geïntegreerde mix van inhoud (tekst), beeld en 

geluid). Die mogelijkheid heeft televisie door het breedbandkabelnetwerk waar het op 

aangesloten is.6  

 

Anno 2007 is deze constatering van Van Vliet enigszins achterhaald, omdat de tweede 

generatie internet zich al heeft aangediend (web 2.0) en het internet dankzij 

compressietechnieken dezelfde rich content net zo snel kan aanbieden als televisie. Toch 

heeft de televisie de aandacht van de kijker na twintig jaar internet nog steeds niet 

verloren. Televisie is voor de meeste mensen in de eerste plaats een vorm van 

ontspanning en pas in de tweede plaats een informatiebron. Een belangrijk verschil 

tussen televisie en internet is dat het grootste deel van het televisiepubliek (gezamenlijk 

of individueel) passief op de bank zit en de internetgebruiker (individueel, verbonden met 

andere individuele gebruikers) achter zijn computer een actieve houding aanneemt.  

 

Van Vliet gaat ervan uit dat televisie en internet naast elkaar blijven bestaan. Volgens 

hem nemen ze eigenschappen van elkaar over, maar op welke manier de convergentie 

tussen beide media zal verlopen valt moeilijk te voorspellen. Van Vliet beschouwt 

mediaconvergentie net als Thorburn en Jenkins als een proces en niet als een eindpunt. 

Uit de wisselwerking tussen nieuwe en gevestigde media ontstaan nieuwe 

mogelijkheden. Digitalisering maakt rich content beschikbaar via verschillende media en 

zorgt ervoor dat deze heel gemakkelijk te bewerken, te verspreiden, te bewaren en 

opnieuw te gebruiken is.7 Daarom kan beeldmateriaal zo gemakkelijk via websites als 

You Tube8 verspreid worden. 

 

                                                 
5 Met het begrip connectiviteit doelt Van Vliet op het aangesloten zijn op een netwerk. Enerzijds 

biedt dit de mogelijkheid tot communicatie op verschillende niveaus en anderzijds biedt het netwerk 

toegang tot een grote hoeveelheid online media content. Communicatie vindt op grote en op kleine 

schaal plaats: broadcasting: one-to-many en synchroon (een website bezoeken) of a-synchroon 

(mailinglists, nieuwsgroepen). Of narrowcasting: one-to-one of one-to-few en synchroon (chatten, 

online games) of one-to-one en a-synchroon (email). 
6 Harry van Vliet. “Where Television and Internet meet…New experiences for rich media” E-view 

02-1 (2002): 1-36. http://comcom.uvt.nl/e-view/02-1/inhoud.htm, geraadpleegd 12 juli 2006. 
7 Van Vliet, 30. 
8 http://www.youtube.com, geraadpleegd 12 maart 2007. 
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“Internettelevisie” 

Mijn visie wijkt enigszins af van die van Van Vliet. De strijd tussen televisie en internet in 

Nederland komt volgens mij eveneens voort uit de dreiging van de vrijheid die het internet 

biedt ten opzichte van het voorgeprogrammeerde aanbod van televisie en de 

beleidsorganen die dit aanbod krampachtig willen vasthouden. Wanneer internet dezelfde 

content kan aanbieden, zowel lineair geprogrammeerd als op aanvraag (Video on 

Demand) en dezelfde mate van kwaliteit en immediacy als televisie, dan heeft televisie 

zijn eigenheid verloren. Het is onvermijdelijk dat deze twee media samenkomen in een 

nieuwe hybride vorm.  
 

Over tien jaar beschikken gebruikers in huis of op hun werkplek over één apparaat – een 

mediaserver verbonden met meerdere schermen in verschillende ruimtes – waarmee 

allerlei vormen van digitale content te ontvangen zijn. Er zijn nog steeds verschillende 

platformen (websites, fora, televisiekanalen, streams, communicatie-interfaces), maar 

deze zijn allemaal digitaal en zijn bovendien geïntegreerd. Ik stel me voor dat de website 

een cruciale rol gaat spelen als startpunt van een platform. Vanuit daar is het mogelijk om 

uit verschillende mogelijkheden, namelijk film of televisiemateriaal bekijken, muziek 

beluisteren, surfen en informatie opzoeken op het net, chatten met andere bezoekers of 

een bericht achterlaten op het forum. We zullen het misschien nog wel televisie kijken 

noemen wanneer we via onze mediaserver op zoek gaan naar een programma, maar in 

feite gebruiken we niet langer het televisietoestel om dit te doen. Bovendien gaan we toe 

naar een tijd waarin we voortdurend online zijn. Deze server is immers continu verbonden 

met het breedbandnetwerk, waardoor we op ieder moment van de dag toegang hebben 

tot het internet, waar informatie en media zoals film, televisie en muziek steeds meer met 

elkaar geïntegreerd zijn. Ik zal nu ingaan op drie technologieën die verantwoordelijk zijn 

voor dit permanente gevoel van online zijn. 

 

Breedbandinternet en online aanbod 
Een van de technologische voorwaarden voor online media-aanbod is de 

beschikbaarheid van “snel internet”. Nederland is koploper op het gebied van 

breedbandinternet. De Nederlandse elektronische communicatienetwerken behoren tot 

de Europese top. Het kabelnetwerk is in heel Nederland in goede staat om te voorzien in 

de grote hoeveelheid huishoudens die hun televisietoestellen op de kabel hebben 

aangesloten.  

 

Enerzijds biedt de grote overdrachtssnelheid van breedbandaansluiting film, televisie en 

internet nieuwe mogelijkheden, doordat een grote hoeveelheid complexe digitale 

informatie (of rich content zoals Van Vliet zegt) snel en gemakkelijk kan worden 

overgedragen. Mede hierdoor neemt de compatibiliteit van media toe. Compatibiliteit is 
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de mate waarin mediacontent over te dragen is van het ene op het andere medium. Een 

programma kan bijvoorbeeld worden gedownload en vervolgens worden bekeken op een 

draagbaar medium, zoals een laptop, een iPod of een mobiele telefoon, waardoor de 

kijker zelf kan bepalen waar en wanneer hij kijkt. De aangeboden content is dus niet 

langer mediumspecifiek. Daardoor heeft het theoretisch gezien een groter publieksbereik.  
 

Anderzijds heeft de televisie er met de komst van breedbandinternet een rivaal bij 

gekregen. Zo wordt dat tenminste door verschillende partijen ervaren. Gratis 

internetdiensten zoals Google Video en YouTube zijn erg populair. Men hoeft bij deze 

websites niet te betalen om een aflevering van zijn favoriete televisieserie te zien. De 

snelheid en de compatibiliteit van breedbandinternet zorgen ervoor dat media een deel 

van hun eigenheid kwijt raken en de onderlinge concurrentie tussen verschillende media 

groter wordt. Wat is nog de functie van televisie als een aflevering twee dagen later 

onbeperkt via het internet te bekijken is?  

 

Net als de muziekindustrie heeft de filmindustrie door de komst van breedbandinternet te 

lijden onder de mogelijkheid tot het al dan niet illegaal downloaden en verspreiden van 

media. De huidige bandbreedte van het internet maakt het zo gemakkelijk om een 

recente film als Pirates of the Caribbean 2 9 van het net te halen dat de sociale ervaring 

van een bezoek aan de bioscoop daar nauwelijks meer tegen opwegen. Films kunnen 

zelfs nog voor hun première gedownload worden. De kosten van een bezoek aan de 

bioscoop zijn bovendien hoog en het kost tijd en moeite om er heen te gaan. Het 

downloaden van films maakt ook het huren of kopen van DVD’s minder aantrekkelijk. 

 

Digitale televisie  

Een snelle invoering van digitale televisie lijkt gezien de in de vorige paragraaf besproken 

kabelvoorzieningen erg gemakkelijk. Toch verloopt de introductie van digitale televisie 

langzaam in Nederland. Hoewel breedbandinternet via de kabel al bijna een decennium 

lang bestaat en Nederland de grootste kabeldichtheid heeft van Europa, is nog maar net 

een kwart van de Nederlandse huishoudens overgestapt op digitale televisie.10 Een van 

de redenen hiervoor is waarschijnlijk dat digitale televisie de consument op dit moment 

eigenlijk niet veel nieuws brengt. De wortels van digitale televisie liggen bij reguliere 

televisie. De infrastructuur van de omroep, programmering, kijkgedrag, commerciële 

                                                 
9 Pirates of the Caribbean 2, Gore Verbinski (reg.) Verenigde Staten: Jerry Bruckheimer Films, Walt 

Disney Pictures, Second Mate Productions, 2006. 
10 Bas de Vos en Mariana Irazoqui, TV in Nederland 2006 (Amstelveen: Stichting Kijkonderzoek, 

2007) 7. Zie: http://www.kijkonderzoek.nl/php/downloads/902834750983/raptvinnederland06.pdf, 

geraadpleegd 8 april 2007. 
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exploitatie en marktpenetratie zijn daar inherent aan. Het kost tijd en moeite voordat de 

markt de juiste verhouding vindt en de consument klaar is voor een nieuwe aanpak.11

 

Als belangrijkste voordelen van digitale televisie worden over het algemeen genoemd:  

• Hoge beeld- en geluidskwaliteit  

• Keuzevrijheid van de gebruiker (beschikking over een grote hoeveelheid kanalen, 

niet gebonden aan zendtijden) 

• Interactiviteit (mening geven; stemmen; et cetera.) 

 

Op dit moment kan men via digitale televisie dezelfde zenders ontvangen als via 

reguliere televisie. De beeld- en geluidskwaliteit zijn vergelijkbaar. Ontvangers van 

digitale televisie hebben net als bij reguliere televisie de keuze uit een standaardpakket of 

een van de uitgebreidere zenderpakketten. In dat opzicht is er dus niks veranderd. Wat 

wel veranderd is, is de manier waarop het televisiesignaal het huis binnenkomt, namelijk 

in digitale vorm. Zoals net gezegd heeft het breedbandkabelnetwerk een grotere 

draagkracht waardoor er ruimte is voor meer zenders. Ook heeft een digitaal signaal de 

potentie om een hogere beeld- en geluidskwaliteit te bieden. Of dit daadwerkelijk 

ontvangen kan worden is afhankelijk van de apparatuur van de ontvanger. 

 

Omroepen maken gebruik van de toegenomen draagkracht van het kabelnetwerk en 

nemen de extra ruimte in met themakanalen. Een van de eerste en bekendste digitale 

themakanalen is 3voor12, het muziekkanaal van de VPRO dat optredens, interviews en 

andere extra’s uitzendt. Uitzending Gemist en Holland Doc zijn eveneens voorbeelden 

van themakanalen. Zij stellen programma’s na de eenmalige uitzending op de reguliere 

televisie beschikbaar via digitale televisie en de website. De meeste themakanalen zijn 

net als 3voor12 onderdeel van Nederland 4, het digitale televisienet van de publieke 

omroep.12

 

Het interactieve aspect van digitale televisie is nog in ontwikkeling. Op dit moment schuilt 

de interactiviteit van het medium vooral nog in de keuzevrijheid van de consument. De 

toename van het aanbod van rich media leidt tot ‘aanbod op maat’ (tailored content). De 

consument kiest niet alleen wat hij wil zien, maar ook van wie hij deze inhoud verkrijgt en 

op welke voorwaarden hij deze verkrijgt. De consument kiest onder meer de locatie, het 

tijdstip, het soort medium en de kwaliteit van de dienst.13  

                                                 
11 Van Vliet, 5. 
12 http://www.nederland4.nl, geraadpleegd 20 maart 2007. 
13 Van Vliet, 2-3. 
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Van Vliet probeert in kaart te brengen wat de behoeften van de consument zijn indien hij 

overstapt op digitale televisie14:  

• Gebruiksgemak 

• Een overzichtelijke structuur  

• Een aanbod afgestemd op de persoonlijke voorkeur (filtering) 

• Opslagmogelijkheden 

 

Aanbieders spelen in op deze behoeften door de gebruiker een persoonlijk profiel aan te 

laten maken. Net als bij vele internetdiensten (emailservices, online besteldiensten etc.) 

het geval is kan digitale televisie baat hebben bij het verzamelen van persoonlijke 

informatie over zijn gebruiker: informatie over kijkgedrag, voorkeur voor bepaalde 

programma’s, waardering van programma’s, persoonlijke interesses en het doel 

waarmee van het medium gebruik wordt gemaakt, vormen in combinatie met informatie 

over leeftijd en geslacht een waardevolle bron van kennis voor aanbieders van digitale 

televisie. Aan de hand van dit persoonlijke profiel kan net als bij huidig kijkcijferonderzoek 

het gedrag van de consument in de gaten gehouden worden aan de hand van metingen. 

Daarmee kan het aanbod nog beter afgestemd worden op de persoonlijke voorkeur van 

de consument. 

 

Op dit moment mist digitale televisie nog steeds de interactiviteit van het internet. 

Wanneer daar verandering in komt, is het denkbaar dat het principe van Video On 

Demand een veel prominentere rol zal gaan krijgen op de digitale televisie. Televisie 

kijken zal dan in feite niks anders zijn dan het toegang hebben tot een groot archief van 

beeldmateriaal, waarbij de kijker bepaald welk programma hij op welk moment wil zien. 

 
Video On Demand 

Door de huidige bandbreedte van het internet is het mogelijk om omvangrijke bestanden, 

zoals film snel en eenvoudig te verspreiden door middel van Video On Demand. Video 

On Demand is het op aanvraag aanbieden van beeldmateriaal. Beeldmateriaal kan ofwel 

worden gedownload of wordt via een webstream aangeboden. In het eerste geval krijgt 

de consument ook daadwerkelijk een kopie in zijn bezit, in het tweede geval niet.  

 

Steeds meer organisaties maken gebruik van Video On Demand. In de inleiding noemde 

ik al de voorbeelden van Uitzending Gemist en Holland Doc, twee kanalen van de 

                                                 
14 Ibidem, 10. 
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publieke omroep. Zij bieden afleveringen aan via hun website. Ook bij andere publieke 

omroepen en bij commerciële omroepen vindt men online aanbod.  

Een ander type organisatie dat gebruik maakt van Video On Demand is het filmfestival. 

Verschillende festivals zetten trailers en andere extra’s op hun website. Het Nederlands 

Films Festival had dit jaar voor het eerst een zelfs digitale festivalvariant: het Nederlands 

Online Film Festival15. 

Ook videotheken16 beginnen gebruik te maken van het Video On Demand principe. Films 

worden online te huur aangeboden. Men hoeft niet langs de videotheek om de film te 

huren, maar kiest via de website een film uit de keuzelijst en kan deze direct door middel 

van Video On Demand bekijken op zijn televisie of pc. Videotheken proberen hiermee 

een tegenwicht te bieden aan de aanlokkelijke mogelijkheid van het illegaal downloaden 

van films dat nu eenmaal sneller, gemakkelijker en goedkoper is dan naar de videotheek 

fietsen om een DVD te huren. 

 

Video On Demand is een technologie die in veel opzichten voldoet aan de behoeften van 

de consument die Van Vliet benoemt. Maar welke voordelen biedt Video On Demand de 

film- en televisiesector nog meer? Video On Demand is een uitbreiding van het aantal 

vertoningsmogelijkheden op een goedkope en snelle manier. Dit levert vooral voordelen 

op voor nichemarkten zoals documentaire. De Australische documentairemaakster 

Catherine Gough-Brady stelt in het documentairetijdschrift DOX : 

 

“..there is potential for mobile platforms to inherit the longevity that the web has created 

for a documentary.”17  

 

Zij gelooft dat de levensloop van documentaires juist nu alleen maar langer zal zijn, 

omdat het niet meer bij een eenmalige televisie- of festivalvertoning en een kleine DVD-

oplage blijft, maar films en televisieprogramma’s nu onbeperkt beschikbaar kunnen 

worden gesteld. De vraag is echter wat er in de praktijk met deze potentie wordt gedaan. 

De voor- en nadelen van het online aanbod van documentaire zullen duidelijker worden 

geïllustreerd in het tweede hoofdstuk. 

  

Digitale distributie 

                                                 
15 http://www.noff.nl, geraadpleegd 8 oktober 2006. 
16 Bijvoorbeeld DirectMovie (http://www.directmovie.nl) of One2Watch (http://www.one2watch.tv), 

geraadpleegd 15 maart 2007. 
17 Catherine Cough-Brady, “Docs for the Tiny Screen” DOX [Mobile Telephones] 64 (mei 2006): 8-

9. 

MA-thesis C. van Buuren  11 



Docs on Demand  Hoofdstuk 1 

Een andere ontwikkeling die gaande is op het gebied van digitalisering van film- en 

televisie is de stap naar digitale distributie die bioscopen maken. Digitale distributie is een 

belangrijke ontwikkeling voor de filmwereld die niet over het hoofd gezien mag worden. 

Omdat ik mij wil richten op het online aanbod van documentaire heb ik ervoor gekozen 

digitale distributie aan bioscopen in dit onderzoek buiten beschouwing te laten. Toch wil 

ik hier kort ingaan op een voorbeeld van een vernieuwend distributie-initiatief, namelijk 

Cinemanet Europe.18

 

Cinemanet Europe vormt een netwerk van 12 Europese landen die films in digitaal 

formaat aanlevert aan bioscopen. Deze distributeur wordt gesteund door het MEDIA 

programma van de Europese Unie. Het MEDIA programma is door de Europese 

Commissie opgezet ter ondersteuning van de Europese audiovisuele industrie.19 In totaal 

zijn er 30 Nederlandse theaters bij Cinemanet Europe aangesloten. In plaats van een 

filmrol of filmtape ontvangen bioscopen een harde schijf waar de film op staat of wordt de 

film via internet geleverd. Deze manier van distributie is een stuk goedkoper en 

Cinemanet Europe hoopt hiermee te bereiken dat ook de filmhuis films (waaronder 

documentaire) op grotere schaal in Europa vertoond kunnen worden. Het is interessant 

om te kijken welke voor- en nadelen digitale distributie biedt aan bioscopen en welke rol 

Cinemanet Europe daarbij vervult. Dat laat ik echter aan anderen. 

 

Online distributie 
Door het online aanbod van documentaire te onderzoeken richt ik me in feite op het grijze 

gebied waar distributie en vertoning elkaar lijken te overlappen. De verspreiding van film 

vindt plaats door een uitbreiding van het aantal vertoningsmomenten, zonder dat de film 

zich daadwerkelijk fysiek verplaatst. Op ieder willekeurig moment kan een individu ervoor 

kiezen om een documentaire te bekijken via de website van Holland Doc. Eigenlijk vind 

er op dat moment distributie plaats op kleine schaal, namelijk van Holland Doc naar de pc 

van de kijker. De vertoning van de film is daarmee tegelijk ook de verspreiding van de 

film.  

Niet iedereen zal het met deze bewering eens zijn, aangezien de film in het genoemde 

voorbeeld niet daadwerkelijk in het bezit komt van de kijker. Hij kan de documentaire 

bekijken, maar hij kan hem niet opslaan op zijn pc. Het is de vraag of het in dit geval 

distributie mag heten. 

 

                                                 
18 Zie http://www.cinemanet.com en http://www.cinemadelicatessen.nl  
19 Zie http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm, geraadpleegd 16 april 2007. 
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De problematiek schuilt echter in het feit dat een distributeur of een omroep geen 

zeggenschap heeft over het aantal keren dat een film online wordt bekeken. Ten eerste 

zal de distributie van film aan online aanbieders steeds vaker direct via de maker of de 

producent verlopen, omdat het weinig moeite kost nu films in veel gevallen al in digitaal 

formaat gemaakt worden. Ten tweede bestaat de angst dat bioscoopzalen minder publiek 

zullen trekken en de DVD-verkoop daalt, omdat online aanbod zo laagdrempelig is en in 

veel gevallen ook gratis. En omdat de consument zichzelf in zijn behoefte voorziet door 

films illegaal te downloaden en/of te kopiëren. Bij de distributie aan bioscopen heeft een 

distributeur wel zeggenschap. Er zijn van te voren afspraken gemaakt over het aantal 

vertoningen en/of het aantal weken dat de film draait. Daar wordt de film ook naar 

verhandeld.  

 
Hieruit wordt duidelijk dat de technologische transformatie van film en televisie nauw 

samenhangt met de belangen van bedrijven en de behoefte van de consument 

(economische factoren). De besproken transformatie van film en televisie dwingt 

vertoners en distributeurs van film en televisie het gebruik en de functie van media 

opnieuw te definiëren. Zij moeten vaststellen door middel van welke media ze het 

gewenste publiek kunnen bereiken. En in wat voor formaat en onder welke voorwaarden 

zij hun materiaal beschikbaar kunnen en willen stellen. 

 

Convergentie van televisie en internet: economisch perspectief 
Mediawetenschapper Henry Jenkins heeft oog voor de economische gevolgen van 

mediaconvergentie. Volgens hem zijn er in Amerika twee ontwikkelingen te 

onderscheiden die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Enerzijds wijst hij op de 

afname van productie- en distributiekosten, de toename van het aantal distributiekanalen 

en de mogelijkheid voor consumenten om hun eigen mediacontent (foto, video, muziek) 

op te slaan, te bewerken, te beheren en te archiveren. Anderzijds constateert hij een 

alarmerende concentratie van mainstream commercieel media-eigendom bij grote 

bedrijven zoals het Amerikaanse Viacom, een van de tien grote mediaconglomeraten die 

de internationale markt domineren.20  

Viacom produceert niet alleen film (Paramount Pictures, Dreamworks) en televisie (MTV), 

maar ook games, muziek, websites, speelgoed, kranten, boeken, tijdschriften en grote 

attracties voor in pretparken. Onder critici heerst angst voor deze concentratie van 

mediabezit, omdat zij van mening zijn dat verschillende mediaonderdelen van dezelfde 

groep elkaar te veel zouden beïnvloeden en dat het aanbod homogeen wordt. Andere 

grote conglomeraten zijn Sony, Walt Disney, Time Warner en het Duitse 
                                                 
20 Henry Jenkins. “The Cultural Logic of Media Convergence” International Journal of Cultural 

Studies Vol. 7,1 (2004): 33-43, 33. 
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mediaconglomeraat Bertelsmann. Al deze grote bedrijven richten zich op zo’n breed 

spectrum aan entertainment, dat kleine specialistische bedrijven moeite hebben om daar 

tegenop te boksen. Nederland kent geen conglomeraten van deze orde van grootte, 

maar in het Nederlandse aanbod zijn wel zenders en programma’s van de genoemde 

marktleiders zoals MTV terug te zien. De zenders RTL4, 5 en 7 vallen direct onder de 

RTL Group, een bedrijf van Luxemburgse oorsprong, dat sinds 2001 onder Bertelsmann 

valt.21

 
Tegenover de concentratie van media-eigendom bij mediaproducenten, staat de 

consument die steeds meer mogelijkheden heeft tot het beheren en bewerken van 

verschillende mediavormen. Mediaconvergentie verandert de consumptie van media. 

Zoals Jenkins aangeeft staan media dankzij de nieuwe computer- en 

telecommunicatietechnologie die zorgt voor de compatibiliteit en mobiliteit van media en 

mediacontent, tegenwoordig continu tot onze beschikking.22 De gemiddelde 

computergebruiker is op zijn minst met drie dingen tegelijk bezig: email checken, 

informatie opzoeken op een website en hoogstwaarschijnlijk nog muziek aan het 

beluisteren of downloaden of aan het chatten met vrienden. De consument wil zijn 

‘kennis’, in de vorm van muziek, nieuws, filmtips, foto’s, et cetera, graag delen. 

Webcommunities zoals MySpace en Hyves spelen slim op die behoefte in. Mensen 

profileren zichzelf aan de hand van de informatie op hun persoonlijke website, zoals 

foto’s, links naar favoriete websites en muziek die ze ontdekt hebben. Er ontstaan zo op 

grote schaal netwerken van mensen met dezelfde interesses, waarbinnen mediacontent 

zich voortdurend verplaatst en vermenigvuldigt.  

 

Deze twee tegengestelde ontwikkelingen laten zien dat mediaconvergentie zowel een 

topdown proces is dat wordt gedreven door mediabedrijven, als een bottom-up beweging 

voortgedreven door de consument. Enerzijds leren mediabedrijven een breder aanbod op 

aantrekkelijke wijze te verdelen over meerdere kanalen (marktverbreding) en de band 

met de consument te versterken. Anderzijds leren consumenten verschillende 

mediatechnologieën te gebruiken om de mediaflow 23 waar zij dagelijks mee te maken 

                                                 
21 http://www.rtlgroup.com, geraadpleegd 26 februari 2007. 
22 Jenkins, 34. 
23 Mediatheoreticus Raymond Williams omschreef het begrip flow als volgt: “In all developed 

broadcasting systems the characteristic organization, and therefore the characteristic experience, is 

one of sequence or flow. This phenomenon of planned flow, is then perhaps the defining 

characteristic of broadcasting, simultaneously as a technology and as a cultural form.”  (Raymond 

Williams, Television: Technology and Cultural Form. Hanover NH: Wesleyan University Press, 

1974/1992. 80.) Andere mediatheoretici hebben in navolging van Williams meerdere pogingen 
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krijgen onder controle te krijgen. Jenkins vraagt zich af welke veranderingen 

mediaconvergentie meebrengt voor beide partijen. Convergentie vormt zowel nieuwe 

kansen voor mediabedrijven als een risico voor dezelfde bedrijven om klanten kwijt te 

raken. Er heerst angst voor een toenemende fragmentatie van de markt, die, afhankelijk 

van hoezeer een bedrijf aan een specifiek medium gebonden is, tot het verlies van 

klanten kan leiden.24

De mogelijkheid tot online vertoning van film en televisie brengt onzekerheden met zich 

mee voor distributeurs. Zij zijn bang om klanten kwijt te raken wanneer makers en 

producenten hun producten zelfstandig online aan gaan bieden. Ik zal verder ingaan op 

deze onzekerheid bij distributeurs in het volgende hoofdstuk. 

 
Conclusie 
In dit hoofdstuk kwamen de technologische randvoorwaarden aan bod: 

• Breedbandinternet, dat er met zijn grote overdrachtssnelheid voor heeft gezorgd 

dat het aantrekkelijk werd om audio- en videomateriaal online te zetten.  

• Digitale televisie. Probeert structuur te geven aan de extra ruimte die door 

breedbandinternet is gecreëerd en tegemoet te komen aan de behoefte aan 

keuzevrijheid en interactiviteit van de consument. 

• Video on Demand is een uitbreiding van vertoningsmomenten buiten het 

televisiecircuit. Hiermee is de kijker echt volledig onafhankelijk van plaats en tijd. 

 

Uit de bespreking van deze drie technologieën blijkt dat de consument een belangrijke rol 

speelt bij de adaptatie van nieuwe technologie. De veranderende behoeftes van de 

consument hangen samen met de manier waarop en de snelheid waarmee de 

transformatie van media wordt geaccepteerd. Aan de hand van Jenkins heb ik vervolgens 

geïllustreerd welke economische veranderingen mediaconvergentie teweeg brengt in de 

film- en televisiesector en hoe de relatie tussen producent en consument op verschillende 

                                                                                                                                   
gedaan om het begrip flow beter te duiden. Zo omschreef John Fiske flow als volgt: “the associative 

textual strategies generative of television’s intertextuality.” (John Fiske, Television Culture. London: 

Methuen, 1987.) 

Het concept van Williams is nog steeds van toepassing op het media-aanbod van vandaag, dat 

zich niet langer alleen via het medium televisie verspreid, maar ook via websites en kanalen op 

internet en via andere digitale media. Williams probeert met dit concept het samenspel van 

technologie (in dit geval het uitzendprincipe van televisie), de programmering door media-instituties 

en de tekstualiteit van televisie inzichtelijk te maken. De kijker ervaart televisie door het 

samenkomen van deze drie aspecten als een natuurlijke stroom aan informatie, maar in feite is het 

dat niet, omdat de volgorde van de reeks van bovenaf opgelegd is.  
24 Jenkins, 37-38. 
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gebieden verandert. In het volgende hoofdstuk zal ik verder ingaan op de kansen die 

online aanbod de Nederlandse documentairesector te bieden heeft. En komen de vragen 

aan bod die door het samenspel tussen de verschillende spelers op de 

documentairemarkt worden opgeroepen. 
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2. Online aanbod en de Nederlandse documentairesector  
 

“Forget squeezing millions from a few megahits at the top of the charts. The future of 

entertainment is in the millions of niche markets at the shallow end of the bitstream.1”   
Chris Anderson 

 
 

In het vorige hoofdstuk zijn de technologieën besproken die van betekenis zijn voor het 

online aanbod van film en televisie. Daarbij is duidelijk geworden dat mediaconvergentie 

meer is dan alleen een technologische verschuiving. In dit hoofdstuk wordt het online 

aanbod van documentaire in Nederland onder de loep genomen. Ik beperk me niet tot de 

Nederlandse documentaire, maar richt me ook op het aanbod van buitenlandse docu-

mentaire in Nederland. De mogelijkheid tot online vertoning van documentaire biedt 

nieuwe perspectieven voor de distributie van buitenlandse documentaire in Nederland en 

andersom. De keuzes die Nederland maakt ten aanzien van digitale toepassingen zullen 

van invloed zijn op de internationale samenwerking en de vorming van een internationaal 

documentairenetwerk.  

Om te kunnen onderzoeken hoe de Nederlandse documentairesector gebruik maakt van 

de mogelijkheid tot online vertoning bespreek ik als eerste het huidige aanbod en de pro-

grammering van documentaire in Nederland. Welke organisaties zijn er, hoe ziet hun 

programmering eruit, hoe wordt het aanbod gefinancierd en op welke manier houden zij 

zich bezig met distributie? Vervolgens kan ik een antwoord geven op de vraag waarom 

online aanbod zo interessant is voor de documentairesector.  

Hierna ga ik dieper in op de economische aspecten die van belang zijn voor documentai-

re. Dat doe ik onder andere aan de hand van Henry Jenkins en zijn ideeën over de ver-

anderende relatie tussen mediaproducenten en mediaconsumenten. En aan de hand van 

The Long Tail theorie, waaruit bovenstaand citaat afkomstig is. Dit citaat geeft de overtui-

ging weer die momenteel de boventoon voert in de documentairesector: het woord is aan 

de nichemarkten. Iedereen ziet de potenties van online aanbod, maar men is nog op 

zoek naar het juiste gebruik ervan. Welke veranderingen treden er op in de documentai-

resector als de financiële verhoudingen verschuiven? En welke rol blijft er over voor dis-

tributeurs als producenten en filmmakers de kans grijpen om hun onafhankelijkheid te 

vergroten?  

Deze onafhankelijkheid heeft ook te maken met de juridische kanten van online aanbod. 

De verspreiding van media vindt op een zodanig grote schaal plaats dat de huidige wet- 
                                                 
1 Chris Anderson. “The Long Tail” Wired 12.10. (Oktober 2004): 1-13, 1. Chris Anderson is hoofd-

redacteur van het Amerikaanse internettijdschrift Wired. 
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en regelgeving rondom intellectueel eigendom (het auteursrecht) eerder een belemme-

ring vormt dan een bescherming van de auteur. Hoe moeten producenten en andere 

aanbieders van documentaire hiermee omgaan en welke juridische herzieningen zijn er 

nodig om de wetgeving te laten aansluiten bij de huidige transformatie van mediage-

bruik? 

 
Documentaire in Nederland 

In deze scriptie spreek ik van documentaire en doel daarbij op alle vormen die onder het 

genre documentaire vallen. Het is naar mijn idee in dit onderzoek niet functioneel om in te 

gaan op de uiteenlopende vormen die een documentaire kan aannemen, omdat in princi-

pe alle vormen geschikt zijn voor online aanbod. Ik wil wel onderscheid maken tussen de 

televisiedocumentaire (die vaak in opdracht van een omroep wordt gemaakt) en de do-

cumentairefilm (gemaakt door een onafhankelijke regisseur of producent). Televisiedo-

cumentaires vallen automatisch in handen van de omroep en dat betekent dat de omroep 

bijna altijd als distributeur fungeert. De belangrijkste vertoningsplaats is televisie. De dis-

tributie van documentairefilm wordt is in handen van andere distributeurs. Documentaire-

films worden vertoond op festivals of verschijnen in de bioscoop en soms daarna nog op 

televisie. Ik ga er vanuit dat beide soorten documentaire geschikt zijn om online aange-

boden te worden. 

 

Documentaireaanbod bij de Publieke Omroep 
In Nederland wordt het grootste deel van de documentaires vertoond door de publieke 

omroepen. De publieke omroep zendt per jaar circa 1.300 documentaires uit. Ruim de 

helft (59%) is van Nederlandse makelij, waarvan de meerderheid door de omroepen zelf 

geproduceerd is.2 De meeste omroepen verdelen hun zendtijd zo dat ze op een vaste 

dag in de week een documentaire uitzenden onder een algemeen label, dat herkenbaar 

is voor het publiek. Zo zonden de IKON en de Humanistische omroep sinds een paar jaar 

elke donderdag een documentaire uit onder de noemer De Donderdag Documentaire.3 

Met ingang van het nieuwe televisieseizoen in september 2006 hield De Donderdag Do-

cumentaire op te bestaan en zenden de IKON en de Humanistische Omroep samen met 

de VPRO en de NPS documentaires uit op Nederland 2, onder de noemer Holland Doc. 

De televisie-uitzendingen van deze documentaires zijn niet alleen via reguliere televisie, 

maar ook via digitale televisie en op het internet te bekijken op het digitale themakanaal 

Holland Doc.  

 
                                                 
2 Deze informatie is afkomstig van de website Documentaire.nl: 

http://www.documentaire.nl/colofon.asp, geraadpleegd 15 februari 2007. 
3 http://www.ikonrtv.nl/donderdagdocumentaire/default.asp, geraadpleegd 9 februari 2007. 
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Andere publieke omroepen passen een soortgelijke labeling toe. De AVRO heeft Close-

Up, de NCRV biedt iedere maandag Dokument en de VPRO, de VARA en de NPS zen-

den samen documentaires uit onder de naam Dokwerk. In principe worden onder een 

label documentaires van allerlei aard uitgezonden. De thema’s en aandachtspunten ver-

schillen per omroep. AVRO’s Close Up staat veel in het teken van visuele kunst en cul-

tuur, terwijl Dokument meestal kiest voor Nederlandse sociaal-maatschappelijke en 

economische onderwerpen4. Daarnaast zijn er ook documentaireseries, zoals Werken 

aan Werk van de RVU (tot 2005)5 of Het Uur van de Wolf van de NPS dat altijd in het 

teken staat van kunst en cultuur6.  

 

Documentaireaanbod bij de commerciële omroep 
De documentaires die te zien zijn bij de commerciële omroepen verschillen van het aan-

bod van de publieke omroep. Ze zijn gericht op een andere doelgroep en vaker sensatie-

belust. Ook door commerciële omroepen wordt met labels gewerkt: SBS6 zendt iedere 

zondagavond laat “spraakmakende, schokkende en opmerkelijke documentaires” uit 

onder de noemer Reportage. Hierin komen onder meer “gruwelijke moordzaken, schok-

kende lijkschouwingen, extreme medische praktijken en spannende erotische verhalen” 

aan bod.7 De commerciële omroepen hebben deze “documentaires” meestal gekocht van 

hun Amerikaanse netwerkpartners. De meningen zijn verdeeld over de vraag of deze 

programma’s onder de noemer documentaire vallen.  

 
Documentaire in de bioscoop 

In het vorige hoofdstuk kwam de angst voor de leegloop van bioscopen al kort aan bod. 

In het beleidsplan van het Nederlands Fonds voor de Film (Filmfonds) zijn echter vooral 

positieve geluiden te horen wat betreft de vertoning van documentaire in de bioscoop. De 

bezoekcijfers voor 2002 (65.000) zijn na de komst van het initiatief DocuZone met 62,5 % 

verbeterd in vergelijking met 2000 (40.000).8

                                                 
4 http://www.documentaire.nl/serie.asp, geraadpleegd 9 februari 2007. 
5 RVU-serie over verschillende soorten werk. Uitgezonden tot 2005 onder eindredactie van Henk 

Baard, respectievelijk Geert Rozinga. http://www.rvu.nl/rvu.php?i=2&l=0&n=121, geraadpleegd 9 

februari 2007. 
6 http://omroep.nl/nps/uurvandewolf/, geraadpleegd 9 februari 2007. 
7 http://sbs6.sbs.nl/modules.php?site=sbs6&name=sbs6_programma&progid=30, geraadpleegd 9 

februari 2007. 
8 Kunstenplan 2005-2008. Van marginaliteit naar volwassenheid (Nederlands Fonds voor de Film, 

2004) 17. http://www.filmfund.nl/nieuws/Kunstenplan.pdf, laatst geraadpleegd 10 april 2007. 
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DocuZone is in 2002 op initiatief van het Filmfonds gestart met het doel meer documen-

taires in de bioscoop te krijgen. Sinds januari 2005 is de naam DocuZone veranderd in 

Cinema Delicatessen. Cinema Delicatessen werd in 2005 de uitvoerende distributeur 

binnen Nederland voor het digitale distributienetwerk CinemaNet Europe. Binnen Docu-

Zone werden alle films op vaste tijden door theaters gedraaid, nu worden titels aangebo-

den aan de theaters, die zelf bepalen wat ze wel of niet draaien en wanneer.9  

 

Ook de huidige beleidsperiode ziet het Filmfonds positief in: 

 

“De afdeling Documentaire is van plan haar succesvolle beleid de komende jaren verder 

uit te breiden. Alle maatregelen zijn gericht op een verhoging van het aantal producties, 

noodzakelijk om minimaal vier tot zes bioscoopsuccessen per jaar te kunnen garanderen. 

Uitbreiding van gerichte talentontwikkeling, aansporen tot internationale samenwerking 

en profilering en stimulering van digitale productie, distributie en vertoning zijn andere 

voornemens.10”  

 

Documentaireaanbod op festivals 
Filmfestivals kunnen het documentaireaanbod in de bioscoop positief beïnvloeden. Zij 

vervullen een belangrijke functie als makelaar temidden van producenten, omroepen en 

distributeurs. Festivals zorgen ervoor dat kwaliteitsdocumentaires in de belangstelling 

komen te staan. Vooral voor internationale documentairefilms geldt, dat zij hun première 

over het algemeen beleven op een filmfestival. Filmfestivals zorgen ervoor dat ze de pri-

meur hebben als er een nieuwe documentaire uitgebracht wordt. Nederland is de baker-

mat van het grootste internationale documentairefestival ter wereld: het IDFA. Ieder jaar 

gaan op het IDFA ongeveer 150 documentaires in première. Professionals komen hier 

samen om hun oog te laten vallen op nieuw aanbod in de documentairesector en om dat 

nieuwe aanbod op de markt te brengen. Voordat een documentaire wordt uitgebracht in 

de bioscoop of wordt uitgezonden op televisie is daar in de meeste gevallen al een heel 

traject aan vooraf gegaan. 

 
Ook Nederlandse documentaires zijn te zien op festivals in zowel binnen- als buitenland. 

De Nederlandse documentairefilm heeft, ondanks dat het grootste deel van de program-

mering bestaat uit fictie, een redelijk aandeel in de twee andere grote Nederlandse film-

festivals, het Nederlands Filmfestival en het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Maar 

omdat documentairemakers een groot deel van hun werk in opdracht van een omroep 

                                                 
9 Zie ook http://www.cinemadelicatessen.nl, geraadpleegd 29 juni 2006. 
10 Nederlands Fonds voor de Film (2004), 29. 
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maken, is het niet verwonderlijk dat hun films in eigen land sneller de weg naar de televi-

sie vinden en dat ze zelfs ook hun première beleven op tv. 

 
Op festivals komt het vaak voor dat maatschappelijke organisaties zoals Amnesty Inter-

national en NOVIB een eigen themaprogramma samenstellen. Soms organiseren organi-

saties zelf een eigen filmfestival op kleine schaal. Of bieden ze in samenwerking met een 

filmfestival een film op een andere speciale gelegenheid aan. Zo was de documentaire 

China Blue11 in 2006 onder de vlag van Amnesty te zien tijdens het muziek-, film- en 

theaterfestival LOWLANDS. Eerder werd deze film vertoond op het IDFA in 2005. Het is 

goed om in het achterhoofd te houden dat documentaire door zijn maatschappelijke on-

derwerpen van nature de aandacht trekt van maatschappelijke organisaties. De mogelijk-

heden tot samenwerking nemen toe wanneer documentaire in groeiende mate online 

beschikbaar wordt. Maatschappelijke organisaties kunnen hierdoor op vergelijkbare wijze 

hun naam verbinden aan een documentaire door bijvoorbeeld een film aan te bieden op 

hun eigen homepage. 

 
Concluderend 
Uit de voorgaande alinea’s blijkt dat zowel nationale als internationale documentaire goed 

vertegenwoordigd is in Nederland. Minimaal vier keer per week wordt er een documentai-

re uitgezonden op televisie bij de publieke of de commerciële omroep, dit zijn meestal 

binnenlandse documentaires. Het aanbod van de buitenlandse documentaire is sterk 

vertegenwoordigd door het IDFA, waar ook de Nederlandse documentaire redelijk goed 

vertegenwoordigd is. Hierbij moet in acht worden genomen dat een groot deel van de 

bezoekers van het IDFA uit het buitenland afkomstig is en dat de doelgroep verschilt van 

die van de nationale televisieomroepen. Een belangrijk aandeel van het publiek van het 

IDFA bestaat uit buitenlandse professionals die beroepsmatig naar Amsterdam komen 

om het nieuwe aanbod in de sector te zien. De omroepen richten zich vanzelfsprekend 

op de televisiekijkers uit de Nederlandse samenleving. 

 

                                                 
11 China Blue, Micha X. Peled (reg.) Verenigde Staten: Teddy Bear Films, 2005. Deze film over 

kinderarbeid in de textielindustrie in China heeft de aandacht getrokken van Amnesty International. 
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Het Nederlandse documentaireklimaat 
Op het eerste gezicht lijkt Nederland een prima documentaireland. Wij Nederlanders 

hebben niet te maken met censuur of corruptie en wonen nog steeds in een land waarin 

de vrijheid van meningsuiting hoog aangeschreven staat. Nederlandse documentairema-

kers zoals Niek Koppen en Jos de Putter kunnen in alle vrijheid hun onderwerpen kie-

zen.12 Toch bevinden documentairemakers zich niet daadwerkelijk in een luxepositie: 

vaak worden zij geconfronteerd met beperkende voorwaarden van een andere aard. Ten 

eerste zijn zij meestal afhankelijk van financiering door fondsen, zoals het Stimulerings-

fonds of het Nederlands Fonds voor de Film. Dat betekent dat zij financieel afhankelijk 

zijn en gedegen projectplannen zullen moeten schrijven die voldoen aan de criteria van 

de betreffende fondsen. Daardoor zullen ze hun eigen wensen af en toe opzij moeten 

zetten. Ten tweede stuiten veel makers bij het zoeken naar een vertoningsplatform voor 

hun documentaire op de voorwaarden van bijvoorbeeld de omroep die geïnteresseerd is 

in hun project. Bekneld in het zendtijdbeleid en de programmeringsstructuur van de Pu-

blieke Omroep stellen omroepen een grens aan de tijdsduur van de documentaire, waar-

door makers in veel gevallen gedwongen zijn om een selectie te maken uit hun materiaal.  

 

In tegenstelling tot fictiefilm heeft documentaire een te klein en uiteenlopend publiek om 

zich in financieel opzicht geheel zelfstandig te redden. Het business model van documen-

taire heeft zich altijd al gericht op financiële ondersteuning van buitenaf. Die ondersteu-

ning fluctueerde in de loop der jaren nogal, maar vanaf de jaren ’80 is er altijd financiële 

steun geweest. 

 

“De overheid hanteerde tussen 1982 en 2004 een stimulerend en ondersteunend beleid 

ten opzichte van de documentaire. De documentairefilm werd beschouwd als een ‘merit 

good’. […] Evenals de meeste kunstuitingen zou het voor de documentaire onmogelijk 

zijn om zelfstandig een plaats in de markt te verwerven en te behouden.13” 

 

De oprichting van het Internationale Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) in 1988 

was een grote stimulans voor de Nederlandse documentairesector. Er trad een gunstige 

wisselwerking op tussen dit initiatief en het overheidsbeleid. Er werd meer geld vrijge-

                                                 
12 Niek Koppen regisseerde onder meer De slag in de Javazee (Odusseia Films, 1995) en Eert uw 

vader en moeder (2000) en is producent bij zijn eigen bedrijf Selfmade Films. Jos de Putter regis-

seerde onder meer de documentaire Het is een schone dag geweest (IKON, 1993). Over het af-

scheid van het boerenbedrijf van zijn vader. 
13 Daniëlle van Boxtel, Hollands documentairebeleid. De rol van de overheid met betrekking tot de 

Nederlandse documentaire tussen 1982 en 2004 (Utrecht, Universiteit Utrecht, 2006) Doctoraal-

scriptie. Samenvatting.  
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maakt voor de distributie en vertoning van documentaire waardoor de documentairesec-

tor opbloeide.14

 

Ondanks de bloei van de documentairefilm blijft de positie van de televisiedocumentaire 

vanaf de jaren ‘90 tot nu onzeker. De opkomst van commerciële omroepen brengt publie-

ke omroepen in een moeilijke positie. Kijkcijfers tellen zwaarder dan ooit. Dat is in het 

huidige omroepbeleid nog steeds zo. Om een tegenwicht te bieden aan de concurrentie 

van de commerciële omroep krijgen programma’s die scoren een prominentere plek in de 

programmering van de publieke omroep. En omdat documentaire nu eenmaal een relatief 

klein publiek heeft komt dit genre niet in aanmerking voor die prominente plek.  

 

Het is niet gezegd dat documentaire daarmee helemaal geen ruimte krijgt bij de publieke 

omroep. Er is namelijk ook een andere reden voor de verschuiving van accenten in de 

programmering van de publieke omroepen. Deze houdt verband met de in het eerste 

hoofdstuk besproken convergentie van televisie en internet. Het publiek moet zijn tijd en 

aandacht over steeds meer media-aanbod verdelen. En dit aanbod is niet langer alleen 

via de televisie beschikbaar, maar ook via andere media. Daarom is het logisch dat de 

kijkcijfers per programma dalen. Genres zoals documentaire die hierdoor hun aandeel in 

de programmering kwijtraken gaan op zoek naar andere manieren om hun publiek te 

bereiken. Uit dit verlangen naar een eigen plek ontstaat een initiatief als Holland Doc. In 

plaats van een gefragmenteerd aanbod is er nu sprake van een geconcentreerd aanbod. 

Ik ben van mening dat documentaire zich door middel van online aanbod los zal maken 

uit bestaande programmastructuren en nieuwe manieren vindt om het zeer diverse do-

cumentairepubliek te bereiken.  

 

Veranderende verhoudingen tussen producent en consument 
Zoals Jenkins aangeeft vormt convergentie voor mediabedrijven (in dit geval distribu-

teurs) een risico om klanten kwijt te raken.15 Door toenemende mediaconvergentie en de 

komst van online aanbod worden films of televisieprogramma’s steeds vaker via meerde-

re media tegelijk aangeboden. Het oorspronkelijke tijdspad dat distributie volgde is daar-

om niet zo vanzelfsprekend meer. Bovendien kunnen onafhankelijke partijen, zoals 

makers en producenten zelf een initiatief starten om documentaire online aan te bieden. 

Het is volgens Jenkins onvermijdelijk dat mediaconvergentie belangrijke veranderingen in 

de relatie tussen producent en consument teweeg brengt. Mediabedrijven zullen opnieuw 

moeten definiëren wat mediaconsumptie inhoudt: oude opvattingen over programmering 

                                                 
14 Van Boxtel, 80-88. 
15 Jenkins, 37. Zie ook hoofdstuk 1. 
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en marketing moeten plaats maken voor nieuwe. Jenkins signaleert een aantal verande-

ringen in de relatie tussen producent en consument op verschillende punten16. Hieronder 

degenen die van belang zijn voor de documentairesector. 

 
Actief publiek 

Als eerste signaleert Jenkins dat de Amerikaanse televisie-industrie zich probeert te rich-

ten op consumenten die bereid zijn om actief op zoek te gaan naar mediacontent bij ver-

schillende mediaplatformen. Elke vorm van interactie wordt door de industrie gezien als 

geslaagd, want het versterkt in ieder geval de band met het programma en dus met de 

sponsors van het programma.  

 

Regulatie: van broadcasting naar narrowcasting 
Ten tweede verandert de relatie tussen producent en consument op het gebied van de 

regulatie van mediacontent. Producenten zullen met hun aanbod niet langer alleen een 

brede publieksgroep (bijvoorbeeld het gezin) willen aanspreken (broadcasting). Het me-

dia-aanbod wordt een aanbod op maat, gericht op kleine niches of op de individuele kij-

ker (narrowcasting) . 
 

Het herstructureren van de digitale economie 
In tegenstelling tot in de beginfase van internet, kunnen internetdiensten niet langer gratis 

worden aangeboden, want dat is niet meer rendabel nu de concurrentie toeneemt. Jenk-

ins stelt dat de keuze van het betalingssysteem bepalend is voor de economische struc-

tuur van de culturele sector. Doordat mediaproducenten (zowel grote mediabedrijven als 

onafhankelijke producenten) de mogelijkheid hebben om hun product direct te verkopen 

aan de consument, worden voorheen belangrijke tussenschakels overbodig. Door het 

gemak en de snelheid van digitale technologie is het gemakkelijk en goedkoop geworden 

de productie in eigen handen te houden. Door het wegvallen van tussenschakels dalen 

de prijzen en wordt het nog aantrekkelijker producten direct bij de producent af te nemen. 

 

Herdefiniëren van het intellectueel eigendomsrecht 
De digitale cultuur maakt het gemakkelijk om allerlei samples, zoals afbeeldingen, muziek 

of filmfragmenten et cetera uit commerciële producties te gebruiken en te reproduceren. 

Zal de overheid hiertegen optreden? Of zijn het de grote mediaconglomeraten zoals 

Warner Bros die bovenop hun patent gaan zitten en consumenten verbieden plaatjes van 

Harry Potter op hun website te plaatsen? Zullen mediagebruikers dit accepteren of zullen 

ze terugslaan en hun expressievrijheid blijven behouden? 

 
                                                 
16 Jenkins, 38-41. 
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Waarom is online aanbod interessant voor de documentairesector? 

In het vorige hoofdstuk zijn al een paar voordelen van online aanbod duidelijk geworden. 

De komst van breedbandinternet zorgt ervoor dat online aanbod op een snelle en goed-

kope manier verspreid kan worden. Bovendien maakt Video On Demand de kijker onaf-

hankelijk van plaats en tijd. Het is op elk moment van de dag mogelijk om een 

documentaire te downloaden of via een webstream te bekijken. 

 

Documentaire is een nichemarkt, een kleine specialistische markt. Het publiek van het 

documentairegenre is net zo uiteenlopend als het genre zelf. Het nadeel daarvan is dat er 

geen sprake is van een homogene doelgroep die als geheel benaderd kan worden. Om 

het juiste publiek te bereiken is gerichte marketing nodig. 

 

De structuur van het internet is zeer aantrekkelijk voor een informatief, educatief en beto-

gend genre als documentaire.  

 

- Het biedt de mogelijkheid en de ruimte om een digitaal archief van documen-

taires te vormen. Wanneer dit archief vervolgens overzichtelijk geordend 

wordt naar thema, naar jaartal, of naar maker bijvoorbeeld sluit het aan op de 

heterogeniteit van het publiek. Waar fictiefilm het moet hebben van filmster-

ren, moet documentaire het hebben van het onderwerp van de film.17 Door 

middel van een zoeksysteem kan men op zoek gaan naar documentaires 

waar zijn persoonlijke voorkeur naar uitgaat. 

 

- Het is een interactief medium en biedt de kijker anders dan bij televisie bij-

voorbeeld direct toegang tot achtergrondinformatie. Nadat ik de film Sisters In 

Law18 heb gezien kan ik direct doorsurfen naar een website over het rechts-

systeem van Kameroen of de website van de filmmaaksters Kim Longinotto 

en Florence Ayisi. Documentaire wil haar publiek graag informeren, zo niet 

een stap verder gaan en de kijker motiveren om actie te ondernemen naar 

aanleiding van wat hij/zij zojuist gezien heeft.  

                                                 
17 Kees Ryniks. “Bringing Documentaries to a Wider Audience” DOX [P2P] 62 (januari 2006): 4-6, 

5. 
18 Sisters in Law, Florence Ayisi en Kim Longinotto (reg.) Engeland: Vixen Films, 2005. Sisters in 

Law  was de openingsfilm van IDFA 2005. Twee vrouwelijke rechters in Kameroen nemen het heft 

in handen en strijden voor de rechten van de vrouw in hun land, die veelal niet serieus genomen 

worden. 
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- Het biedt de mogelijkheid tot interactie met andere geïnteresseerden door 

middel van een forum of een chatroom. Men kan meningen uitwisselen en el-

kaar onderling titels aanbevelen, maar men zou bijvoorbeeld ook in contact 

kunnen komen met filmmakers. 
 

Om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet zouden deze pun-

ten het beste met elkaar geïntegreerd kunnen worden, zo vormt zich een platform dat in 

het teken staat van documentaire. 

 

Zoals eerder besproken zijn vormen van online aanbod, zoals digitale televisie en Video 

On Demand een verlenging van de levenscyclus van documentaire. Het is een uitbreiding 

van het aantal vertoningsmomenten. Door documentaires van meer dan een paar jaar 

oud online aan te bieden wordt er een nieuwe markt aangesneden. Documentaires ver-

dwijnen na vertoning op festivals en in de bioscoop vaak in de vergetelheid. Documentai-

re kent ook niet zo’n bloeiende DVD-markt als fictiefilm. Dit heeft enerzijds te maken met 

het feit dat documentaire een nichemarkt is. Anderzijds verliezen documentaires vaker 

dan fictie na een paar jaar hun actualiteitswaarde. De verkoop en verhuur van DVD’s is 

hierdoor niet rendabel. Het online aanbieden van documentaires zorgt ervoor dat de films 

ook gezien worden in de fase tussen de vertoning in de bioscoop en het verliezen van de 

aandacht van het publiek. Bovendien kunnen deze documentaires een nieuwe bron van 

inkomsten vormen wanneer ze online tegen betaling worden aangeboden.  

 
Slimme marketing: twee nieuwe distributiemodellen  
Vroeger was er een vast tijdspad voor de verspreiding en vertoning van documentaires. 

Een documentairefilm beleeft zijn première op een festival, reist vervolgens andere festi-

vals af en wordt (alleen als het rendabel is) uitgebracht in de bioscoop of op DVD. Als 

laatste verschijnt de film op televisie. Het traject van televisiedocumentaire ziet er iets 

anders uit. Deze beleeft zijn première meestal met een éénmalige uitzending op televisie 

en mag dan hopen dat hij herhaald wordt. Met de mogelijkheid om documentaire online 

aan te bieden kunnen makers en producenten ook van de traditionele wegen afwijken 

door bijvoorbeeld een website te verbinden aan een productie en via deze site ook de 

marketing, de distributie en de verkoop te doen.  

 

Volgens Peter Broderick, een Amerikaanse consultant voor onafhankelijke filmmakers, 

wordt het Hollywood-model gebruikt voor films waar dat helemaal niet op van toepassing 

is. De documentairesector heeft helemaal niet de luxe om een dergelijk systeem van 

economische drempels op te bouwen. Broderick verkondigt dat de vorming van netwer-
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ken de sleutel wordt tot een nieuwe manier van distributie. Media-aanbieders moeten op 

zoek gaan naar hun core-audience. 19

 
Een nieuw model voor televisie: core-audience, prime-time, archief 

Uit de bevindingen van Martijn de Waal20 blijkt dat het het meest voor de hand liggend is 

dat het maken van een televisieprogramma een proces wordt dat bestaat uit drie fases.  

 

“In de eerste fase wordt het programma gemaakt. De maker kan via internet, weblogs of 

community-sites vast contact leggen met het publiek. In deze fase is het zaak de aan-

dacht van een zeer geïnteresseerd maar klein publiek vast aan te wakkeren. De tweede 

fase is de primetime-fase. Het programma wordt uitgezonden op televisie, en is nog en-

kele dagen beschikbaar via on demand diensten als UitzendingGemist. Nu heeft een 

grote groep kijkers kans het programma te bekijken. Dan volgt de derde fase: het pro-

gramma wordt verplaatst naar een digitaal archief en blijft via verschillende mediatypen 

op te vragen. Iedere fase vraagt om zijn eigen, mediaspecifieke benadering.” 21

 
Een nieuw model voor film: de Long Tail theorie 
Een theorie die op dit moment erg in de belangstelling staat in de documentairesector is 

The Long Tail theorie. Deze is afkomstig van Chris Anderson, de hoofdredacteur van het 

Amerikaanse internettijdschrift Wired. Zijn overtuiging is dat juist nichemarkten zoals do-

cumentaire kunnen profiteren van de mogelijkheid tot online aanbod. Zijn theorie gaat uit 

van de marketingstrategie die gebruikt wordt door Amazon.com, een Amerikaanse inter-

netstore die onder andere boeken en cd’s verkoopt. Zij creëren een structuur van aanbe-

velingen. Wanneer iemand interesse toont in een boek over diepzeeduiken, doet de 

website van Amazon een aantal suggesties van boeken waar diegene mogelijk ook in 

geïnteresseerd zou kunnen zijn. 

 

Er zijn een aantal redenen waarom de documentairesector hiervan kan profiteren. Ten 

eerste omdat het publiek van documentaire zo uiteenlopend is. Door in te spelen op de 

specifieke interesses van een individu en een één-op-één relatie te creëren tussen aan-

bieder en afnemer kan toch grip worden verkregen op dit zeer diverse publiek. 

 

                                                 
19 Martijn de Waal, “Op zoek naar het publiek (1): op zoek naar een core-audience” De nieuwe 

reporter. http://www.denieuwereporter.nl/?author=57, geraadpleegd 26 februari 2007. Zie ook: 

http://www.peterbroderick.com 
20 Martijn de Waal ging aan de hand van interviews op zoek naar consensus over nieuwe manieren 

van distributie. Op de website van De Nieuwe Reporter doet hij hier in drie delen verslag van. 
21 De Waal, 1. 
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Ten tweede wordt de aandacht van het publiek in de meeste gevallen getrokken door het 

onderwerp van documentaire. Daarom is een thematische indeling van online aanbod 

zeer wenselijk. Dit fungeert eigenlijk op dezelfde manier als een aanbevelingscultuur, de 

consument komt namelijk automatisch terecht in een omgeving die bij zijn persoonlijke 

interesses past. Een thematische indeling geeft sturing aan het publiek. Vanuit deze the-

matische indeling kan vervolgens gemakkelijk een vergelijkbare aanbevelingscultuur als 

bij Amazon.com ontstaan. 

 

De onafhankelijkheid van documentairemakers 
De twee besproken distributiemodellen bieden nieuwe mogelijkheden voor documentai-

remakers. Welke zeggenschap hebben filmmakers en producenten aangaande de distri-

butie en vertoning van hun film?  

 

Digitalisering heeft een aantal voordelen met zich meegebracht voor de productie van 

documentaire. Documentairemakers hebben meer onafhankelijkheid verworven sinds de 

mogelijkheid bestaat om digitaal te filmen. De kosten van het productieproces zijn om 

verschillende redenen lager geworden. Het filmmateriaal zelf is goedkoper. Mini-DV 

bandjes zijn goedkoper dan analoog filmmateriaal. Makers kiezen echter soms bewust 

voor analoog filmmateriaal, zoals 8 millimeter film omdat de kwaliteit hiervan anders is en 

er met opzet een bepaald effect gecreëerd kan worden. Naast goedkoper filmmateriaal 

zijn digitale camera’s kleiner en lichter van gewicht waardoor alleen werken geen pro-

bleem meer is en het bovendien gemakkelijk is om op locatie te werken. Dit bespaart 

extra kosten voor het vervoer van mensen en materiaal. Het kan zelfs zo ver gaan dat de 

regisseur niet eens meer ter plekke aanwezig hoeft te zijn. Naast kosten wordt er ook tijd 

bespaard. Digitaal filmmateriaal is sneller na te bewerken en bovendien hoeft daarbij 

geen materiaal verloren te gaan, maar kan het ruwe materiaal keer op keer anders be-

werkt en gemonteerd worden.  

 

De kritiek op de gemakken van digitaal filmen en nabewerken zou kunnen zijn dat er 

minder specialisme nodig is om film te maken en dat hierdoor misschien in de loop van 

de tijd waardevolle kennis op het gebied van analoge filmbewerking verdwijnt. Een ander 

punt van kritiek zou kunnen zijn dat veel onervaren filmmakers zichzelf als documentai-

remakers zullen beschouwen en dat er uiteindelijk maar weinig kwaliteit overblijft in een 

veel te overvloedig aanbod. Ik ben van mening dat het wel mee zal vallen. Het aanbod 

zal groeien, omdat de vertoningsplatformen toenemen en iedereen op internet kan zetten 

wat hij wil, maar dat betekent niet dat kwaliteitsdocumentaire niet langer te onderschei-

den is van de rest. Een ander gevolg van de vereenvoudiging van film maken en de toe-

name van vertoningsplatformen is bovendien dat er meer ruimte is voor experiment. 
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Experimenteren is wat mij betreft een onmisbare methode om het genre uit te dagen en 

‘fris’ te houden. 

 

Makers zijn in alle opzichten minder afhankelijk dan voorheen en in principe zouden ze in 

staat moeten zijn een project geheel zelfstandig te produceren. Ze kunnen zich letterlijk 

vrij bewegen. Met hun camera en met hun eindproduct. Ze zijn echter nog steeds afhan-

kelijk van financiering door fondsen. Daarbij zien ze vaak weinig terug van het in de film 

geïnvesteerde geld. 

 
“De bioscoophouder strijkt een voor Europese begrippen ongekend grote portie van het 

toegangskaartje op (60-65 procent, Europees gemiddelde 50-60 procent), waardoor in 

verhouding een kleiner deel van de opbrengst bij de producent terecht komt.22” 

 
De mogelijkheid om documentaires online aan te bieden brengt nieuwe perspectieven 

met zich mee voor makers. Makers en producenten kunnen zelf het initiatief nemen tot 

online aanbod. En ze kunnen ook besluiten om hun publiek voor dit aanbod te laten beta-

len. Een voorbeeld van zo’n initiatief is DocsOnline23, een documentaireplatform, waar 

mensen moeten betalen om een documentaire te zien. De tussenkomst van een distribu-

teur is in dit geval niet nodig en daarom kunnen opbrengsten in principe direct terugvloei-

en naar de filmmaker en de producent. Het is niet gezegd dat filmmakers hier rijk van 

zullen worden, want ze zullen alsnog van te voren fondsen moeten aantrekken voor hun 

project. En ook de voorzieningen van een website kosten geld. Maar het geeft de maker 

wel een instrument in handen om zelf te bepalen waar zijn documentaire te zien is en ook 

het aantal plaatsten waar de documentaire te zien is uit te breiden. Het enige probleem 

waar makers en producenten tegen aan lopen is het auteursrecht. 

 
Rechtenkwesties 

Het online aanbieden van documentaire brengt veel discussie met zich mee over de 

rechten van het materiaal. Online aanbod is een vermenigvuldiging van het aantal verto-

ningen. Op elke documentaire is het auteursrecht, beter bekend als het copyright, van 

toepassing. Dat betekent dat over elke vertoning van deze documentaire rechten afge-

dragen moeten worden. Van de wat oudere documentaires is meestal niet eens duidelijk 

wie de internetrechten in handen heeft, omdat daar voorheen nooit sprake van was. Nu 

deze rechten van belang worden blijkt het lastig om tot overeenstemming te komen over 

een bruikbare toepassing van deze rechten. 

                                                 
22 Nederlands Fonds voor de Film (2004), 23. 
23 http://www.docsonline.tv, geraadpleegd 16 april 2007.  
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Theoretisch gezien kan het makers, producenten, omroepen en distributeurs voordeel 

opleveren om alle rechten in handen te houden, omdat zij dan totale controle behouden 

over wat er met een film gebeurt. Daarmee zouden ze uiteindelijk niet veel bereiken, want 

op deze manier krijgt een film weinig gelegenheid om gezien te worden en roest de markt 

uiteindelijk vast. Om een de markt open te houden wordt nu van verschillende kanten 

gepleit om flexibel om te gaan met de internetrechten van documentaire. 

 

Een belangrijke poging hiertoe is het Creative Commons systeem.24 Creative Commons 

is een organisatie die licenties ontwerpt en op het web publiceert. Een auteur (de recht-

hebbende) kan een licentie uitzoeken en aan zijn werk koppelen. Zo kan hij ervoor kiezen 

om een deel van zijn rechten aan de gemeenschap cadeau te doen onder het motto 

“sommige rechten voorbehouden”.25 Creative Commons schept mogelijkheden voor het 

online aanbod van documentaire. 

 

 
Conclusie 
In dit hoofdstuk werd duidelijk welke voor- en nadelen online aanbod de documentaire-

sector te bieden heeft. Online aanbod kan een aanvulling vormen op het bestaande aan-

bod van omroepen en distributeurs. Deze uitbreiding van het aantal vertoningsmomenten 

vraagt om nieuwe distributiemodellen. Een nieuwe invalshoek is noodzakelijk om de 

markt open te breken. Hiermee kan niet alleen een groter documentairepubliek worden 

bereikt, maar wordt ook gezocht naar een andere adequate functieverdeling tussen ma-

kers, producenten, omroepen en distributeurs.  

 

Het volgende hoofdstuk bestaat uit drie casestudies van drie Nederlandse organisaties 

die documentaire online aanbieden of dit in de toekomst van plan zijn te doen. Dit zijn het 

IDFA, Holland Doc en DocsOnline. 

                                                 
24 Creative Commons is in 2002 opgericht door de Amerikaanse jurist Lawrence Lessig. 
25 Herbert Blankensteijn. “Copyright. Weg met het oude auteursrecht” M. Het maandblad van NRC 

Handelsblad (Internetspecial: Het wonder van het web) (januari 2007): 50-53, 51. 
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3. Casestudies 
 

Om een goed beeld te krijgen van het huidige online documentaireaanbod in Nederland 

heb ik veldonderzoek gedaan naar drie organisaties die een betekenisvolle positie inne-

men in de Nederlandse documentairesector. De organisaties die ik onderzocht heb zijn 

het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (het IDFA); Holland Doc, het digitale 

documentairekanaal van de Nederlandse publieke omroep; en het online documentaire-

platform DocsOnline. Deze drie organisaties bieden documentaires aan via hun website 

of zijn van plan dit op korte termijn te gaan doen.  

 

Het onderzoek is gebaseerd op drie gesprekken die ik met medewerkers van het IDFA, 

Holland Doc en DocsOnline heb gevoerd in februari 2007. Bij het IDFA heb ik gesproken 

met Dirk Blikkendaal, die als festivalproducent verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 

van IDFA’s digitale beleid, en met Caspar Sonnen, die vanuit de afdeling marketing & 

communicatie verantwoordelijk is voor IDFA online. De informatie over de digitalisering 

van IDFA is voor een deel afgeleid uit de conceptversie van het beleidsplan voor digitali-

sering van IDFA voor de periode 2006 tot 2008. 

Bij Holland Doc sprak ik met Stan van Engelen, die tot en met januari 2007 eindredacteur 

van het digitale themakanaal was1. Hij wilde zijn ervaringen van de afgelopen twee jaar 

bij Holland Doc met mij delen. 

Bij DocsOnline sprak ik met directeur en oprichter Vernon Gielen. Gielen is zelf documen-

tairemaker en producent. Eind 2006 startte hij een nieuw online platform met de intentie 

om de financiële onafhankelijkheid van documentairemakers te vergroten. Documentaire-

liefhebbers kunnen via de website documentaires bekijken tegen betaling. 

 

In dit hoofdstuk zal ik het online aanbod van documentaires van de drie genoemde orga-

nisaties behandelen. Ik bespreek de programmering van de documentaires en de plaats 

die deze programmering inneemt in het volledige aanbod. Verder is het onderzoek een 

weergave van de visie van de organisaties op de veranderende distributie en vertoning 

van documentaire. Hoe verhouden het IDFA, Holland Doc en DocsOnline zich tot distri-

buteurs en bioscopen of andere vertoners van documentaire? Hoe gaan zij om met de 

economische en juridische verschuivingen die in de voorgaande twee hoofdstukken aan 

bod zijn gekomen? 

                                                 
1 Sinds februari 2007 is de functie van eindredacteur overgenomen door Wim Schepens, die al vele 

jaren werkzaam is als programmamaker en eindredacteur voor de VPRO. Wim Schepens werkte 

onder andere mee aan de documentaireserie Het Geluk van Nederland, Noorderlicht, De Weten-

schapsquiz en Dokwerk Zie: http://www.vpro.nl/programma/geluk/dossiers/22731283, geraad-

pleegd 8 maart 2007. 
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Tot slot vraag ik mij af hoe IDFA, Holland Doc en DocsOnline zich tot elkaar verhouden. 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een festival, een themakanaal van een 

omroep en een individueel initiatief zoals DocsOnline? Wat is het verschil in de aanpak 

die zij kiezen bij het online aanbieden van documentaires? Welke belangen hebben zij en 

op welke doelgroep richten zij zich? 

 
IDFA: van festival naar virtueel instituut 
Het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam is opgericht in 1987 en bestaat dit 

jaar 20 jaar.2 Het IDFA is momenteel het grootste documentairefestival ter wereld. Dat wil 

zeggen, dit filmfestival overtreft andere festivals wat betreft het aantal professionele gas-

ten en bezoekers. Ieder jaar komen circa 2000 filmmakers en andere filmprofessionals 

naar Amsterdam en bezoeken ruim 125.000 mensen de films. Het IDFA wordt gesubsidi-

eerd door het ministerie van OC&W, het FilmFonds, het VSB Fonds, de gemeente Am-

sterdam, het Thuiskopiefonds en de stichting Movies that Matter (een initiatief van 

Amnesty International). 

 

Organisatiestructuur 
Het IDFA is meer dan alleen een festival voor documentaireliefhebbers. De organisatie 

vervult een belangrijke makelaarsfunctie in het netwerk van mensen en organisaties die 

zich op een professionele manier met documentaire bezig houden. Het IDFA heeft sterke 

banden met de internationale filmmarkt. Veel productiemaatschappijen, distributiebedrij-

ven en filminstituten worden ieder jaar opnieuw benaderd met een verzoek om nieuwe 

films in te sturen die in aanmerking kunnen komen voor het festival. Ook wordt er het 

hele jaar door onderzoek gedaan naar nieuwe documentaires die op de markt worden 

gebracht. De meeste kennis komt voort uit goede contacten met regisseurs of producen-

ten, het bezoeken van festivals verspreid over de hele wereld, zoals Sundance (USA), 

Silverdocs (USA), DOK Leipzig (Duitsland) en CPH:DOX (Denemarken). En verder wor-

den filmwebsites en -tijdschriften zoals Variety en catalogi van andere festivals goed in 

de gaten gehouden. 

 

                                                 
2 Het IDFA werd in 1987 opgericht door Ally Derks, die op dit moment nog steeds directrice is van 

het festival. 
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De makelaarsfunctie die het IDFA vervult komt tot uiting in de verschillende afdelingen 

van de organisatie. Het IDFA is tegelijkertijd: 

o Een archief rijk aan beeldmateriaal 

o Een marktplaats voor professionals (Docs for Sale) 

o Financieel ondersteuner van documentaireprojecten in ontwikkelingslanden (Jan 

Vrijman Fonds)3 

o Financier van nieuwe filmprojecten (Het Forum) 

o Matchmaker tussen regisseurs, producenten en financiers van nieuwe filmprojec-

ten (Het Forum) 

o Een culturele ontmoetingsplaats voor film- en cultuurliefhebbers; gericht op uit-

eenlopende doelgroepen (het IDFA festival) 

o Educatief door middel van projecten en programma’s voor scholen. 

o Distributeur van een eigen DVD-label: IDFA’s Delicatessen.4 

 

Deze opsomming geeft een beknopt beeld van de veelzijdigheid van het IDFA. Ik ga in dit 

onderzoek niet uitgebreid in op de functie en de taken van iedere afdeling van het IDFA. 

De organisatieonderdelen komen alleen ter sprake wanneer ze van invloed zijn op het 

online documentaireaanbod van het IDFA. 

 

Festivalprogrammering 

Tijdens het festival staat de creatieve documentaire centraal. De creatieve documentaire 

wordt op de website van het IDFA omschreven als een documentaire die de eigen visie 

van de maker weergeeft, zonder journalistiek te zijn. De maker is een kunstenaar en 

geen verslaggever die de werkelijkheid zo objectief mogelijk probeert te presenteren.5 
Het IDFA zoekt naar documentaires die stilistisch interessant of vernieuwend zijn en die 

erin slagen duidelijk te communiceren met hun publiek.  

                                                 
3 Het voortbestaan van het Jan Vrijman Fonds is op dit moment onzeker, omdat het ministerie van 

Buitenlandse Zaken in het najaar van 2006 liet weten het Fonds met ingang van 2007 niet langer 

financieel te ondersteunen. Dit geldt ook voor het Hubert Bals Fonds van het Internationaal Film 

Festival van Rotterdam. Beide fondsen hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit, maar dat is door 

het ministerie van de hand gewezen. Voorlopig kan het fonds operationeel blijven dankzij andere 

financiers zoals Stichting DOEN en Hivos. Zie ook: http://www.idfa.nl/newsitem.asp?newsid=437, 

geraadpleegd 9 maart 2007. 
4 IDFA’s Delicatessen is een samenwerkingsverband tussen IDFA en distributeur Cinema Delica-

tessen. 
5 http://www.idfa.nl/idfa_content.asp?namedid=idfa_mission, geraadpleegd 10 januari 2007. 
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Ook de maatschappelijke relevantie van een documentaire is belangrijk:  

 

“Een documentairefestival is de uitgelezen plek om de veranderingen in onze maat-

schappij in kaart te brengen en te analyseren, ver van het dagelijkse mediageweld en 

beschut van het oppervlakkige meningencircus, maar wel midden in de wereld. […] Wan-

neer vorm, inhoud en overdracht elk voldoende aan bod komen, is de basis gelegd voor 

een succesvol festival. Een festival dat mensen prikkelt en nieuwe perspectieven biedt.” 6

 

Het IDFA wil de nieuwste producties vertonen. Naast bovenstaande criteria is het daarom 

een vereiste dat de films die ingestuurd worden maximaal één jaar oud zijn. Het festival-

programma bestaat daarom ieder jaar uit recente films en nieuwe stijlen en nieuwe vor-

men van documentaire manifesteren zich.  

 

Het festival vertoont ieder jaar ruim 250 films. Het programma bestaat uit verschillende 

onderdelen. Er zijn drie competitieprogramma’s:  

• De Joris Ivens competitie: dit is de belangrijkste competitie. Bedoeld voor docu-

mentaires langer dan zestig minuten. 

• De Zilveren Wolf competitie: voor documentaires korter dan zestig minuten is er 

de Zilveren Wolf prijs. Voor documentaires korter dan 30 minuten de Zilveren 

Welp. 

• Nieuwe makers maken hun regiedebuut in de First Appearance competitie. 

 
De belangrijkste niet-competitieve categorie van het festival is de Reflecting Images sec-

tie, die ieder jaar bestaat uit ongeveer 70 films. Daarnaast zijn er een aantal kleinere 

categorieën waaronder Paradocs (waarin de korte, experimentele documentaire centraal 

staat); Kids&Docs (documentaire voor kinderen); IDFAcademy (internationale studenten-

films) en Higlights of the Lowlands (het beste van Nederlandse documentaire). Ook is er 

ieder jaar een Top 10 programma, samengesteld door een bekende filmmaker (in 2006 

was dat Alan Berliner) en een themaprogramma dat bijvoorbeeld in het teken staat van 

een land, zoals in 2006 het China Transit programma. 

 

Online content 
Het IDFA biedt op dit moment nog geen online documentaires aan. Tijdens het festival 

worden de films voor het publiek alleen op reguliere wijze vertoond, namelijk op een groot 

scherm in een bioscoopzaal. Professionals die Docs for Sale bezoeken kunnen films 

bekijken in filmcabines. Tot 2006 werd daarvoor nog gebruik gemaakt van een uitleen-

systeem met VHS-tapes of DVD’s. Maar tijdens IDFA 2006 waren de films via een centra-

                                                 
6 http://www.idfa.nl/idfa_content.asp?namedid=idfa_mission, geraadpleegd 10 januari 2007. 
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le videoserver direct beschikbaar in digitaal formaat. Op deze manier konden films ge-

makkelijk en snel door meerdere mensen tegelijk bekeken worden.  
Op de website van IDFA kon men in 2006 voor het eerst de trailers van bijna een vierde 

van de films uit het totale festivalprogramma bekijken.7 Google Video zorgde voor de 

voorzieningen, door een klein ingebouwd frame op de voorpagina van de website. Ook 

nieuw afgelopen jaar was de Dagkrant Online, waarop iedere dag nieuwtjes, video's van 

videoverslaggevers, een filmestafette van IDFAcademy-studenten, trailers en een selec-

tie van artikelen uit de papieren Dagkrant verschenen8. De digitale dagkrant is een ver-

nieuwende aanvulling op de sinds 1990 tijdens het festival uitgegeven papieren dagkrant. 

De inhoud van de digitale versie verschilt van de papieren versie. Op de website van de 

digitale dagkrant kan elke dag een pdf-versie van de normale papieren dagkrant worden 

gedownload. 

De trailers en het videomateriaal uit de dagkrant vormen op dit moment de enige video-

content die via de website van het IDFA wordt aangeboden. Het IDFA besteedt sinds 

2000 ook aandacht aan online initiatieven van anderen in het project Docs Online.9 Zij 

richt haar blik daarbij op de kruisbestuiving die plaats vindt tussen documentaire en 

nieuwe media. Zo is er aandacht voor interactieve projecten, videoblogs en de mogelijk-

heden van mobiele telefoons en andere draadloze technologie. Maar op de website van 

het IDFA zelf zijn op dit moment geen volledige documentaires te zien. Dit gaat echter op 

korte termijn veranderen.  

 
IDFA 2.0 
Sinds een klein jaar is het IDFA bezig met het uitvoeren van het digitale masterplan dat in 

2006 is opgesteld. Het beleidsplan voor digitalisering richt zich niet alleen op het online 

aanbieden van documentaires, maar op een organisatiebrede doorvoering van digitale 

technologie: IDFA 2.0. Het is een omvangrijke onderneming om digitale technologie in 

alle geledingen van de organisatie door te voeren. Het IDFA neemt een makelaarspositie 

in op de internationale documentairemarkt. Zij bevindt zich temidden van filmmakers, 

producenten, distributeurs, sales-agents, filminstituten en andere filmprofessionals en zij 

fungeert als ontmoetingsplaats, matchmaker en bemiddelingsinstantie tussen al deze 

professionals.  

 

                                                 
7 Deze trailers zijn nog steeds te vinden op de site: http://www.idfa.nl/idfa_trailers.asp?pageid=581  
8 http://www.dagkrant.idfa.nl  

Zie ook: http://www.dagkrant.idfa.nl/pagetype.1.newsarchive.page.php?s153p34i122  
9 Niet te verwarren met het platform DocsOnline dat later in dit hoofdstuk aan bod komt. Voor ID-

FA’s overzicht van Docs Online zie: http://www.idfa.nl/idfa_content.asp?pageid=575, geraadpleegd 

10 maart 2007. 
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Het beleid is gericht op het ontwikkelen van een goede database, een nieuw contentma-

nagementsysteem en de digitalisering van het beeldmateriaal waarover het IDFA be-

schikt. Het beleid krijgt vorm in 8 concrete toepassingen10, namelijk: 

- de documentairedatabase 

- het documentairemagazine 

- IDFA online 

- My IDFA 

- Het virtuele Forum 

- Docs for Sale digitaal 

- Jan Vrijman Fonds digitaal 

- Educatie (aanbod aan scholen) 

 

Zoals hieruit is op te maken wordt ook hier het onderscheid gemaakt tussen verschillende 

organisatieonderdelen. Het is de bedoeling dat deze vernieuwingen de organisatie uitein-

delijk naar het niveau van een virtueel instituut tillen. Producent Dirk Blikkendaal geeft 

aan dat er twee lijnen worden uitgezet: één richting de professionele markt en één rich-

ting het publiek. Het IDFA zal haar dienstverlening aan de markt uitbreiden door digitaal 

beeldmateriaal beschikbaar te gaan stellen. Daarmee wordt de vraag van distributeurs, 

omroepen, enzovoorts direct gekoppeld aan het aanbod van filmmakers en producenten. 

Zodra deze infrastructuur opgezet is, kan het IDFA ook een publiek kanaal worden. 

De digitale documentaire database biedt nu via de website toegang biedt tot ruim 2000 

filmbeschrijvingen van films die vanaf 1992 door het IDFA zijn vertoond. Op dit moment 

bevat de database alleen filmbeschrijvingen en zijn deze niet geïntegreerd met andere 

materialen. De database moet uitgroeien tot een digitaal archief met niet alleen beschrij-

vingen, maar ook bewegend beeld en aanvullende informatie, zoals interviews, recensies 

en dergelijke. De website zal zo langzaam aan van een publicatiemedium veranderen in 

een participatieforum.  

 

Online aanbod 
Het aanbieden van documentaires via de website zal zich dus in de eerste plaats richten 

op het opzetten van een online infrastructuur voor de professionele markt. De volgende 

stap voor Docs for Sale is de overgang van een digitaal aanbod via een videoserver naar 

een online aanbod. Docs for Sale en ook het Forum kunnen documentaires aanbieden in 

een gesloten domein. Professionals kunnen via een afgeschermd gedeelte van de websi-

te documentaires bekijken. Dit kunnen voltooide projecten zijn, maar ook projecten in 

ontwikkeling. Zo ontstaat voor makers op zoek naar geldschieters de mogelijkheid om 

hun projecten te presenteren en financiers of kopers hebben de mogelijkheid alvast een 

                                                 
10 Deze informatie is direct afkomstig uit de conceptversie van het digitale masterplan van het ID-

FA. 

MA-thesis C. van Buuren 36



Docs on Demand  Casestudies 

voorproefje te nemen van projecten in ontwikkeling. Kopers en verkopers van documen-

taires kunnen op deze manier het hele jaar door films bekijken, beoordelen en verhande-

len. 

Het voordeel van een online aanbod op deze manier is dat het weinig problemen oplevert 

met copyright. Juridisch gezien is het domein voor professionals een gesloten circuit. Het 

betreft films die nog verhandeld moeten gaan worden. Zolang het beeldmateriaal uitslui-

tend aangeboden wordt op een afgeschermd gedeelte van de website levert dat geen 

problemen op. 

 

Het online aanbod voor niet-professionals ligt wat ingewikkelder. Bewegend beeld krijgt 

op korte termijn een belangrijker aandeel in de informatievoorziening van de website. 

Kort beeldmateriaal zoals trailers en korte filmpjes zijn nu al op de website te zien. Het 

open domein op de website geeft op dit moment toegang tot de catalogus van het filmar-

chief met ruim 2000 titels. Het is de bedoeling dat documentaireliefhebbers in de toe-

komst kunnen beschikken over volledige documentaires uit deze catalogus. Er zijn nog 

geen concrete plannen voor de uitvoering hiervan. Het IDFA wil zoals gezegd uitgroeien 

tot een participatieforum. Bezoekers moeten niet alleen de mogelijkheid hebben om do-

cumentaires te bekijken, maar ook om achtergrondinformatie op te zoeken en om met 

elkaar in contact te komen. Er moet daarbij rekening gehouden worden met de diversiteit 

van het documentairepubliek. De ene webbezoeker zal op zoek gaan naar een documen-

taire over een specifiek onderwerp, de ander wil geadviseerd worden over de kwaliteits-

documentaires die hij gezien moet hebben en weer een ander vindt het prima om 

vrijblijvend door het aanbod te bladeren. Het IDFA streeft ernaar te voorzien in deze ver-

schillende behoeftes. 

 

Copyright 
Voordat een documentaire via het openbare gedeelte van de website vertoond kan wor-

den, zal er toestemming moeten worden gevraagd aan de rechthebbende van de film. 

Om het verwerven van de rechten in goede banen te leiden zal het IDFA systematisch te 

werk moeten gaan en modellen moeten opstellen om de rechten van het materiaal goed 

te regelen. De rechthebbenden moet om toestemming worden gevraagd en er zullen 

nieuwe contracten moeten worden gesloten. Daarnaast zal er een betalingsmodel moe-

ten worden opgesteld voor de films die via de website worden aangeboden.  

 

Het IDFA verwacht dat het verkrijgen van het beeldmateriaal en de rechten ervan voor-

spoedig zal verlopen. Het IDFA beschikt over een grote hoeveelheid informatie van de 

films die op het festival gedraaid hebben, waardoor de rechthebbenden eenvoudig zijn te 

achterhalen. Bovendien maakt het IDFA deel uit van een groot netwerk en geniet het 

vertrouwen van de markt. Makers, producenten en distributeurs zullen zich bereid tonen 

hun materiaal beschikbaar te stellen, omdat het IDFA een kwaliteitskeurmerk is waaraan 
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men zijn product graag verbindt. Vooral van films die een paar jaar oud zijn en bijna ner-

gens meer te zien zijn zullen de internetrechten gemakkelijk vrijgegeven worden. Het 

IDFA gaat bovendien uit van het sluiten van non-exclusieve contracten, zodat de filmma-

ker (of andere rechthebbende) ook de vrijheid heeft om de film op een ander platform aan 

te bieden. 

 

Marktpositie 
Het IDFA is niet bang voor concurrentie van andere documentaireplatforms. De meerder-

heid hiervan is ofwel gericht op de consumentenmarkt of wil filmmakers een etalage bie-

den. Dit is niet het primaire doel van het IDFA. Het IDFA wil in de eerste plaats een 

dienstverlenende en adviserende functie vervullen voor de professionele markt. Professi-

onals kunnen zich beroepen op de kennis van kwaliteit die het IDFA in huis heeft. Het 

aanbod van documentaires via de website voor een niet-professioneel publiek is wel een 

mooie aanvulling, maar het is de bedoeling dat het festival het belangrijkste moment is 

waarop documentaires voor het publiek te zien zijn. Het online documentaireaanbod van 

IDFA richt zich op professionals en op dat gebied hebben ze een sterke concurrentieposi-

tie. 

 

Conclusie 

Het IDFA wil van een festival uitgroeien tot een virtueel participatieplatform voor de crea-

tieve documentaire. Dit platform bevat alle aspecten die het IDFA nu ook in zich heeft en 

benadrukt de functie van IDFA als makelaar tussen professionals op de internationale 

documentairemarkt. Het aanbod van documentaires via de website richt zich in eerste 

instantie ook alleen op professionals. Dit aanbod voor en door de markt is gratis en is 

alleen voor professionals te zien in een gesloten domein. Het voordeel hiervan is dat het 

IDFA de internetrechten van het materiaal niet hoeft te vrijwaren, omdat het materiaal 

nog geen officiële rechten heeft.  

Het IDFA wil ook documentaires aanbieden voor niet-professionals, maar dit komt op de 

tweede plaats. Het uitgangspunt van dit aanbod is het filmarchief op de website met film-

titels van de festivals van 1992 tot en met 2006. Hoeveel documentaires er online komen 

te staan is nog de vraag. Het IDFA is positief over het verkrijgen van de internetrechten 

van de documentaires die het festival via de website wil aanbieden. Het IDFA heeft het 

voordeel dat het bekend staat als een festival dat gegarandeerd staat voor kwaliteit en 

deel uitmaakt van een groot netwerk. De contacten uit dit netwerk komen eens per jaar 

fysiek samen tijdens het festival in Amsterdam en dat kan veel tijd besparen bij onder-

handelingen. Concrete plannen voor betaalmodellen en de manier van aanbieden 

(streamen, downloaden of beide) heeft het IDFA nog niet. Het IDFA is niet bang voor 

concurrentie van andere documentaireplatforms, omdat het doel van hun online aanbod 

verschilt van dat van anderen. 
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Holland Doc  
 

Het digitale themakanaal Holland Doc is in december 2004 opgericht. Zoals in hoofdstuk 

2 is besproken, zendt Holland Doc Nederlandse documentaireprogramma’s van verschil-

lende publieke omroepen uit  via de digitale televisie en via internet. Het themakanaal 

staat iedere week in het teken van een ander thema. In de eerste week van januari was 

het thema bijvoorbeeld “goede voornemens” en tijdens de Fashion Week in Amsterdam 

werden een week lang documentaires over mode uitgezonden. Regelmatig wordt ook het 

werk van een bepaalde filmmaker belicht, zoals dat van documentairemaker Joost Conijn 

of van fotograaf en cineast Ed van der Elsken. Naast de uitzendingen via digitale televisie 

zendt de VPRO elke donderdag samen met de NPS, de IKON en de Humanistische Om-

roep een documentaire uit op Nederland 2, onder de noemer Holland Doc. 

 

Missie 

De naam “Holland Doc” spreekt voor zich: het kanaal richt zich op de ‘Hollandse’ docu-

mentaire. Het kanaal is gestart met het doel de toekomst van documentaires te onder-

zoeken. Op de website van Holland Doc staat geen missie omschreven, maar het 

concept wordt als volgt omschreven: 

 

“[…] Holland Doc is meer dan een televisieprogramma. De wekelijkse uitzending is de 

etalage van een multimediaal documentaireplatform met een themakanaal, een website, 

een wekelijkse nieuwsbrief en publieksevenementen.” 11

 

Ik zou Holland Doc willen omschrijven als een verzamelplaats voor het brede documen-

taireaanbod van verschillende Nederlandse omroepen, gehuisvest door de VPRO. Het 

kanaal besteedt aandacht aan verschillende stijlen van het documentairegenre met een 

aanbod dat uiteenloopt van auteursdocumentaires tot historische portretten. 

 

                                                 
11 http://www.vpro.nl/programma/hollanddoc, geraadpleegd 9 maart 2007. 
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Holland Doc sluit goed aan bij de doelstelling van de omroep waar het kanaal gehuisvest 

is: 

 

“De VPRO presenteert zich in haar missie als een toekomstgerichte, verkennende om-

roep die:  

  

• ondogmatisch en onbevangen zoekt naar de diepere achtergrond van maat-

schappelijke ontwikkelingen; 

• kijkers en luisteraars, jong en oud, benadert als mondige burgers die in staat 

zijn tot zelfstandige oordeelsvorming; […] 

• vanuit deze uitgangspunten een bijdrage levert aan de taakopdracht aan het 

totaal van de publieke omroep om een pluriform en volledig programma-

aanbod te verzorgen dat voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt.” 12 

 

Holland Doc is toekomstgericht en experimenteert met het online aanbieden van docu-

mentaire. Het is voor de redactie onbekend waar de huidige veranderingen in de film- en 

televisiesector toe zullen leiden, maar er bestaat geen angst om zelf deel uit te maken 

van die veranderingen. De eerste twee punten uit de missie van de VPRO zijn duidelijk 

op Holland Doc van toepassing. Het themakanaal vertoont documentaires met uiteenlo-

pende onderwerpen: “…zoekt naar de diepere achtergrond van maatschappelijke ontwik-

kelingen.” En doordat de onderwerpen zo uiteenlopend zijn, zijn deze interessant voor 

een divers publiek: “…jong en oud…”. Het laatste deel van de VPRO-missie is interes-

sant. Hier wordt gesproken over de wettelijke eisen waaraan de programmering van de 

VPRO moet voldoen. De programmering van de VPRO moet passen in het beleid zoals 

dat door de Publieke Omroep geformuleerd is. 
 

Volgens Stan van Engelen is wet- en regelgeving een van de redenen dat Holland Doc 

door de Publieke Omroep en door de VPRO niet als hoofdactiviteit beschouwd kan wor-

den. Dit heeft directe gevolgen voor de hoogte van het budget dat door de VPRO aan 

Holland Doc mag worden besteedt. Aangezien de Publieke Omroep het nog steeds als 

haar hoofdtaak beschouwt om reguliere televisie te maken, is daar het meeste geld voor 

beschikbaar. Themakanalen op de digitale televisie en op het internet vallen vooralsnog 

onder de neventaken en daarom is het budget daarvoor veel kleiner.  

 

Holland Doc is twee jaar geleden als experiment opgezet met eigen middelen van de 

VPRO. Het kanaal draait nu voor 90% op het budget van de VPRO en de rest van het 

budget is afkomstig van de andere drie betrokken omroepen (de IKON, de NPS en de 

                                                 
12 Missieomschrijving van de VPRO. http://www.vpro.nl/overdevpro/14049645, geraadpleegd 9 

maart 2007. 
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Humanistische Omroep). Hun rol is op dit moment vooral participerend. Holland Doc 

wordt dus volledig gefinancierd van publiek geld. De Nederlandse Publieke Omroep 

(NPO) erkent het belang van Holland Doc, maar voorlopig blijft het omroepbeleid hoofd-

zakelijk gericht op een behoudende lineaire programmering die past in de netprofilering 

zoals die door de NPO is vastgesteld, ongeacht of het om reguliere of digitale televisie 

gaat. 

 

Programmering: televisie, themakanaal, documentaire on demand 
De nadruk ligt bij Holland Doc op de plek die ingenomen wordt als digitaal themakanaal. 

Holland Doc is een van de themakanalen van de publieke omroep die deel uitmaken van 

Nederland 413. Nederland 4 omvat op dit moment 17 themakanalen, die 24 uur per dag 

uitzenden. De thema’s van deze kanalen variëren van Journaal 24, tot Hilversum Best 

(favoriete programma’s van vroeger), en 3voor12 (muziek, interviews en concertregistra-

ties). Deze kanalen richten zich door hun thematische indeling op verschillende doel-

groepen en zijn zowel via de digitale televisie als via het internet te ontvangen.  

 

Het themakanaal Holland Doc richt zich op de documentaireliefhebber en vertoont elke 

dag ongeveer 10 documentaires. De meeste documentaires die Holland Doc vertoont zijn 

van Nederlandse oorsprong, maar de onderwerpen kunnen zowel typisch Nederlandse 

als internationaal georiënteerde onderwerpen zijn. De uitzendingen via digitale televisie 

vormen een programmacyclus van een paar uur die zichzelf de hele dag herhaalt. Naast 

de uitzendingen op de digitale televisie is er één keer per week een reguliere uitzending 

op Nederland 2. De documentaire die dan uitgezonden wordt kan afwijken van het aan-

bod op het digitale kanaal. Verder zijn bijna alle documentaires on demand  terug te zien 

via de website, zij het soms voor een beperkte periode.  

 

De website van Holland Doc was aanvankelijk vooral een middel om de wekelijkse the-

ma’s van het themakanaal te etaleren. De website is ingericht als een map met verschil-

lende tabbladen14. Het nieuwste thema van de week staat op het eerste tabblad, de 

Voorpagina. De overige thema’s zijn terug te vinden in het jaaroverzicht van de pro-

grammering, onder het tabblad Dossiers.  

 

Tot voor kort stonden op de Voorpagina alle wekelijkse thema’s onder elkaar weergege-

ven. De enige toegevoegde waarde van de website ten opzichte van het themakanaal 

leek daarmee dat de oude thema-uitzendingen via de website on demand konden wor-

den bekeken. Via het nieuwe weekthema wordt de bezoeker doorverwezen naar het digi-

                                                 
13 http://www.nederland4.nl, geraadpleegd 20 maart 2007. 
14 Ook de website van het VPRO-programma Tegenlicht heeft dit design. 

http://www.vpro.nl/tegenlicht, geraadpleegd 20 maart 2007. 
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tale kanaal, dat op de website wordt gestreamd. De webstream vormt net als het digitale 

televisiekanaal een ononderbroken programmacyclus van circa 10 documentaires die de 

hele dag door achter elkaar herhaald worden. Holland Doc heeft ervoor gekozen om de-

ze programmacyclus ook op de website aan te bieden, omdat het themakanaal nog niet 

in heel Nederland via de digitale televisie te ontvangen is.  

 

Sinds februari 2007 hebben de website en het themakanaal er twee nieuwe onderdelen 

bij. De nadruk ligt niet langer alleen op de wekelijkse thema’s, maar de website biedt nu 

ook De keuze van de kijker en Holland Doc Junior. Voor De keuze van de kijker herhaalt 

Holland Doc elke tien weken een week lang de vijf documentaires die door de kijker het 

meest gewaardeerd worden. Kijkers kunnen via de nieuwsbrief hun stem uitbrengen op 

de documentaire die zij graag terug willen zien. Het tweede nieuwe onderdeel, Holland 

Doc Junior is speciaal voor kinderen. Vanaf maart 2007 zendt Holland Doc twee keer in 

de week (op zondag en op woensdag) een kinderdocumentaire uit op het themakanaal. 

 

Vertoning 
Holland Doc is een voorbeeld van de nieuwe manier van uitzenden door het creëren van 

meerdere uitzendmomenten. De combinatie van verschillende mediatoepassingen maakt 

Holland Doc tot een multimediaal platform voor documentaire. De uitzending op Neder-

land 2 fungeert volgens Stan van Engelen als een etalage voor het digitale kanaal en de 

website. De uitzendingen via het themakanaal en het on demand aanbod via de website 

zijn hier geen vervanging van, maar vormen er een aanvulling op. 

 

Maar wat is nog de toegevoegde waarde van een vaststaand uitzendmoment op televi-

sie, wanneer er een website voor handen is waar de kijker het zelf voor het zeggen 

heeft? Er zijn meerdere redenen waarom de reguliere uitzending op Nederland 2 mijns 

inziens een belangrijke functie heeft. Ten eerste beroept meer dan de helft van de Neder-

landse huishoudens zich voor het film- of televisieaanbod nog op reguliere televisie. Aan-

kondigingen in de vorm van promo’s op televisie zijn daarom nog steeds een effectieve 

manier om mensen te attenderen op een bepaalde uitzending. Wanneer men de uitzen-

ding niet kan zien is in ieder geval de aandacht gewekt en zal men zelf actief op zoek 

gaan naar andere mogelijkheden om de uitzending te zien. 

 

Bovendien biedt de uitzending op televisie een goede kans op “toevalstreffers”. De pas-

sieve televisiekijker hoeft niet op zoek te gaan naar de aflevering. De kijker kan de afleve-

ring per toeval tegenkomen bij het zappen en geboeid raken terwijl hij niet gepland had 

de aflevering te bekijken. De volgende stap zou het actief deelnemen op het documentai-

replatform Holland Doc kunnen zijn. 
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Tot slot heeft de reguliere uitzending een toegevoegde waarde, omdat het een makkelij-

ker medium is om buitenlandse documentaires te vertonen. Zo werd in januari 2007 de 

documentairefilm 49 Up15 van de Amerikaanse filmmaker Michael Apted op Nederland 2 

uitgezonden. Vanwege de lengte werd de film opgesplitst in twee delen. De meeste bui-

tenlandse documentaires die door Holland Doc worden vertoond kunnen om auteursrech-

telijke redenen niet worden uitgezonden op het digitale kanaal en zijn ook niet via het 

internet te bekijken.  

 

Het voordeel van het vertonen van Nederlandse documentaires is dat de omroep de uit-

zendrechten (inclusief de internetrechten) van het materiaal al heeft, omdat de meerder-

heid van de uitgezonden documentaires door de filmmaker in opdracht van de omroep 

wordt gemaakt. Daardoor kunnen deze documentaires meerdere keren worden herhaald 

op de digitale televisie en kunnen ze gratis worden aangeboden via de website. 

 

Ook Van Engelen onderstreept het belang van de reguliere televisie uitzending. Hij ge-

looft er niet in dat de huidige publieke netten met het verlies van hun unieke functie bin-

nen vijf jaar verdwenen zullen zijn. De etalagerol die zij kunnen spelen zal langer stand 

houden, omdat de netten een duidelijke vindbare plek zijn waar informatie samen komt. 

Mensen zijn hiermee vertrouwd en zullen zich hierop blijven beroepen. 

 

Distributie 

Een belangrijke verandering op het gebied van distributie is dat de publieke omroep niet 

langer haar eigen distributie in handen heeft. Tot 2006 was de zendmast van de Nozema 

eigendom van de staat, maar sinds de overname van Nozema door KPN is daar veran-

dering in gekomen. Wanneer de publieke omroep mee wil gaan met de huidige ontwikke-

lingen is het onvermijdelijk om met commerciële partijen in zee te gaan. Het digitale 

themakanaal Holland Doc is als onderdeel van Nederland 4 gebonden aan bepaalde 

afspraken met kabelmaatschappijen. Kabelmaatschappijen betalen de publieke omroep 

bijvoorbeeld een bepaald bedrag per aansluiting per jaar voor een aansluiting op een 

themakanaal. Op die manier vloeien er inkomsten terug naar de publieke omroep.  

 
Publiek 
Volgens Stan van Engelen is het nog niet mogelijk om het publiek van digitale televisie tot 

in detail te meten. Er zijn verschillende kabelmaatschappijen die Holland Doc doorgeven, 

dus alles zou bij elkaar opgeteld moeten worden. Maar niet alle kabelmaatschappijen zijn 

al in staat om meer details over hun klanten te verzamelen dan hoeveel mensen er totaal 

                                                 
15 49 Up, Michael Apted (reg.) Engeland: Granada Television, 2005. 
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tegelijk naar digitale televisie kijken. Er is daarom slechts een vaag beeld van het publiek 

van Holland Doc.  

Er kan worden aangenomen dat het publiek van Holland Doc bestaat uit mensen die in 

Nederland wonen en geïnteresseerd zijn in de Nederlandse documentaire. Waarschijnlijk 

is de samenstelling van het publiek van Holland Doc sterk afhankelijk van het thema van 

die week en de onderwerpen van de documentaires die worden uitgezonden.  

 
Visie 
Van Engelen gelooft in het nieuwe uitzendmodel zoals beschreven in het vorige hoofd-

stuk. Het idee van de unieke televisie-uitzending moet worden losgelaten en er moet 

ruimte komen voor nieuwe strategieën. De publieke netten zullen etalages worden voor 

andere manieren van documentaireaanbod. Omdat er bij de publieke omroep minder 

ruimte is voor documentaire is het logisch dat er andere manieren gezocht worden om 

documentaire een plek te geven. Volgens Van Engelen zijn themakanalen een tussenfa-

se. Holland Doc is een platform om te onderzoeken hoe je documentaire beter bij het 

publiek kunt krijgen. In de toekomst zullen soortgelijke platforms steeds meer de vorm 

aannemen van een groot archief on demand: een grote bibliotheek. 

Van Engelen benadrukt vooral het feit dat documentaire een genre is dat zoveel mogelijk 

gezien moet worden. En dat kan alleen als iedereen in de sector open staat voor nieuwe 

manieren van aanbod. Wanneer makers, producenten, distributeurs en omroepen met 

elkaar hetzelfde doel nastreven.  
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DocsOnline 
 

DocsOnline is de eerste website in Nederland die een abonnement aanbiedt voor het 

online bekijken van documentaires.16 Initiatiefnemer Vernon Gielen is zelf documentaire-

maker en producent en beoogt met DocsOnline een grotere financiële onafhankelijkheid 

van filmmakers en producenten. In 2003 is hij begonnen met het uitwerken van het initia-

tief, het testen van servers en andere technologische middelen en het aantrekken van 

fondsen en andere investeerders. In december 2006 is de website van DocsOnline online 

gegaan.  

 

Missie 

De missie van DocsOnline wordt op de website als volgt omschreven: 

 

“Our mission is to support professional documentary makers financially by exposing their 

work on a wide international scale to a paying audience. The DocsOnline Foundation 

further aims to encourage the use of documentaries as a valuable resource of information 

and promote an unrestricted exchange of views and opinions. To this end, the Doc-

sOnline foundation organizes a documentary-on-demand website that is designed to 

increase public interest worldwide and provide the documentary tradition a lasting pre-

sents on the internet, thereby promoting the genre and fostering sales.” 17

 

Een van de twee belangrijke doelen van DocsOnline is een plaats voor documentairema-

kers te creëren waar zij hun documentaire tegen betaling kunnen aanbieden. Hiermee 

wordt beoogd de financiële onafhankelijkheid van filmmakers groter te maken. In de 

tweede plaats wil DocsOnline een platform zijn waar documentaire, informatie, visies en 

opinies over de wereld met elkaar integreren. 

 

Programmering 
DocsOnline is volledig gebaseerd op het principe van Video On Demand. Al het aanbod 

dat er is, wordt op de website vertoond en niet via andere media. De website is in het 

Engels geschreven en heeft een internationaal karakter. De bezoeker heeft de keuze uit 

verschillende “tabs” met kopjes zoals World, Classics, Files en About Us. DocsOnline 

gaat er van uit dat de bezoeker van de site niet op de hoogte is van namen of titels, maar 

juist is geïnteresseerd in een thema. De site opent automatisch op de pagina World, 

waarop een wereldkaart staat. Op deze wereldkaart kun je ieder land aanklikken en ver-

volgens verschijnt er informatie over het aantal inwoners, het nationale inkomen per 

                                                 
16 http://www.docsonline.tv, geraadpleegd 16 april 2007. 
17 De missie van DocsOnline is te vinden op de website onder het kopje About Us. Zie: 

http://www.docsonline.tv, geraadpleegd 9 maart 2007. 
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hoofd en de gemiddelde levensverwachting van de bevolking van dat land. Op dezelfde 

pagina kun je kiezen uit de thema’s Culture of Conflict. Kiest men Culture dan verschijnt 

na het aanklikken van een land informatie over de cultuur van een land, zoals in het geval 

van Nederland, de vrije pers, het drugsbeleid en het documentaireklimaat. Kiest men 

Conflict dan krijgt men toegang tot gegevens over de staat van conflict waarin het land 

verkeerd, de zogenaamde conflictintensiteit. Deze informatie is onder meer gebaseerd op 

de jaarlijkse rapporten van Amnesty International.18 Het is de bedoeling van de pagina 

World dat in de rechterkolom van de website documentaires verschijnen die met het ge-

selecteerde land te maken hebben. De tab Classics behoort tot een pagina met een 

overzicht van jaartallen, waarin belangrijke gebeurtenissen plaats vonden. Onder de tab 

Files is een lijst van onderwerpen beschikbaar en er kan ook achtergrondinformatie wor-

den gezocht over de onderwerpen van de documentaires. Volgens hetzelfde principe als 

bij World verschijnen bij ieder jaartal of onderwerp één of meerdere documentaires in de 

rechterkolom. 

 

De collectie van DocsOnline is op dit moment nog niet groot genoeg om aan de opzet 

van de website te voldoen. Zoals Gielen zelf zegt is het een groot huis met lege kamers. 

Op dit moment worden er ongeveer 50 documentaires aangeboden. Het grootste deel 

daarvan is door Nederlandse makers gemaakt, maar de meeste films hebben een on-

derwerp dat buiten de Nederlandse cultuur valt. Het is de bedoeling dat het aanbod 

straks bestaat uit zowel Nederlandse als buitenlandse documentaires. Volgens de websi-

te zouden er iedere week 3 nieuwe documentaires bij moeten komen, maar in de praktijk 

blijkt dit niet haalbaar. DocsOnline streeft ernaar om binnen 3 jaar een aanbod te hebben 

van 200 à 300 films. Tegen die tijd zijn ook alle landen beschreven, zijn de thema’s ont-

wikkeld en zijn de jaartallen en onderwerpen aangevuld.  

 

Wanneer het filmaanbod en de omschrijvingen op de website zich hebben uitgebreid, kan 

de website een participatieplatform worden waar meer op het programma staat dan al-

leen documentaires bekijken. 

 

 “If you want to extend your view on world issues then DocsOnline is the place to be. 

DocsOnline is a streaming platform for documentary film that basically facilitates the di-

rect transfer of payment between documentary-makers and their audience. It is our objec-

tive to foster public access to quality documentaries throughout the world, thereby 

promoting an unrestricted exchange of views and opinions.19” 

                                                 
18 De jaarlijkse landenrapporten van Amnesty zijn te vinden op: 

http:www.amnesty.org/ailib/aireport/index.html, geraadpleegd 9 maart 2007. 
19 http://www.docsonline.tv, Welcome, geraadpleegd 9 maart 2007. 
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De belangrijkste toegevoegde waarde van dit platform is het creëren van een rijke dyna-

mische omgeving met een chat- en aanbevelingscultuur. Waar bezoekers van de website 

met elkaar in contact kunnen komen en waar makers in contact kunnen komen met hun 

publiek. Zo wordt er een één-op-één relatie mogelijk tussen aanbieder en afnemer. 

 

Distributie en vertoning  
DocsOnline is een typisch voorbeeld van het grijze gebied waar distributie en vertoning 

elkaar overlappen. Makers en producenten bieden hun film zonder tussenkomst van een 

distributeur direct aan bij DocsOnline. De overeenkomsten voor het vertonen van de do-

cumentaires worden direct met de maker of de producent gesloten. De website is een 

middel om een directe relatie tussen aanbieder en afnemer (documentairemaker en do-

cumentaireliefhebber) te realiseren. Gielen is voorstander van deze directe relatie, omdat 

dit volgens hem de enige manier is om een groter publiek te bereiken. Distributiekanalen 

zijn door hun macht vaak bepalend voor het aanbod dat daadwerkelijk op televisie en in 

de bioscoop te zien is. Maar met het potentiële publiek buiten deze twee media wordt 

niets gedaan. En dat terwijl documentaire de extra inkomsten goed zou kunnen gebrui-

ken. 

 

Het maken van een documentaire is per definitie niet winstgevend en bovendien houden 

filmmakers er in de huidige structuur weinig aan hun film over. Door het aanbod direct te 

koppelen aan de afnemer wil DocsOnline het financieel aantrekkelijker maken voor ma-

kers om hun film te vertonen. Makers kunnen de verdiensten van hun product voor een 

deel in eigen hand houden. En met deze extra inkomsten in het vooruitzicht kunnen zij 

tijd besparen met het zoeken naar fondsen, zodat de film zijn actualiteitswaarde niet al 

verloren is tegen de tijd dat de maker genoeg geld bij elkaar heeft. 

 

DocsOnline biedt documentaireliefhebbers een abonnement aan voor negen euro per 

maand of men kan voor drie euro honderd minuten “kijktijd” kopen (Pay-per-minute). 

Abonnementhouders hebben onbeperkt toegang tot het documentaireaanbod. Vijftig pro-

cent van de inkomsten die op deze manier binnenkomen, gaat naar de maker of de pro-

ducent. Afhankelijk van de contracten die zij met een producent of distributeur hebben 

gesloten, zijn makers vrij om hun film via het internet aan te bieden als zij de internetrech-

ten in handen hebben. Het contract dat met DocsOnline wordt gesloten is non-exclusief, 

dat betekent dat makers hun film ook via andere platformen mogen aanbieden. 

 

Gielen is voorstander van het Fair Use principe. Zoals in het tweede hoofdstuk besproken 

ligt het aanbieden van documentaire online gevoelig, omdat het een verveelvoudiging is 

van de vertoning van eventueel auteursrechtelijk materiaal. Volgens Gielen gaat het erom 

dat de intentie van het gebruik van het materiaal in de documentaire fair is.  
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Publiek 
DocsOnline richt zich niet op een Nederlands publiek, maar op een internationaal publiek. 

Zoals op de website te lezen is, is DocsOnline toegankelijk voor 200 miljoen breedband-

gebruikers in 190 landen.20 Vernon Gielen wil niet veel kwijt over de strategie die 

DocsOnline gebruikt om bekend te raken bij het publiek. Ze maken in ieder geval geen 

gebruik van gedrukt reclamewerk, omdat Gielen van mening is dat wanneer je een pro-

duct op internet aanbiedt, je het voornaamste publiek ook op internet zult moeten vinden. 

 

Het is de bedoeling om een ontmoetingsplaats te worden op internet, vergelijkbaar met 

een festival, maar dan online. Internet is daar uitstekend geschikt voor. Het is internet is 

uitgegroeid tot een verzameling aan communities, groepen mensen met dezelfde interes-

ses die zich (bewust of onbewust) verenigen. Daar kan heel handig gebruikt van worden 

gemaakt. Daarnaast is het belangrijk om een aanbevelingscultuur te creëren, waarin 

mensen elkaar tips geven over de documentaires die de moeite waard zijn. Wanneer 

mensen elkaar onderling tippen, zal de drempel om voor een documentaire te betalen 

ook lager zijn. 

 

DocsOnline trekt nu gemiddeld 4500 bezoekers per dag. Dat aantal groeit nog steeds. 

DocsOnline heeft een redelijk beeld van haar publiek. Er is bekend hoeveel unieke be-

zoekers de website op een dag heeft, waar mensen vandaan komen en wat hun activiteit 

op de website geweest is (welke items hebben ze aangeklikt?). Bovendien is door het 

abonnementssysteem precies bekend wie welke documentaire bekijkt. Mensen zijn dan 

immers lid. 

 

Visie 

DocsOnline heeft zichzelf ten doel gesteld de positie van de documentairemaker te ver-

beteren. In de toekomst hopen zij uit te groeien tot een participatieplatform waar makers 

en publiek elkaar weten te vinden. Tegen die tijd hopen zij ook genoeg abonnements-

houders te hebben om zelf niet langer afhankelijk te zijn van fondsen. Dan pas komt de 

financiële ondersteuning direct van de afnemer en heeft de filmmaker daadwerkelijk meer 

financiele onafhankelijkheid verworven. 

 

DocsOnline hoopt de documentairemarkt open te breken. Daarom sluiten zij non-

exclusieve contracten met makers. Online aanbod heeft de potentie om een nieuwe 

markt aan te snijden. Vernon Gielen hoopt net als Van Engelen dat de hele documentai-

resector gezamenlijk zorg draagt voor het openbreken van de markt. Want documentaire 

moet gezien worden. 

                                                 
20 www.docsonline.tv, Access and availability, geraadpleegd 11 maart 2007. 
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4. Visie op het online aanbod van IDFA, Holland Doc en DocsOnline 

 
Naar aanleiding van de casestudies kan geconcludeerd worden dat het IDFA, Holland 

Doc en DocsOnline alledrie een heel andere aanpak hebben om documentaires via 

internet aan te bieden. Dit heeft te maken met het doel van de organisatie, hun visie op 

de documentairesector, hun contacten in het netwerk van filmmakers, producenten en 

distributeurs en de financiële middelen die ze tot hun beschikking hebben.  

 

Organisatiestructuur 
Het IDFA is vergeleken bij Holland Doc en DocsOnline een organisatie met een lange 

traditie in de documentairewereld. Het IDFA heeft altijd tot doel gehad een platform te 

bieden voor de binnenlandse en buitenlandse documentairefilm. Tot een paar jaar 

geleden deden zij dat alleen in de vorm van een jaarlijks festival, nu groeit de organisatie 

ook op internet uit tot een internationaal participatieforum.  

Holland Doc is een vernieuwend initiatief, maar lijkt weinig ruimte te krijgen in het 

behoudende beleid van de publieke omroep. Zoals in hoofdstuk twee besproken is 

documentaire door haar relatief kleine publiek één van de eerste slachtoffers van de 

bezuinigingen bij de publieke omroep. Enerzijds verdwijnen daardoor de 

documentairerubrieken van verschillende omroepen die onafhankelijk van elkaar 

bestonden. Aan de andere kant wordt door het samengaan van bestaande rubrieken 

onder de herkenbare vlag van Holland Doc een sterk merk gecreëerd. Hier ligt een kans 

voor documentaire om haar zichtbaarheid in het televisiebestel te behouden. Er moet dan 

echter wel geïnvesteerd worden in de faciliteiten voor het aanbieden van documentaire. 

DocsOnline heeft de ambitie om uit te groeien tot een internationaal participatieforum en 

maakt daarvoor volledig gebruik van de mogelijkheden van online aanbod. Een 

belangrijke drijfveer achter DocsOnline is de onafhankelijkheid van de 

documentairemaker groter te maken.  

Het IDFA en DocsOnline bieden zowel binnenlandse als buitenlandse documentaire aan 

voor een internationaal publiek. Holland Doc heeft een internationaal aanbod (waarbij de 

Nederlandse documentaire overheerst), maar richt zich uitsluitend op de Nederlandse 

documentaireliefhebber. 

Een belangrijk verschil tussen DocsOnline enerzijds en Holland Doc en IDFA anderzijds 

is dat DocsOnline niet voortgekomen is uit een bestaande structuur (een festival of 

televisiezender). Het is een door een producent opgericht platform dat zich meteen heeft 

kunnen voegen naar de structuur van internet. DocsOnline is op dit moment ook de enige 

die documentaires tegen betaling aanbiedt.  
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Netwerk 
Het IDFA maakt deel uit van een groot netwerk van internationale professionals: 

distributeurs, producenten, filmmakers, commissioning editors, televisiezenders. 

Daarnaast heeft het festival goede banden met andere internationale filmfestivals en 

werkt ze samen met een aantal maatschappelijk betrokken organisaties zoals het HIVOS. 

Holland Doc maakt onderdeel uit van een nationale omroep en van de Nederlandse 

publieke sector. Bevind zich temidden van redacties van documentaireprogramma’s en 

makers die in opdracht van de omroep werken. 

De oprichter van DocsOnline is zelf producent van documentaires. DocsOnline maakt 

deel uit van een netwerk van filmmakers, producenten, distributeurs, bioscopen en 

omroepen. Verder krijgt DocsOnline ondersteuning van het HIVOS en werkt samen met  

Amnesty International. 

 
Rechten 
Voor alledrie de organisaties geldt dat ze de rechten van het materiaal dat ze via hun 

website willen aanbieden moeten regelen. IDFA heeft het voordeel dat dit niet geldt voor 

het aanbieden van beeldmateriaal voor professionals in een gesloten domein. Holland 

Doc heeft het voordeel dat een groot deel van het materiaal uit Nederland komt en 

binnen de omroep gemaakt is. Hierdoor is het geen probleem om het de eerste tien 

dagen na uitzending gratis aan te bieden. Daarbij kunnen er van te voren afspraken 

gemaakt worden met de maker, de producent of de omroep, zeker als het de VPRO 

betreft. DocsOnline zal moeten onderhandelen met de rechthebbenden om toestemming 

te krijgen. 

 

Is financiële onafhankelijkheid van filmmakers haalbaar? 

Volledige financiële onafhankelijkheid van documentairemakers is niet haalbaar. 

Documentaires zijn bij voorbaat al verlieslijdend, omdat de productiekosten over het 

algemeen vele malen hoger zijn dan de opbrengsten uit de verkoop en de vertoning van 

de film. Zoals Vernon Gielen zegt is het een mooi streven om het maken van een 

documentaire financieel aantrekkelijker te maken. Wanneer filmmakers het vooruitzicht 

hebben zelf ook te verdienen aan de vertoning van hun film, directe inkomsten voor het 

vertonen van hun film, kan dat filmmakers tijd besparen bij het zoeken van fondsen.  

 
De gevolgen van online aanbod voor bioscoopbezoek 

Kan online aanbod bioscoopbezoek positief beïnvloeden? Ja, voorproefjes van nieuwe 

films op de website kunnen mensen aanzetten een documentaire in de bioscoop te gaan 

zien. Het online aanbieden van oude films van makers kan aanleiding geven om nieuwe 

film van die maker in de bioscoop te gaan zien. 

Alledrie de organisaties zijn er van overtuigd dat de behoefte om naar de bioscoop te 

gaan blijft bestaan. De sociale ervaring is uniek. Daarbij maakt het zeker wel verschil of je 
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film op een groot scherm ziet of niet. Thuis in een klein internetvenster raken films de 

aandacht veel sneller kwijt dan wanneer je hem bijvoorbeeld projecteert via een beamer 

of in de bios ziet. Het voordeel van internet is dat de chatcultuur er onlosmakelijk mee 

verbonden is. Op die manier kan op een website ook een collectieve beleving tot stand 

komen.  

 

Is er behoefte aan één internationaal documentaire platform?  
Nee, die behoefte lijkt er niet te zijn. Documentairemakers, producenten, festivals en 

andere initiatiefnemers starten liever een eigen platform. En het is ook logisch dat dat 

gebeurt. Documentaire is weliswaar een nichemarkt die niet zo groot is, maar ook een 

heel divers genre dat vanuit verschillende invalshoeken gemaakt wordt. Het is daarom 

vanzelfsprekend dat zich platforms vormen die ook een specifieke invalshoek kiezen, 

zoals het Amerikaanse Nomads Land Films, volgens eigen zeggen “a forum for social 

ideas and ultimately a grass-roots campaign for change.”.1 Nomads Land wil dat de 

documentaires die ze vertonen hun publiek aansporen om actie te ondernemen. 

Bovendien blijft de markt met verschillende platformen veel dynamischer. Meerdere 

kleine platforms werken beter, omdat ze ieder hun eigen doelgroep aanspreken. 

Daarmee sluiten ze aan bij de communitycultuur die typerend is voor de structuur van het 

internet. Het is niet wenselijk en tevens niet haalbaar om alle rechten in handen van één 

organisatie te krijgen (in ieder geval niet exclusief). Dit betekent namelijk dat macht zich 

concentreert bij één organisatie die het grootste deel van de inkomsten opstrijkt. Voor de 

archivering van erfgoed zou een internationaal of nationaal platform een bruikbaar model 

zijn. Alle documentaire wordt dan digitaal gearchiveerd op één herkenbare plaats en zo 

ontstaat een publiek toegankelijke online databank van documentaires. Dit zou voor veel 

makers, producenten en distributeurs slechts acceptabel zijn wanneer de archiverende 

instantie een onafhankelijk en belangeloos instituut is met als voornaamste doelstelling 

de archivering van beeldmateriaal. 

 

Archivering op nationale schaal 
Hier is een sleutelrol weggelegd voor een grootschalig Nationaal instituut, zoals het 

Instituut voor Beeld en Geluid of het Filmfonds. Zij zouden de archivering van de 

Nederlandse documentaire kunnen faciliteren. Het aanbieden ervan kunnen zij ook doen, 

waardoor nationaal platform ontstaat dat door het publiek moeiteloos is te vinden. Maar 

documentaire is juist erg geschikt om in verschillende contexten aan te bieden, vanwege 

de grote verscheidenheid aan onderwerpen. Met een link vanaf een website over 

klimaatveranderingen kan zo weer een connectie worden gemaakt met de interface van 

Beeld en Geluid.  

                                                 
1 Uit het manifest op de website van Nomads Land Films. 

http://www.nomadsland.com/manifesto.htm, geraadpleegd 9 maart 2007. 
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Voor de internationale documentaire kan IDFA een vergelijkbare rol spelen. Dit ligt wel 

wat gecompliceerder, want waarom zou een internationaal erkende, doch Nederlandse 

organisatie het grootste deel van het internationale aanbod naar zich toe trekken? Ze 

kunnen nooit alle rechten krijgen. Bovendien worden films ook nog op andere festivals 

vertoond en zijn er verschillende landen die inderdaad al zo’n nationaal instituut hebben, 

waarmee dezelfde films toegankelijk zijn. En er ook al enkele sites bestaan die 

internationale documentaire online (willen gaan) aanbieden.  

Het is wel reëel om een eigen IDFA archief aan te leggen, van films die op het festival 

gedraaid hebben. Dan moet alsnog rekening gehouden worden met het feit dat films ook 

nog op andere festivals draaien, dus misschien zou er een bepaalde termijn aan het 

aanbod via internet gesteld moeten worden. 
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Conclusie 

 

De mogelijkheid tot het online aanbieden van documentaires is een positieve ontwikke-

ling die het documentairegenre een stevige impuls kan geven. 

 
Er zijn verschillende soorten online aanbod te onderscheiden: 

1. Gratis en tijdelijk online aanbod (Uitzending gemist/ Holland Doc)  

2. Permanent aanbod tegen betaling (DocsOnline) 

3. Fragmentarisch aanbod (trailers, interviews, extra’s) 

 
De mogelijkheid online aanbieden van documentaires brengt een aantal veranderingen 

teweeg in de distributie- en de vertoningspraktijk van de Nederlandse documentairesec-

tor. 

 

Online aanbod verlengt de levenscyclus van documentaire. Daar waar een fictiefilm na 

een paar jaar de interesse van het publiek verliest, heeft documentaire de potentie om 

over een langere periode verspreid de aandacht vast te houden. Ook kan er na een peri-

ode van stilte ineens weer hernieuwde interesse komen voor een bepaalde documentai-

re, omdat het onderwerp bijvoorbeeld opnieuw actueel is.  

 

Online aanbod is een uitbreiding van het aantal uitzendmomenten van een documentaire. 

De documentaire kan een aantal keren worden herhaald op een digitaal themakanaal of 

kan door middel van Video on Demand onbeperkt beschikbaar worden gesteld op een 

website. Dit is in de eerste plaats gunstig, omdat het publieksbereik hierdoor groter wordt. 

Documentaire is een nichemarkt. Het is daarom voor de meeste documentaires niet ren-

dabel om in de bioscoop of op DVD te worden uitgebracht. Tot nu toe waren eenmalige 

televisie-uitzendingen en festivalvertoningen de enige mogelijkheid voor documentaireli-

efhebbers om documentaire te zien. Door documentaire online aan te bieden kan het 

publiek zelf bepalen op welk moment en waar het kijkt. 

 

Bovendien is documentaire ook inhoudelijk een geschikt genre voor een aanbod op maat. 

Documentaire moet het hebben van zijn onderwerp. Daarom is een thematische indeling 

gemakkelijk en deze vormt een goede leidraad voor het publiek. Aan de hand van een 

thematische indeling kan een aanbevelingscultuur gecreëerd worden zoals die door Chris 

Anderson omschreven wordt in de Long Tail strategie. Deze aanbevelingscultuur heeft 

het voordeel dat een documentaire ook over een langere periode inkomsten kan opbren-

gen. 
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Distributie 
Distributie verdwijnt niet, er vindt hoogstwaarschijnlijk een functieverschuiving plaats van 

tussenpersonen, zoals een sales-agent of commisioning editor. Online documentaires 

zijn een waardevolle toevoeging maar geen vervanging van andere manieren van de 

vertoning van documentaire. Het online aanbieden van documentaires vergt een andere 

aanpak.  

Distributeurs moeten rekening houden met: 

- de plaats die online aanbod inneemt in de markt.  

- het feit dat makers of producenten zelf de internetrechten in handen willen hou-

den. 

 

De nieuwe marktexpertise zal zich richten op nieuwe distributiemodellen zoals het uit-

zendmodel dat door Martijn de Waal omschreven wordt of het Long Tail model. Wanneer 

distributeurs de verdiensten van een film die online aangeboden wordt in eigen handen 

willen houden, zullen ze in onderhandeling moeten treden met makers en producenten. 

Wanneer de eerste fase van het betaald aanbieden van online documentaires voorbij is 

zal er meer duidelijkheid zijn over het aandeel aan inkomsten dat hiermee gegenereerd 

kan worden. Wellicht wordt het dan interessant voor makers en producenten om te kie-

zen voor andere manieren van financiering. En ook niet-publieke financieringsbronnen 

aan te spreken.  

 

Vertoning 

Documentaire krijgt een nieuwe plaats in de programmering van de publieke omroep. Er 

worden minder documentaires vertoond via reguliere televisie, maar documentaire is 

uitstekend geschikt om vertoond te worden op een digitaal themakanaal. Daarnaast word 

documentaire online vertoond op nieuwe documentaireplatformen. Bioscoopzalen blijven 

gevuld. De behoefte om naar de bioscoop te gaan blijft bestaan. 

 

Casestudies 

Uit de casestudies blijkt dat de visies van de drie organisaties op het online aanbieden 

van documentaires erg uiteenlopend zijn. Een gezonde variatie in de manier waarop do-

cumentaires online worden aangeboden en voor welke doelgroep ze worden aangebo-

den zal mijns inziens de markt ten goede komen, omdat dit aansluit bij de verschillende 

soorten documentaires die het genre rijk is en de behoeften van verschillende soorten 

publiek. Zowel het IDFA als Holland Doc richten zich op hun core-audience. Het IDFA op 

internationale documentaireprofessionals die op zoek zijn naar de nieuwste documentai-

res en Holland Doc op de liefhebber van de Nederlandse documentaire. Docs Online 

richt zich op een internationaal publiek dat behoefte heeft aan achtergrondinformatie en 

discussie. Een sterke overeenkomst tussen de drie onderzochte organisaties is dat ze 

alledrie het meeste vertrouwen hebben in het creëren van een platform. Het online aan-
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bieden van documentaire is het meest succesvol wanneer er een virtuele ontmoetings-

plaats gecreëerd wordt, waar mensen elkaar aanbevelingen kunnen doen of met elkaar 

kunnen discussiëren over het onderwerp of met de makers in contact kunnen komen. 
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Nomads Land Films <http://www.nomadsland.com/manifesto.htm>, laatst geraadpleegd 9 

maart 2007 

 

One2Watch <http://www.one2watch.tv>, laatst geraadpleegd 15 maart 2007. 

 

RTL Group 

http://www.rtlgroup.com  Geraadpleegd 26 februari 2007. 

 

RVU <http://www.rvu.nl/rvu.php?i=2&l=0&n=121>, laatst geraadpleegd 9 februari 2007. 

 

Uitzending Gemist <www.uitzendinggemist.nl>, laatst geraadpeegd 16 april 2007. 

 

SBS <http://sbs6.sbs.nl/modules.php?site=sbs6&name=sbs6_programma&progid=30>, 

laatst geraadpleegd 9 februari 2007. 

 

Tegenlicht <http://www.vpro.nl/tegenlicht>, laatst geraadpleegd 20 maart 2007. 

 

Telematica Instituut <http://www.telin.nl>, laatst geraadpleegd 20 januari 2007 

 

VECAI – vereniging van kabelmaatschappijen <http://www.vecai.nl>, laatst geraadpleegd 

11 juli 2006. 

 

YouTube <http://www.youtube.com>, laatst geraadpleegd 12 maart 2007. 

 

Audiovisueel 
 
Film 

49 Up, Michael Apted (reg.) Engeland: Granada Television, 2005. 

 

China Blue, Micha X. Peled (reg.) Verenigde Staten: Teddy Bear Films, 2005. 
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Docs On Demand  Bronnen 

Pirates of the Carribbean 2, Gore Verbinski (reg.) Verenigde Staten: Jerry Bruckheimer 

Films, Walt Disney Pictures, Second Mate Productions, 2006. 

 

Sisters in Law, Florence Ayisi en Kim Longinotto (reg.) Engeland: Vixen Films, 2005. 
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