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Inleiding 

 
De enige vereniging op animatiegebied is ‘Holland Animation’, organisator van het 
Utrechtse festival. Dat deze vereniging, die het behoud van de vaderlandse animatie hoog 
in het vaandel heeft, niet eens op de hoogte is van het bestaan van de grootste producent 
van geanimeerde commercials, is een teken aan de wand. Vol trots wordt melding 
gemaakt van de belangstelling van grote studio's als Warner Bros. voor Nederlands 
talent. Er zijn inmiddels om precies te zijn drie Nederlanders door Warner voor een 
periode van twee tot drie jaar aangetrokken, alle drie afkomstig van de studio van Comic 
House. Het is tekenend dat het commerciële werk waaraan diezelfde drie mensen 
jarenlang bij Comic House werkten, in eigen land nooit enige aandacht heeft gekregen. 
Wederom het gevolg van het taboe dat op commercieel werk lijkt te rusten. 

(Hans Buying 1996, 58-59) 
 
Bovenstaand citaat van commercieel animatiefilmproducent Hans Buying is afkomstig uit een 

ingezonden reactie op een artikel dat twee edities eerder in het tijdschrift Adformatie 

verscheen. In het artikel “Angst voor animatie” door Astrid Prummel (1996) uitten toen 

enkele autonome animatoren hun frustraties over het gebrek aan aandacht voor hun werk 

vanuit de reclamewereld. Buying brengt hier tegenin dat er in zijn studio nooit een gebrek aan 

werk is geweest, maar dat de kunstzinnige animatiewereld op zijn beurt nooit oog heeft gehad 

voor het creatieve werk dat daar werd verricht. Inmiddels zijn er meer internationale 

competities voor commercieel werk en kunnen de kunstenaars op hun beurt vaker 

opdrachtwerk krijgen met behulp van het Internet, maar het gebrek aan onderlinge 

communicatie blijft bestaan. Toch is er geen sprake van twee concurrerende kampen binnen 

de discipline, want veel filmmakers doen zowel commercieel als autonoom werk. We kunnen 

ons afvragen in hoeverre het in deze situatie mogelijk is om de animatiefilm te profileren ten 

opzichte van andere, gevestigde cultuuruitingen. 

De meeste filmbezoekers zien nooit een Nederlandse animatiefilm, omdat de 

distributie van korte films in het algemeen moeizaam verloopt. De beste mogelijkheid is een 

bezoek aan een filmfestival. Mijn eerste kennismaking was als vrijwilliger bij het Holland 

Animation Film Festival (HAFF) in 2002, waar ik ontdekte dat er veel meer verschillende 

vormen van animatie bestonden dan ik mij had voorgesteld. Op de volgende editie in 2004 

maakte ik deel uit van de jeugdjury. Vanuit mijn interesse had ik in het jaar daarvóór een 

stage gevolgd bij het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf) waar ik me naar hartelust 

kon inlezen in het weinige academische materiaal dat op het gebied van animatiefilm is 

verschenen. Sinds 2005 werk ik bij il Luster Producties, waar ik me over een langere periode 

kon verdiepen in het Nederlandse repertoire, de productieproces, de infrastructuur van de 
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sector en het festivalcircuit.1 Op deze internatonale festivals is het me altijd opgevallen dat er 

wel degelijk sterke overeenkomsten zijn tussen de individuele professionals en dat vrijwel 

iedereen een sterke interesse had in het werk van hun landgenoten. Het is daarom 

merkwaardig dat een dermate kleine groep filmmakers nog steeds geen effectieve manier 

heeft gevonden om de afzondering te doorbreken en samen de marginale positie van de 

animatiefilm te verbeteren. In de praktijk is de productie verspreid over vele thuiswerkende 

eenlingen en bedrijven met slechts enkele werknemers, afgewisseld met enkele producenten 

en studio’s. Samenwerking is eerder uitzondering dan regel en onderlinge communicatie is 

moeizaam. 

In de afgelopen jaren hebben zowel filmmakers als journalisten vanuit verschillende 

hoeken gezocht naar het karakter van ons ‘animatieland’, een term die vaak gebruikt wordt 

om aan te geven dat Nederlandse animatie internationaal in hoog aanzien staat.2 De resultaten 

zijn ontoereikend, maar de regelmaat waarop er dergelijke artikelen verschijnen duidt op 

zowel een interesse in als onduidelijkheid over de productiesector. Ook het NIAf heeft 

initiatieven genomen, waaronder een vorig jaar de start van een digitale nieuwsgroep 

(Animatieplatform, 2006) en een enquête in samenwerking met het HAFF, de Vereniging 

Nederlandse Animatie Producenten (VNAP) en de Erasmus Universiteit. Tevens verscheen 

een gebundelde verzameling van interviews met animatoren en producenten door Hans 

Walther die eerder op de website van het NIAf hadden gestaan, in de vorm van het boek 

Geanimeerde Gesprekken (2006). De selectie die hij heeft gemaakt omvat een groot deel van 

de gevestigde animatiefilmers van Nederland. Hoewel de gespreksstof zeer uiteenlopend is, 

biedt Walther hiermee in tegenstelling tot andere initiatieven een relatief veelzijdige kijk op 

de productiesector. Toch is het merkwaardig dat slechts een grote hoeveelheid interviews 

meer overzicht biedt op de infrastructuur van de sector. In deze scriptie wil ik op zoek gaan 

naar de obstakels die het de professionals in de animatiefilmsector verhinderen om effectief 

een gezamenlijke identiteit te formuleren en van hieruit collectieve belangen te behartigen. 

 

Op dit moment is er weinig wetenschappelijke of historiografische literatuur over 

animatiefilms beschikbaar, laat staan over de Nederlandse productiesector. Er is namelijk ook 

een gebrek aan onderzoek naar productiesectoren. De behoefte aan meer informatie is al jaren 

                                                        
1 Hier volgde ik aanvankelijk een stage van vijf maanden en kreeg daarna een deeltijdbaan aangeboden. Ik 
verzorg op moment van dit schrijven de theater- en festivaldistributie voor il Luster. 
2 Zie bijvoorbeeld “Nederland animatieland?” door Derrick Bergman in de VPRO Gids (2002), “Verslag thema-
avond 1 maart. Animatie land waar ligt dat? Hier dus!” door Myriam Corzilius op NFTVM.nl (2004) en 
“Nederland steeds meer een animatieland.” door Cor Peter Pasma in Call-sheet (2006). 
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nijpend, maar de academische interesse in animatie blijft beneden peil. Nu er jaarlijks vele 

nieuwe toepassingen komen om efficiënter computeranimatie te produceren en er nieuwe 

animatieopleidingen worden gestart, is het van belang om deze ontwikkelingen een positieve 

richting te geven. Vanzelfsprekend is dit interessant voor de beroepssector, maar ook het 

ontwikkelen van een basis voor academische onderzoeksdoeleinden moet niet worden 

onderschat. Animatie is een snel ontwikkelend medium, waarbij sommige vernieuwingen tot 

nieuwe vormen leiden en andere vergaan. Frank Kessler beschreef in zijn oratie “Het idee van 

vooruitgang in de mediageschiedschrijving” dat elke nieuwe mediavorm tot een nieuwe 

ontwikkeling kan leiden.  
 

Het […] voorbeeld van de digitale cinema zoals beschreven door Lev Manovich is een 
goede illustratie hiervan: volgens Manovich blijkt uit de nieuwste ontwikkelingen op het 
terrein van de digitale media dat het bewegend fotografisch beeld wellicht alleen maar 
voor een bepaalde periode als de meest geavanceerde mediale vorm kan worden 
aangezien, terwijl de voorheen gemarginaliseerde animatietechnieken opeens de basis 
vormen voor de nieuwe digitale audiovisuele produkten. Volgens Manovich krijgt het 
‘cinematografische’ op deze manier een nieuwe betekenis als combinatie van de twee 
componenten ‘cinematic’ en ‘graphic’. (Manovich 2001, 309)  

(Kessler 2002, 19)  
 
Voor de geschiedschrijving is het volgens Kessler van belang om ons te richten op een 

inventarisatie van de huidige ontwikkelingen, in plaats van die in het verleden of de toekomst, 

zodat een compleet beeld van alle mogelijkheden ontstaat (Kessler 2002, 20). Dit is alleen 

mogelijk met beter overzicht van de structuur en identiteit van de sociale groep die het 

medium vorm geeft, de professionals uit de animatiefilmsector. Als animatie echt aan de wieg 

staat van nieuwe mediale vormen, is een expliciete beschrijving van de structuur van het 

productieveld zowel voor de animatiesector als het academische repertoire essentieel. Als dit 

niet het geval is, is het al erg laat voor een eerste sectorbeschrijving en moet er zo snel 

mogelijk mee worden begonnen. 

 

 

Methode 

 
You are unlikely, while a student, to have the good fortune to work for any length of 
time inside a media organisation. If you do you are richly placed to see and think about 
what goes on. More likely you may possibly be able to talk to somebody who works in 
media, preferably in a recorded interview of up to about an hour. 

(Green 2000, 315) 
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Volgens mediadocent Michael Green, die in zijn hoofdstuk in het boek Formations advies 

geeft over eigen onderzoek, ben ik in een bevoorrechte positie geplaatst. Ik heb directe 

toegang tot informatie binnen de mediasector. Op deze manier kan ik de structuur van de 

sector en het discours dat onder de deelnemers speelt vanuit primaire bronnen reconstrueren. 

Toegegeven, dit zal in Nederland wat gemakkelijker zijn dan in Engeland of Amerika, maar 

dat doet niets af aan het feit dat ik hier dankbaar gebruik van zal maken. Ik wil echter ook 

Green’s advies voor studenten ter harte nemen. Ook tijdens mijn werk leer ik nog veel van 

collega’s en filmmakers, dus zal het ook voor een grondige vergelijking van meningen nodig 

zijn om interviews af te nemen. Ik maak in daarom ook gebruik van de kennis en ervaring van 

mensen binnen het veld met behulp van informatie uit diepte-interviews. Ik ben op basis van 

gesprekken met verschillende filmmakers tot de conclusie gekomen dat er drie belangrijke 

probleemgebieden zijn, die ik toelichten in de drie hoofdstukken van deze scriptie. Ik heb 

voor deze sociologische methode gekozen omdat alleen zij specifiek kunnen aangeven wat zij 

van waarde achten en wat hun doelstellingen zijn.  

Ik heb een selectie van verschillende mensen uit de animatiefilmsector genomen en 

met hen een interview van maximaal een uur afgenomen. Omdat het vrijwel onmogelijk is om 

alles aan bod te laten komen en iedereen een stem te geven horen heb ik ervoor gekozen om 

zo verschillend mogelijke mensen te spreken. De redenen voor de keuze van bepaalde mensen 

verschillen, vooral op het gebied van de individuele filmmakers. In de introducties hieronder 

wordt deze redenen toegelicht. Door enkele tegenslagen is de selectie niet zo compleet als ik 

had gehoopt. Eén interview, met filmmaker Hisko Hulsing, heb ik wel afgenomen, maar bleek 

niet voldoende verstaanbaar te zijn op de bandopname. Gelukkig heb ik het interview met 

hem in Geanimeerde Gesprekken kunnen gebruiken. De interviews Hans Walther’s 

Geanimeerde Gesprekken zal ik in meerdere gevallen als ondersteuning gebruiken. Dit boek 

verscheen overigens pas nadat ik enkele interviews had afgenomen, waardoor ik nu citaten 

heb gebruikt van personen die zowel door Hans Walther als door mij zijn geïnterviewd. 

Daarnaast was het niet mogelijk om iedereen te spreken te krijgen in mijn interviewperiode.3 

Het totale aantal heb ik uiteindelijk beperkt tot negen professionals, vijf interviews en twee 

dubbelinterviews, om het voor het doel van deze scriptie overzichtelijk en werkbaar te 

houden. Hoewel ik niet de tijd en middelen heb om een representatieve hoeveelheid 

interviews af te nemen, meen ik voldoende informatie te kunnen halen uit deze negen 
                                                        
3 Graag had ik ook vertegenwoordigers van de studio’s Lawson & Whatshisname en Comic House te spreken 
gekregen, wat helaas niet is gelukt. Ik ben nog steeds van mening dat zij een belangrijke rol hebben als 
producent en vertegenwoordiger van voornamelijk commercieel werkende animatoren en dat zij zouden moeten 
worden opgenomen in een publicatie als die van Hans Walther. 
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bronnen. Ik heb ervoor gekozen om de interviews open te houden, zodat de geïnterviewden 

zelf konden aangeven wat zij vinden zonder het gevoel te hebben aan een tijdsrestrictie te 

moeten voldoen. De vragen zijn niet altijd gelijk omdat ik tijdens de eerste interviews tot de 

conclusie ben gekomen dat sommige vragen geen goede formulering hadden of weinig te 

maken hadden met de vernieuwde formulering van mijn onderzoeksvragen. De onderwerpen 

zijn breed georiënteerd op de productiepraktijk en bevatten de thema’s identiteit, de definitie 

van animatie, de structuur van de Nederlandse sector, succes, ambities, wensen en plannen. 

Daarnaast vul ik dit materiaal in grote mate aan met reeds gepubliceerd materiaal. Helaas zijn 

er weinig secundaire bronnen beschikbaar die zich in voldoende mate verdiepen in de 

Nederlandse situatie. Ik begeef me op onbekend terrein en hoop dat er in de toekomst meer 

beschikbaar zal zijn. 

In alle hoofdstukken zal ik gebruikmaken van de veldtheorie van socioloog Pierre 

Bourdieu, die onder andere stelt dat de structuur van een veld wordt bepaald door de posities 

van de deelnemers (Webb, Shirato en Danaher 2002, 23). Hun positie is van belang, maar ook 

hun zelfbeeld. Hoe zij over zichzelf en over anderen denken spreekt voor de structuur van de 

sector. Ik zal de gesprekken met animatieprofessionals niet gebruiken als bewijs, maar als 

leidraad voor mijn argumentatie. Elk argument en de gehele inhoud van de interviews vormen 

gezamenlijk de aanleiding om nadruk leggen op bepaalde onderwerpen. Ik zal elk citaat in 

context brengen met behulp van de literatuur.  

Waar de citaten afkomstig zijn uit interviews die zijn afgenomen door Walther kan het 

jaartal in de annotatie afwijken van het jaar waarin het boek gepubliceerd is. Ik heb hiervoor 

gekozen omdat de interviews eerder zijn afgenomen en de geciteerde meningen in de goede 

context moeten worden geplaatst. Ook heb ik ervoor gekozen om alle citaten uit interviews in 

een aparte alinea in te voegen en niet in de lopende tekst te verwerken, omdat op deze manier 

nadruk wordt gelegd op de centrale rol die deze interviews spelen. Alle interviews hadden een 

lengte tussen 30 en 60 minuten en zijn opgenomen met een bandrecorder. Ze zijn in hun 

geheel getranscribeerd toegevoegd als bijlage A t/m G. De paginanummers van de citaten 

verwijzen naar de paginanummers van deze bijlagen. 

 

De professionals die ik heb geïnterviewd op alfabetische volgorde: 

 

• Bijlage A: Marieke Blaauw en Joris Oprins (Jobjorisenmarieke) zijn vrij jonge 

animatoren die hebben gestudeerd aan de Design Academy in Eindhoven. Zij werken 

samen met muzikant Job Roggeveen als ‘Job, Joris en Marieke’. Ze maken 
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opdrachtwerk en onafhankelijke korte films. Hun specialisatie is stop-motion animatie 

met poppen, waar zij ervaring voor hebben opgedaan bij de Pedri animatiestudio. Het 

feit dat zij samen werken is niet uniek, maar wel ongebruikelijk. Oprins en Blaauw 

zijn relatief ‘nieuw’ in de animatiesector en hebben daardoor wellicht een andere 

mening dan gevestigde filmmakers. 

• Bijlage B: Ton Crone (NIAf) is sinds de oprichting in 1993 directeur van het NIAf. 

Hij beheert contacten in het binnen- en buitenland en is verantwoordelijk voor het 

beleid van het instituut. Het instituut beheert en verhuurt een groot aantal films die niet 

meer in roulatie zijn en functioneert daarmee ook als conservator. Bovendien bevat het 

NIAf ateliers, waar onafhankelijke filmmakers van alle nationaliteiten zich na hun 

opleiding kunnen specialiseren. Crone’s positie is interessant omdat hij geen 

filmmaker is maar wel als informatieverstrekker functioneert. Daarnaast is hij als 

producent voor alle filmprojecten uit de ateliers.  

• Bijlage C: Patrick Raats (Raats Animation BV en Blackbox Productions) heeft 

een eigen animatiebedrijf, Raats Animation, en is medeoprichter van Blackbox 

Productions. Raats Animation is gestart nadat hij bij Pedri Studios vertrok, waarvan 

hij één van de oprichters was. Samen met Balder Westein heeft hij onder de naam 

Blackbox Productions de serie BARBAZAN (2006) opgezet en verkocht aan de VPRO 

en buitenlandse televisiestations. Daarnaast maakt hij vrije films en doet hij 

opdrachtwerk gericht op mobiele telefoons en websites. Raats is een zelfstandig 

producent en filmmaker die relatief veel vrijheid heeft.  

• Bijlage D: Lee M. Ross (Spunky Productions) begon als comedian en acteur en is 

nu producent van live-action en animatie. Vanaf 1992 werkte hij als eigenaar van 

studio Lawson, Ross & Whatshisname, dat na zijn vertrek verder ging als Lawson & 

Whatshisname. Ross is Spunky Productions begonnen, dat voornamelijk commercials, 

televisiespots en korte films maakt in opdracht, zowel animatie als live-action. Bij 

Spunky worden een aantal jonge animatoren ondergebracht die op deze manier 

gemakkelijker opdrachtwerk krijgen. Ross is als commercieel producent nauw 

betrokken bij het werk. 

• Bijlage E: Rosto (Rosto A.D.) is na de kunstacademie zowel met eigen als 

opdrachtwerk bezig geweest in verschillende vormen. Rosto A.D. is de naam van zijn 

studio. Hij is voornamelijk bekend geworden door zijn beeldverhalen en 

illustratiewerk voor de tijdschriften ReLoad en FreeLoad. Zijn films zijn gemaakt met 

een combinatie van 2D en 3D-technieken en live-action, gebaseerd op muziek van zijn 
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band The Wreckers. De twee laatste, ANGLOBILLY FEVERSON (2001) en 

JONA/TOMBERRY (2005) zijn internationaal een kritisch succes geweest. Rosto 

produceert zijn eigen werk, zowel commercieel als autonoom. 

• Bijlage F: Gerben Schermer (HAFF) zette voor een stagopdracht het Holland 

Animation Film Festival op, dat voor het eerst werd georganiseerd in 1986. Hij is 

sindsdien directeur en werkt voornamelijk samen met programmeur en 

medeorganisator Erik van Drunen. Elke twee jaar wordt het festival gedurende 

meerdere dagen in Utrecht gehouden, waarbij veel internationale gasten aanwezig zijn. 

Het festival is één van de grootse van Europa. Schermer kan binnen de sector als 

criticus worden gezien en neemt een positie aan de rand van het productieveld in. 

• Bijlage G: Arnoud Rijken en Michiel Snijders (il Luster Productions) zijn beide 

opgeleid als dramaturg en zijn eigenaren van productiehuis il Luster. Il Luster 

produceert hoofdzakelijk vrije films met behulp van subsidies. Als producent zijn zij 

zowel financieel als inhoudelijk betrokken. Hun project DICHT/VORM, waarvoor 

verschillende animatoren een korte film op basis van een gedicht maakten, is op 

scholen en in filmtheaters veel vertoond. De positie van Rijken en Snijders is 

interessant omdat zij projecten met verschillende makers hebben en relatief veel films 

per jaar voltooien.4 

 

 

Opbouw 

 
Dat het slecht gaat met de Nederlandse film is al met al een simplificatie die door de 
feiten wordt tegengesproken. 

(Hofstede 2000, 152) 
 
De scriptie zal bestaan uit drie hoofdstukken, die zijn opgebouwd aan de hand van drie 

probleemgebieden rond de identiteitsvorming van de animatiefilmsector. Ik zal aan de hand 

van de theorie een kader schetsen, waarbinnen het discours uit de animatiesector wordt 

geplaatst. Dit discours wordt vervolgens weergegeven aan de hand van antwoorden die in de 

interviews zijn gegeven en geïllustreerd met ander bronmateriaal. Ik heb voor een afwisseling 

van theorie en praktijkvoorbeelden gekozen om zo ruimte te creëren voor zowel het op de 

praktijkgerichte discours als de interpretatie hiervan. De basis voor de drie thema’s, te weten 
                                                        
4 Ik ben mij ervan bewust en wil er daarom nogmaals op wijzen dat ik niet een geheel objectieve positie kan 
innemen omdat ik bij il Luster Producties werk. De effecten hiervan probeer ik zoveel mogelijk te beperken door 
aan hen dezelfde vragen te stellen als aan anderen. Mijn argumentatie is echter in geen geval afhankelijk van 
deze positie en mijn onderzoek werd zo min mogelijk beperkt of gekleurd door mijn werk. 
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1) de definitie van de sector, 2) internationale en nationale reputatie en continuïteit en 3) de 

verhouding tussen kunst en commercie, zijn de beschouwingen van Bart Hofstede uit 

Nederlandse Cinema Wereldwijd. In dit boek, dat gericht is op de positie van de gehele 

Nederlandse filmsector, kunnen we deze drie belangrijke elementen onderscheiden, die 

Hofstede van belang acht om te bespreken vóór hij in zijn conclusie kan spreken over “De 

herontdekking van de Nederlandse film.” (Hofstede 2000, 150). Zijn doel is om door middel 

van een beschouwing van de feiten te destilleren wat de Nederlandse cinema is en hoe deze 

zich verhoudt tot de internationale cinema. Kort gezegd wil Hofstede zijn aandacht richten op 

de kern van de organisatie van de Nederlandse film, en dat is precies wat ik wil doen. Hoewel 

ik hier expliciet de nadruk wil leggen op de nationale situatie om het werk nog enigszins 

overzichtelijk te houden, is dit een vruchtbaar uitgangspunt voor mijn onderzoek. Wat ik 

echter niet van hem over zal nemen, is de aandacht voor geschiedenis, beleid van de overheid 

en het publiek. Deze onderwerpen zouden in meer detail op een andere plaats moeten worden 

besproken.5 

 

In hoofdstuk 1 behandel ik de problematische definitie van de sector. De concepten ‘wereld’ 

en ‘veld’ van respectievelijk de sociologen Howard Becker en Pierre Bourdieu zijn 

waardevol, maar niet in hun geheel toepasbaar voor een praktische analyse. Ik stel daarom 

voor om het begrip sector te blijven hanteren als aanduiding voor de productieomgeving, het 

begrip veld te hanteren voor de verklaring van enkele sector interne processen, zoals in 

hoofdstuk 2 en 3, en het begrip wereld te reserveren voor de internationale cultuurvorm en 

alle daarbij behorende onderdelen. De meningen over waar de grenzen van animatiesector 

liggen zijn verdeeld. ‘Animatie’ is een verzamelterm waarvan wordt verwacht dat de 

betekenis bekend is, waardoor miscommunicatie ontstaat. Hoewel ik geen uitgebreide 

definitie wil formuleren, daar zijn immers andere publicaties aan gewijd6, is uit de reacties 

van geïnterviewden op te maken dat het meer dan een genre betreft. Daarnaast is het nodig om 

ons af te vragen wanneer een film Nederlands is. De Nederlandse nationaliteit van de taalloze 

films is vrijwel alleen nog te herkennen aan de individualistische en nuchtere Nederlandse 

mentaliteit waarmee deze films gemaakt worden. Van een nationale stroming of 

karakteristieke stijl is daarentegen geen sprake. Ik beargumenteer dat de basis hiervoor in 

Nederland niet aanwezig is, omdat er meer nadruk wordt gelegd op zelfontplooiing dan op 

                                                        
5 De door mij gebruikte term ‘identiteit’ is ook afkomstig van Hofstede, namelijk uit In het wereldfilmstelsel: 
Identiteit en organisatie van de Nederlandse film sinds 1945 (2000). 
6 Zie bijvoorbeeld Maureen Furniss: Art in Motion (1998) en Paul Wells: Understanding Animation (1996). 
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samenwerking. Tenslotte besteed ik aandacht aan de sector. In Vlaanderen is er in 2005 al een 

goed voorbeeld gesteld voor een inperking van de inherente onoverzichtelijkheid van de 

sector met de studie De animatiefilmsector in Vlaanderen door Philippe Meers en Koen 

Thiry. Ik ben echter van mening dat dit ook in Nederland noodzakelijk is. Een beter 

perspectief op de samenstelling van de animatiesector betekent een betere 

vertegenwoordiging van de individuele filmmaker en meer mogelijkheden tot ontwikkeling 

tussen filmmakers en studio's onderling. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de reputatie, traditie en continuïteit in de Nederlandse sector. 

Filmfestivals als wijdingsinstanties (Hofstede 2000, 103-4), spelen hierin een zeer belangrijke 

rol. Zij representeren een geïnstitutionaliseerde vorm van erkenning zoals beschreven in Film 

Festivals van Marijke de Valck (2006). Festival vormen in ook de belangrijkste mogelijkheid 

tot vertoning. De filmmakers herkennen verschillende vormen van wat ik in deze scriptie 

‘succes’ noem, waarbij drie vormen met nadruk worden genoemd. Dit zijn kritische 

internationaal succes in de animatiewereld, zoals op festivals, publiekssucces, gedefinieerd 

door het bereikte aantal bezoekers of kijkers en hun waardering als niet-professionals, en 

financieel succes door het verkopen van aantrekkelijk materiaal. Nederland staat van oudsher 

in hoog aanzien in het buitenland. Door de nieuwe mogelijkheden van computers is de 

productie weliswaar in een stroomversnelling gekomen, maar zowel het karakter van de 

producties als het aanbod versplinteren steeds verder. Er zijn meer opleidingen gestart en 

meer autodidacten zijn in staat om hun eigen films te produceren. Hierdoor ontstaat een 

discontinuïteit in de geroemde animatietraditie en een gebrek aan collectief historisch besef. 

Veel professionals zijn niet langer overtuigd van de kwaliteit van het Nederlandse aanbod. Dit 

wordt versterkt door het gebrek aan aandacht in eigen land. Er wordt echter ten onrechte 

beweerd dat er in het buitenland meer aandacht is voor Nederlandse animatiefilms. De 

internationale successen zijn volgens mij meer een gevolg van het feit dat er wereldwijd en 

specifiek op de festivals meer liefhebbers zijn dan in Nederland alleen.  

 

In hoofdstuk 3 behandel ik het wellicht belangrijkste probleem, namelijk de moeizame balans 

tussen autonomie en afhankelijkheid. In deze scriptie heb ik mij voornamelijk gericht op de 

gesubsidieerde producties onder leiding van een producent, omdat deze het meest lijken op 

een live-action korte filmproductie. Om van hieruit meer inzicht te krijgen in de werking van 

de sector is het waardevol om nadruk te leggen op de term ‘restricted popular art’, die Paul 

Lopes voorstelt als aanvulling op de classificaties van Bourdieu (Lopes 2002, 173-4). Ik ben 
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van mening dat de productie van korte kunstzinnige animatie goed te verklaren is vanuit deze 

categorie omdat de waarden van ‘restricted popular art forms’ vanuit het veld zelf worden 

geformuleerd. Susanne Janssen (2005) stelt daarbij dat de hiërarchie tussen cultuuruitingen in 

Nederland sterk is verminderd. Dat betekent dat het mogelijk is om voorheen als 

minderwaardig beschouwde cultuurvormen als kunst te zien, maar ook dat deze waardering 

door een minder grote groep wordt gedragen. De animatieprofessionals, die zelf al de nadruk 

legden op zelfstandigheid, komen zo in een cultureel isolement terecht.  

Hofstede stelt voor om de tweedeling tussen kunst en commercie in relatie tot 

Nederland niet te erkennen, maar in beroepspraktijk van animatoren wisselt het werk aan 

kunstzinnige films, publieksfilms en opdrachtfilms elkaar af. Veel animatoren werken het 

liefst geheel individueel om controle te houden over het eindproduct. De animator is dan 

kunstenaar. Meestal is totale autonomie niet haalbaar en zal een filmmaker met een producent 

samenwerken. De animator neemt dan de rol aan van regisseur en zal sommige taken moeten 

uitbesteden. Om buiten deze producties voldoende salaris te verdienen nemen zelfs de meest 

kunstzinnige animatoren opdrachtwerk aan. De animator stelt zich hierbij beschikbaar als 

uitvoerder en vormgever. De professionals zullen financieel gezien vaak noodgedwongen een 

andere rol aan moeten nemen. Veel professionals uiten daarom de wens om een continue 

werkgarantie en ontwikkelingsvrijheid mogelijk te maken door middel van het inrichten van 

een nieuwe gemengde studiostructuur. Het Strategisch Artistiek Calculeren (SAC), zoals 

voorgesteld door Giep Hagoort, kan in een dergelijke artistiek-commerciele studiocontext 

waardevol zijn. Het SAC vormt een aanzet tot het vinden van een beroepsmatige balans 

tussen ‘artiest-zijn’ en ‘verhandelbaarheid’ (Hagoort 2006). 

 

Ik zal zijn scriptie afsluiten met enkele samenvattende gedachten, waarbij ik geenszins een 

direct advies aan de animatiesector zal bieden. Mijn doel is het inschatten van de bestaande 

problematiek en het illustreren van de structuur van de sector met behulp van de mening van 

mensen uit het veld. Ik wil iedereen die dit leest aanraden om de interviews in de bijlagen in 

hun geheel te lezen en ook kennis te nemen van het boek Geanimeerde Gesprekken. Primaire 

bronnen zoals de ervaring van professionals worden vaak onderschat. Ik zal hier niet beweren 

dat elke genoteerde mening meer waard is dan een weloverwogen analyse, maar verschillende 

perspectieven zijn essentieel voor een degelijk begrip van de processen die zich in de sector 

afspelen. We kunnen zien waar men het over eens is en waarover niet, zodat tegemoet kan 

worden gekomen aan een gemeenschappelijk imago en een collectieve belangenbehartiging. 

Ik ben van mening dat dit voor de animatiesector niet onmogelijk is, maar dat er een 
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onderscheid tussen verschillende productievormen zal moeten worden gemaakt. Mijn 

onderzoek is in dit opzicht slechts een schets van de situatie zoals die is volgens de bronnen 

die ik tot mijn beschikking had, die als bron kan dienen voor een langduriger onderzoek. 
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1 De Nederlandse animatiefilmsector 

 
De Nederlandse filmwereld, dat is het geheel van mensen in Nederland die betrokken zijn 
bij het maken van films: met een camera in de hand, als acteur, editor of 
Geräuschmacher, mensen die in films handelen, mensen die de verspreiding van deze 
films begeleiden door erover te schrijven of te spreken, in de vakpers, de krant, aan 
universiteiten, op de radio en de televisie. 

(Hofstede 2000, 13) 
 

Hofstede stelt nadrukkelijk dat de filmwereld meer omvat dan alleen de mensen die de film 

maken. Ook distributeurs, de pers en studenten maken er deel van uit, zodat ook deze scriptie 

een product van de Nederlandse filmwereld is. Het begrip ‘wereld’, dat afkomstig is het 

begrip ‘art world’ van de Amerikaanse socioloog Howard Becker, is volgens Hofstede ruimer 

en met name in Nederland beter van toepassing op de beroepspraktijk dan het woord 

‘industrie’, omdat hier van een industrie geen sprake is. In Nederland werkt men projectmatig 

(Hofstede 2000, 13). Dat geldt ook voor de animatiefilm. Veel activiteiten van 

animatiefilmmakers vallen binnen de Nederlandse filmwereld. Ook zij hebben te maken met 

het hetzelfde subsidiesysteem, dezelfde filmhuizen en dezelfde festivals. Animatie is zoals 

andere filmvormen een aparte ‘wereld’ binnen de ‘filmwereld’ en is in dat opzicht onderdeel 

ervan, zij het met een eigen agenda en problematiek. Animatie heeft daarnaast, vooral door 

zijn productiewijze met behulp van tekeningen, poppen of zelfs schilderijen, ook veel weg 

van beeldende kunst en draagt ook veel eigenschappen van de kunstwereld. Ook 

individualistische karakter van de meeste producties wijst op een kunstzinnige basis, zoals in 

latere hoofdstukken zal worden beschreven. Veel animatoren bevinden zich tussen film en 

beeldende kunst. 

 De idee van een ‘art world’ is ontstaan vanuit de beeldende kunst. Becker’s 

sociologische theorieën op dit gebied worden sinds de publicatie van Art Worlds (Becker 

1982) op brede schaal toegepast om het functioneren van de productie van kunst binnen de 

samenleving te verklaren. Binnen deze werelden staat samenwerking centraal. Elke wereld 

bestaat uit alle mensen en instituten die een rol hebben gespeeld in de productie van een 

kunstwerk, inclusief het publiek. Binnen deze wereld gaan mensen constant 

samenwerkingsverbanden aan en geven daarmee vorm aan de structuur van die specifieke 

wereld. De kunstwereld zorgt voor een continue productie van nieuwe werken, die door het 

feit dat ze binnen de context van een kunstwereld zijn geproduceerd succesvol kunnen zijn 

(Hofstede 2000, 13). Er kunnen gelijktijdig meerdere vergelijkbare werelden naast elkaar 

bestaan (Becker en Pessin 2006, 280), wat voor de animatiewereld zou betekenen dat er 
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meerdere groepen kunnen bestaan met verschillende opvattingen over wat animatie is en hoe 

het moet worden geproduceerd. Het is blijkbaar niet constructief om het hier over de 

‘animatiewereld’ te hebben, omdat voor elk nieuw filmproject met een andere structuur een 

nieuwe ‘miniwereld’ zou kunnen ontstaan. Animatieproducties vergen meestal immers 

meerdere jaren en kunnen een ‘wereld’ op zichzelf vormen. Sommige filmmakers werken wel 

samen, maar dit gebeurt niet op vaste basis. Het is ook moeilijk om de productiestructuur 

binnen Nederland als continu te zien, omdat filmmakers veel moeite moeten doen om hun 

werk te kunnen produceren. Bovendien zou een te breed scala aan deelnemers, dat ook de 

omroepen en het publiek omvat, voorbij gaan aan het doel van deze scriptie. Het beeld van de 

productiesector moet specifieker worden, niet diffuser. Ook voor de Nederlandse film in het 

algemeen is het twijfelachtig of de kunstwereld een productieve metafoor is. 

 Hofstede haalt ook de Franse socioloog Pierre Bourdieu aan, die de metafoor van 

‘veld’ oppert (Hofstede 2000, 103). Deze theorie is verspreid in het werk van Bourdieu, maar 

wordt doeltreffend samengevat in onder meer de bundel Bourdieu (Calhoun, LiPuma en 

Postone, 1993), en Understanding Bourdieu (Webb, Shirato en Danaher, 2002). Binnen een 

veld, dat een specifieke culturele sector beschrijft, strijden sociale ‘actoren’ om een plaats 

binnen een vaste hiërarchie. De hiërarchie is specifiek voor het veld, maar vergelijkbaar met 

andere velden, en wordt bepaald door de macht die elke deelnemer kan verkrijgen met de 

schaarse middelen die er zijn (Calhoun 1993, 66). Zij doen dit met name door het verzamelen 

van ‘cultureel kapitaal’. Het cultureel kapitaal is een symbolische waarde die is verbonden 

met de productie van culturele producten die door de andere actoren als waardevol worden 

beschouwd (LiPuma 1993, 16). Het cultureel kapitaal zorgt op zijn beurt weer voor de 

vermeerdering van ‘symbolisch kapitaal’, dat een weergave is van de status die een actor 

binnen het veld kan verwerven (Webb, Shirato en Danaher 2002, 23). De kwaliteiten van een 

productie worden vervolgens gezien als inherent aan de maker. Het kapitaal is meestal 

veldspecifiek, maar kan ook een vergelijkbare waarde hebben in overlappende velden (Webb, 

Shirato en Danaher 2002, 22), wat voor animatiefilm bijvoorbeeld het veld van de live-

actionfilm is. De positie van de individuele actor noemt Bourdieu ‘habitus’, wat niet alleen 

slaat op de status, maar ook op gewoontes, verlangens en doelstellingen die relevant zijn voor 

het functioneren binnen het veld (Webb, Shirato en Danaher 2002, 36-7). Aangezien deze 

metafoor veel nuances heeft is het bovenstaande slechts een extreem korte weergave is van 

een aantal kernbegrippen. Voor de doelen die met deze scriptie zijn gesteld is dit voorlopig 

toereikend en zou een uitgebreidere uitleg op dit moment de analyse in de weg staan. 
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In veel opzichten is het ‘veld’ een vruchtbare metafoor voor de animatiefilmsector, omdat ook 

hier een schaarste aan middelen is. Er is weinig geld beschikbaar en slechts een heel klein 

publiek. Bovendien zijn er maar een paar producenten waar de filmmakers terecht kunnen. 

Het veld is begrensd tot Nederland, omdat de financiering en productie voor elke film 

landsgebonden zijn, waar we bij het begrip ‘wereld’ meer zouden moeten denken aan een 

internationale groep gelijkgestemde filmmakers. Net als bij een ‘wereld’ horen critici en 

andere niet-filmmakers ook bij het veld. Er zijn ook nadelen aan de metafoor van het ‘veld’, 

zoals Becker aangeeft in zijn verdediging van het begrip ‘wereld’ in een interview met Alain 

Pessin.  

 
“[T]he metaphor of world – which does not seem to be at all true of the metaphor of 
field – contains people, all sorts of people, who are in the middle of doing something 
which requires them to pay attention to each other, to take account consciously of the 
existence of others and to shape what they do in the light of what others do.”  

(Becker & Pessin 2006, 277)  
 
Hoewel de actors volgens hem in hun eigen belang zullen handelen, houden ze toch rekening 

met elkaar en werken in sommige gevallen ook samen. De metafoor van het veld voorziet hier 

niet in en beschrijft slechts het nastreven van schaarse middelen door de actors. Ook zouden 

we kunnen zeggen dat het veld te gesloten is en geen rekening houdt met de verscheidenheid 

aan activiteiten van de actors. Niet alle handelingen die worden uitgevoerd zijn het resultaat 

van de habitus van de actor maar kunnen bijvoorbeeld ook te maken hebben met niet-

professionele belangen.  

We moeten bij beide denkwijzen rekening houden met hun oorsprong. Bourdieu 

baseert zijn werk op de structuur van de maatschappij, waarin sociale ongelijkheid en 

machtsverhoudingen centraal staan. Becker neemt niet alleen de kunstwereld, maar ook de 

sociologie zelf en de verschillende stromingen die hieruit ontstaan zijn als studieobject. Deze 

stromingen zijn internationaal in tegenstelling tot een filmproductiesector, die wel degelijk 

nationaal geaard is. We kunnen de Nederlandse animatiefilmsector dus voor zover filmmakers 

afhankelijk zijn van subsidies beter beschouwen als een gesloten veld, en de 

animatiefilmsector wereldwijd, met zijn internationale circuit, prijzen en verschillende 

stromingen, als een wereld. In het vervolg van deze scriptie zal ik dat ook doen. Ik ben echter 

van mening beide metaforen, maar met name het begrip ‘wereld’, te breed zijn en slechts 

beperkt geschikt zijn voor het analyseren van een productiesector. Ik blijf daarom met name 

het begrip ‘sector’ hanteren. Er mag dan geen sprake zijn van een industrie, maar er is wel een 

professionele beroepstak bestaande uit alle actors die de productie van de hierin werkende 
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professionals direct mogelijk maken, inclusief critici en belangenbehartigers maar exclusief 

het publiek. Wel zal ik bewust gebruik maken van de veldtheorie van Bourdieu, omdat deze 

op meerdere punten waardevol is om sectorspecifieke processen te verklaren. Het biedt onder 

meer ondersteuning voor processen van waardetoekenning en de classificatie van 

kunstvormen in de laatste twee hoofdstukken. 

 

 

1.1 De animatiefilm 

 
De grenzen van een culturele sector vallen samen met de grenzen van de definitie van het 

product van deze sector, dus is het van belang om vast te stellen hoe we dit product kunnen 

definiëren. Een animatiefilm is gemakkelijker te herkennen dan te benoemen, omdat zowel de 

technieken als de uiteindelijke verschijningsvormen veel eigenschappen van andere 

kunstdisciplines hebben. Animatiefilms zijn in veel opzichten gelijk aan andere films, maar in 

de productie wordt onder andere gebruik gemaakt van sculptuur, grafiek, fotografie en 

digitale simulatie. Het is daarom voor sommige animatoren moeilijk om te bepalen wat er tot 

hun vakgebied behoort en wat niet. Anderen hebben daar geen last van en omarmen nieuwe 

cross-over technieken. Vernieuwing in het vakgebied is immers een verkenning van de 

grenzen van de discipline en de bijbehorende sector. Helaas is het vrijwel nooit duidelijk waar 

deze grenzen zich bevinden, omdat de overgang naar andere kunstvormen zich geleidelijk 

voltrekt. 

Animatiefilm is een verzamelterm die in de eerste plaats bestaat uit twee delen: 

animatie en film. De definitie van film op zichzelf is al vaak aan de orde gesteld in 

academische literatuur en het filosofisch discours over dit onderwerp blijft actueel. Hier 

kunnen we ons beter richten op de meer van specifiek belang zijnde definitie van 

‘animatiefilm’. Vanzelfsprekend zijn er films die geen animatie zijn of bevatten, zoals de 

meeste documentaires. Vergelijkbaar zijn er ook vormen van animatie die geen film zijn, 

zoals de animatie in flipboekjes en games. We kunnen ons echter afvragen waar we special 

effects en web graphics moeten plaatsen. Door over ‘animatiefilms’ te spreken kan de indruk 

worden gewekt dat ‘animatie’ een genre betreft, dat bestaat binnen de overkoepelende term 

‘film’. Joris Oprins en Marieke Blaauw zijn van mening dat het meer kenmerken heeft van 

een stijlkeuze.  
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Oprins:  Ik vind het in principe niet een genre, ik vind het echt een medium. 
Blaauw:  Het wordt in Nederland wel gezien als een genre, kijk bijvoorbeeld maar naar 

de programmering van festivals. 
Oprins:   Ik vind het in principe een medium, want je kunt elk verhaal wel met animatie 

of niet met animatie vertellen. Soms is de keuze goed om het met animatie te 
doen, en soms is het goed om het met acteurs te doen. 

(Marieke Blaauw en Joris Oprins 2006, 2) 
 

Hoewel Oprins het hier over een ‘medium’ heeft, zal animatie toch bijna altijd moeten worden 

via een ander medium, zoals film. Waarschijnlijk doelt hij met de term dus op het feit dat 

animatie niet slechts een onderdeel van film is, maar een middel om de gekozen boodschap te 

verkondigen. Ook Ton Crone van het NIAf positioneert animatie buiten de filmsector en 

zoekt een vergelijking in een vorm van totaalkunst. 
 
Wij geven het aan als een aparte kunstdiscipline naast film, omdat het nog iets meer heeft 
dan film. Het is eerder te vergelijken met opera, zeg ik wel eens. Dat verenigt ook alle 
aspecten van het theater, literatuur, muziek en beeldende kunst. Daarbij komt bij animatie 
ook nog het aspect film. Als je het een filmgenre noemt, wordt het tekortgedaan. Het 
heeft veel meer van beeldende kunst. Genre is te beperkt. Ik vind het meer een discipline, 
een uitingsvorm die beweegt. In de presentatie heeft het natuurlijk veel van film, omdat je 
het ook in een zaal ziet als oorspronkelijke presentatie. Het is niet alleen in de zaal, maar 
op allerlei vormen in veel meer hoedanigheden, met de huidige technische 
ontwikkelingen. 

(Ton Crone 2006, 3) 
 

Hoewel het in de andere opzichten veelal overeenkomt met live-action films, benadrukt Crone 

de beeldende kunstinvloeden die van animatie een speciaal soort film maken. Hierdoor zou 

animatiefilm gemakkelijker in een kunstzinnige context te zien kunnen zijn. Crone benadrukt 

zelfs als directeur van het Instituut voor Animatiefilm dat het niet nodig is om film als 

medium te gebruiken, omdat animatie ook in andere verschijningsvormen kan worden 

gepresenteerd. Het animatieaspect is voor hem dus belangrijker dan het filmaspect, en film is 

slechts de op dit moment meest gangbare vorm. Er is binnen de sector een grote behoefte om 

animatie te zien als zelfstandig, met referenties naar en eigenschappen van andere 

kunstdisciplines. Dit zou gezien kunnen worden als middel om te benadrukken dat animatie 

specifieke eisen stelt aan de makers, omdat in tegenstelling tot live-action ook de mise-en-

scène, de vormgeving en het geluid in hun geheel moeten worden geconstrueerd.  

Zelfs als het eindresultaat een film is wordt er dus nadruk gelegd op het feit dat al het 

getoonde een originele creatie zijn van een enkele persoon of een kleine groep mensen, die 

zich graag als de maker zien. Rosto is hier een goed voorbeeld van. Hij vindt animatie beter 

geschikt dan met live-action om zijn boodschap duidelijk te maken. Voor hem is animatie bij 

uitstek een aanvullende techniek. 
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Ik beschouw mezelf eigenlijk helemaal niet als animator, maar als beeldend 
kunstenaar/filmmaker, en animatie is een van de ‘tools’ die ik gebruik. Soms is animatie 
een groot onderdeel van wat ik doe, en soms een heel klein onderdeel. Het is alleen iets 
waarmee ik heel makkelijk uit de voeten kan, en waarmee ik ook hardop kan dromen, 
omdat in principe alles mogelijk is met animatie. 

 (Rosto in gesprek met Walther 2004, 19) 
 
Rosto’s films zijn een collage van animatie en live-action en zijn gebaseerd op zijn eigen 

muziek. Toch zijn zijn films net zo goed animatie te noemen als andere korte films. Het 

verschil hierin is het uitgangspunt. Zoals bij veel beeldende kunstenaars is voor Rosto de 

zelfexpressie het belangrijkste en is de presentatie een tweede. In zijn studio worden ook 

andere presentatievormen zoals web graphics gebruikt. Het daarom moeilijk om een 

onderscheid te maken tussen film en niet-film. Dit geldt voor veel animatiefilmers die 

commerciële opdrachten aannemen, zoals  Patrick Raats, Joris Oprins en Marieke Blaauw. 

Het vervagen van de grenzen neemt verder toe met de toepassing van animatietechnieken in 

nieuwe media.  

 Hiermee verliest ‘animatie’ zijn betekenis in het dagelijks taalgebruik en duidt nog 

slechts deels op de techniek. Veel toeschouwers zullen de overeenkomsten tussen digitaal 

gemanipuleerd beeldmateriaal en tekenfilms niet zien, waardoor het moeilijk is om animatie 

als een coherente sector te zien. De door de hier genoemde professionals geproduceerde films 

bestaan voor het merendeel uit animatie, maar het gebruik van animatie in de vorm van 

special effects in speelfilms neemt contant toe. Merkwaardig genoeg worden deze films 

doorgaans nog steeds als ‘gewone’ live-action films gezien. Er bestaat wel een onderscheid 

tussen science-fiction films met veel special effects en historische epossen met digitaal 

gerecreëerde steden, maar niet tussen een geanimeerde documentaire en een aflevering uit een 

kinderserie. Waar normaal gesproken nadruk wordt gelegd op thematiek, geeft volgens Rosto 

hier de gebruikte techniek de doorslag. 

 
Als genre geloof ik er niet meer in. We leven in een tijdperk, waarin godzijdank al die 
grenzen enorm aan het vervagen zijn. Het voelt heel oneigenlijk dat het nog steeds als 
genre gezien wordt, terwijl de meeste speelfilms ook al voor de helft animatie zijn.[…]  
De inhoud geeft het genre aan. Bij animatie is dat de techniek. Het kunnen hele domme 
cartoons zijn, het kunnen hele artistieke kunstwerkjes zijn, maar het valt toch allemaal 
onder die ene noemer. Omdat die techniek gebruikt is. Dat vind ik heel vreemd. Ik 
vermoed wel dat er in de nabije toekomst mogelijk een nieuwe definitie van animatie 
gevonden zal gaan worden, want de reden dat het een genre is, de reden dat er 
animatiefestivals zijn, bestaat allang niet meer. 

(Rosto 2006, 3) 
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De verschillen tussen producties op animatiefilmfestivals waar hij aan refereert zijn inderdaad 

groter dan op andere filmfestivals. Hun bestaan is voornamelijk afhankelijk van de 

afzondering van de animatiewereld van de filmwereld. Het is onwaarschijnlijk dat een 

cultureel product dat zo moeizaam te plaatsen is gemakkelijk te presenteren is aan 

buitenstaanders. Michiel Snijders is van mening dat het één het ander niet uitsluit en dat 

animatie zowel een genre als een techniek omschrijft. 

 
[A]nimatie is een term voor twee dingen. Je hebt animatie de techniek en animatie de 
film, het genre. Animatie is de techniek waarbij dingen die in het echt nooit bewogen 
hebben, zich bij een vertoning wel als beweging voordoen. […] Het genre animatiefilm 
bestaat uit films die met animatie gemaakt zijn, waarbij de animatie aandacht op zichzelf 
vestigt. 

(Michiel Snijders 2006, 2) 
 
Hiermee geeft Snijders indirect een verklaring voor de behandeling van animatie binnen de 

filmwereld. De inhoud van animatiefilms is meestal reflexief en daarom erg karakteristiek. De 

manier waarop de film gemaakt wordt heeft gevolgen voor de manier waarop deze wordt 

ingedeeld als genre. Speelfilms met special effects maken wel gebruik van animatie, maar 

behoren vanuit dit perspectief niet tot het genre animatie omdat de gebruikte technieken 

worden gemaskeerd. Voor animatiefilmers betekent het echter dat hun films altijd in een 

andere categorie geplaatst zullen worden dan live-action films met een vergelijkbare 

thematiek.  

Ook de kritische inhoudelijke bespreking van de films kan verhinderd worden door het 

ontbreken van een definitie. Jayne Pilling stelt in de inleiding van A Reader in Animation 

Studies dat ook critici die enigszins bekend zijn met het veld hierdoor weinig houvast hebben.  
 

Few critics or theorists seem to feel equipped to deal with an aesthetic that often relates 
more to the graphic and plastic arts than to conventional film fiction narrative grounded 
in photo-realism and psychologism. 

(Pilling 1997, xii)  
 
Voor elke film zou een ander taalgebruik wenselijk zijn, dat voortkomt uit bestaande kritiek 

van de verwante kunstdisciplines. Voor een serieuze kritische benadering is het daarom van 

groot belang dat niet alles dat animatie bevat onder dezelfde noemer wordt geplaatst. Pilling 

vraagt zich vervolgens af of de geliefde verzamelterm op zichzelf problematisch is. Het is 

lastig om animatiefilm onder te verdelen bij film, omdat verschillende vormen van animatie 

kenmerken van andere kunstvormen dragen. Poppenanimatie lijkt het meest op traditionele 

film omdat er belichting en camerahoeken gekozen moeten worden. Traditionele celanimatie 

heeft echter meer kenmerken van stripverhalen, terwijl de meer abstracte films kunnen 
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worden vergeleken met moderne beeldende kunst. “The only consistent common factor to 

these disparate films is the fact [that] they are all shot frame by frame.” (Pilling 1997, xiii). 

Deze laatste stelling kan zelfs in twijfel worden getrokken, gezien het feit dat ook Computer 

Generated Imagery (CGI) tot de animatie wordt gerekend. 

Het gelijktijdig gebruik van verschillende definities is niet verassend. Voor elk doel is 

een andere noemer geschikt en zoals mag worden verwacht gelden in de kunstzinnige 

animatie andere standaarden dan in de serieanimatie voor televisie. Philip Kelly Denslow is 

van mening dat er geen duidelijke definitie te vinden is omdat er telkens een nieuwe nodig zal 

zijn. 
 

Definitions of animation vary from one another for many reasons, including historical 
development, production and marketing requirements, and aesthetic preferences. 

(Denslow 1997, 1) 
 
Hij illustreert zijn stelling aan de hand van voorbeelden uit de animatiewereld, zoals 

Hollywoodstudio’s die een zeer nauwe en organisaties ter promotie van de kunstzinnige 

animatiefilm die een zo ruim mogelijke definitie hanteren, gebaseerd op exclusie en inclusie 

van filmmakers (Denslow 1997, 2). In Nederland zullen er op kleinere schaal ook zulke 

verschillen te vinden zijn. In de beroepspraktijk gaat men echter pragmatischer om met de 

definitie. Vrijwel alle animatiefilmers zien animatie als een middel ziet om een vooropgesteld 

doel te bereiken. 

 
Je kunt een verhaal in live-action zien vertellen, dat kan hartstikke goed, maar sommige dingen 
lenen zich gewoon meer om met animatie verteld te worden. 

(Patrick Raats 2006, 2) 
 

Ik geloof in alle mogelijke technieken om film te maken, dat is wat mij betreft grenzeloos. 
Animatie is daarbij een hele dankbare techniek om dingen te laten gebeuren die op geen enkele 
andere manier mogelijk zijn. 

(Rosto 2006, 2-3) 
 

Ook Oprins vindt het middel ondergeschikt aan de boodschap die wordt gecommuniceerd, 

maar hij plaatst een belangrijke kanttekening. Hij vraagt zich af hoe relevant deze vraag is 

voor het publiek, gezien het feit dat de meeste mensen nauwelijks iets van animatie weten. 
 

Ik denk dat animatoren te vaak denken dat iedereen het belangrijk vindt hoe het gemaakt is. 
(Joris Oprins 2006, 3) 

 
De meeste animatie wordt gemaakt om een illusie van beweging te creëren, maar veel 

filmmakers hebben de paradoxale neiging om in detail te informeren over de productie en de 

animatiemethode. Deze animatoren hebben veel tijd een moeite gestoken in een fictief 
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bewegend object en nemen aan dat het publiek wil weten hoe deze illusie tot stand is 

gekomen. Deze informatie is moeilijk te communiceren naar een publiek dat hier geen kennis 

van heeft. Ook Denslow heeft dit opgemerkt en vraagt zich af of dit misschien een belangrijke 

reden is voor het belang van het gebruik van de term ‘animatie’.  

 
Animators, and those who study animation, are usually fascinated with the process 
involved. The definitions of animation usually incorporate some consideration of those 
processes. Those who make and study animation, whether it be traditional or computer 
based, are drawn to its requirements for obsessive, repetitive and socially isolated 
behavior. 

(Denslow 1997, 4) 
 
Deze obsessie met de ‘eigenheid’ en ‘onafhankelijkheid’ kunnen we zien als één van de 

belangrijkste redenen voor de noodzaak om ‘animatie’ als een aparte discipline te zien. Om 

hun identiteit te waarborgen is het voor animatieprofessionals daarom van belang om te 

wijzen op zowel de artisticiteit van het eindproduct als op het arbeidsintensieve 

productieproces. Er zal daarom altijd behoefte zijn aan een nauwkeurige omschrijving van de 

techniek en bijbehorende esthetiek, zowel in de productiesector als in kritische of 

wetenschappelijke publicaties zoals deze scriptie. Elke nieuwe poging tot een sluitende 

definitie zal veel tegenstand vanuit de sector ondervinden en daarom niet of nauwelijks 

bijdragen aan een gemeenschappelijke identiteit.  

 

 

1.2 De Nederlandse film 

 
De gerichtheid op het buitenland binnen de Nederlandse filmwereld is ondertussen 
vanzelfsprekend geworden. Tegelijkertijd kampt de Nederlandse filmwereld echter met 
de vraag wat het betekent om Nederlandse films te maken in een toenemend mondiale 
audiovisuele wereld. Nederlandse film is niet eenvoudig gelijk te stellen met nationale 
film. ‘Nationaal’ kan verwijzen naar zowel productionele factoren, zoals de financiering 
van een film, de regisseur en de locatie, als naar de taal, de thematiek en soms zelfs de 
filmstijl. 

(Hofstede 2000, 151) 
 
De nationaliteit van films is in Nederland al vaak het onderwerp van discussie geweest. Bij de 

animatiefilm is dat niet anders. Het is merkwaardig welke animatoren geprezen worden als er 

over de Nederlandse animatiefilm wordt gesproken. Academy Award-winnaars Paul Driessen 

en Michael Dudok de Wit worden opvallend vaak genoemd en unaniem gewaardeerd, maar 

beide regisseurs wonen en werken in respectievelijk Canada en Groot-Brittannië. Hun 

producenten Nico Crama en Willem Thijssen waren echter in Nederland gesitueerd. In de 

oudere generaties kwamen de beroemde Nederlandse animatoren Georg Pal en Børge Ring uit 
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respectievelijk Hongarije en Denemarken. Waar de filmmaker vandaan komt en waar hij zijn 

film maakt schijnen dus minder van belang te zijn dan waar een film wordt gefinancierd en 

geproduceerd.7 Natuurlijk komt dit ook voor in andere cultuursectoren, maar de incoherente 

benoeming van de nationaliteit geeft aan hoe moeilijk het is om het productieproces en 

daarmee het eindproduct te lokaliseren. Gelukkig zijn er soms ook inhoudelijke kenmerken 

die wijzen op een herkenbaar nationaal thema. 

 
BOER JANSEN is een beetje mijn droomproject: een achtminutenfilm over een heel 
Hollands karakter.  

(Arjan Wilschut in gesprek met Walther 2004, 73) 
 
In eerste instantie, toen ik met SEVENTEEN begon, dacht ik: ik wil het echt in een soort 
Praag situeren, want ik ben zelf half-Tsjechisch en Tsjechische locaties hebben voor mij 
veel meer sfeer en mysterie dan bijvoorbeeld Nederlandse. […] 
We hadden al wel bedacht dat het onverstaanbaar Nederlands moest zijn, want anders 
krijg je weer zo’n vertaalprobleem met festivals en zo. 

(Hisko Hulsing in gesprek met Walther 2004, 35-36) 
 

Culturele producten representeren als geen ander het karakter van de producerende sociale 

groep en hun publiek. Vanuit de overheid wordt er door de Raad voor Cultuur veel nadruk op 

gelegd dat de Nederlandse nationaliteit wordt gerepresenteerd door de gesubsidieerde 

instellingen en producties. Waar een live-action film herkenbare locaties en acteurs kan 

hebben moet een animatiefilm deze ontberen. Als de locaties en thema’s geen rol spelen kan 

het dus moeilijk zijn om te bepalen wat het Nederlandse karakter aan de film geeft. Niet 

iedere animator heeft een puur Nederlands thema zoals Wilschut, van wie twee films zich 

afspelen op een boerderij, en zal er wellicht eerder voor kiezen om de vormgeving zo 

universeel mogelijk te maken, of zelfs karakteristiek voor een ander land zoals Hulsing. Ook 

de soundtrack zal hier niet bij helpen: hoewel hij bekende Nederlandse acteurs heeft gebruikt 

zijn de stemmen bewust onverstaanbaar gemaakt. Over het algemeen maken vrijwel alleen 

commerciële producties en televisieseries spaarzaam gebruik van Nederlandse stemmen. De 

gebruikte stemmen zijn bovendien gemakkelijk na te synchroniseren in het buitenland. In 

Korte Animatiefilms raadt producent Nico Crama het gebruik van stemmen zelfs expliciet af.  

 
Bij het ontwerpen van de geluidsband is het goed te bedenken dat gesproken taal de 
mogelijkheden voor internationale distributie kan beperken. Dit kan worden ondervangen 
door de dialoog te laten bestaan uit op spraak gelijkende klanken, die hun zeggingskracht 
ontlenen aan intonatie en/of mimiek. 

(Crama 1995, 37) 

                                                        
7 Een recent voorbeeld is LOST CARGO (2006). Zowel regisseurs Pieter Engels en Efim Perlis als co-producent 
S.O.I.L zijn Vlaams, maar omdat de productie in Nederland plaatsvond wordt deze gezien als Nederlandse film. 
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Crama baseert zijn adviezen voor nieuwe producenten op zijn jarenlange ervaring. Praktisch 

gezien is het inderdaad slim om je niet te beperken tot de landsgrenzen, maar waar Crama als 

voorstander van de Nederlandse film niet op wijst is dat er een belangrijk deel van het 

nationale karakter verloren gaat. Het is opmerkelijk dat hier zelfs bij gesubsidieerde films 

weinig belang aan wordt gehecht, maar helaas hebben de meeste producenten niet de luxe om 

een deel van het budget aan vertalingen te besteden.8 

 Zoals Hofstede benadrukt kunnen zelfs de thematiek en filmstijl ons wijzen op het 

nationale karakter. Als we animatie meer beschouwen als volwaardig kunstobject, kunnen we 

een poging doen om Nederlandse stijlkenmerken of zelfs een stroming te herkennen. Een 

dergelijke stroming zou zich kunnen vormen rond een specifieke techniek of een aan het 

verbeelde ten grondslag liggende kerngedachte. De meeste filmmakers in Nederland zijn 

ofwel autodidact zoals Piet Kroon, Arjan Wilschut en Rob Stevenhagen (Walther 2006) of 

hebben een opleiding aan de kunstacademie gehad zoals Juan de Graaf, Liesbeth Worm en 

Rosto. Vooral de laatste groep, die is opgeleid tot autonoom kunstenaar of vormgever, zou 

min of meer dezelfde beeldtaal kunnen hanteren als zij van dezelfde academie komen. Dit 

zouden we uit de films kunnen destilleren, maar zoals bij stromingen in de beeldende kunst is 

de grondgedachte belangrijker dan het eindresultaat. De professionals zijn zich echter niet van 

bewust van onderlinge overeenkomsten. 

 
Denk je dat er in Nederland op dit moment een stroming in de animatie bestaat? 
Daar ben ik me niet van bewust. 

(Patrick Raats 2006, 4) 
 

Heb je het gevoel deel uitmaken van een stroming, of bestaat er een groepsgevoel? 
Het zou heel leuk zijn, maar nee. 

(Marieke Blaauw 2006, 3) 
 

Ik ben een eenling. Maar aan de andere kant kom je wel genoeg zielsverwanten tegen. 
Sommige mensen binnen het animatiewereldje, sommige mensen binnen het 
filmwereldje, sommige mensen binnen kunstwereldje, maar dat is meer een netwerk van 
nog meer zonderlingen. Maar een stroming? Nee. 

(Rosto 2006, 3-4) 
 

Er is meer sprake van toevallige overeenkomsten dan gemeenschappelijke delers, waardoor 

de noemer ‘Nederlands’ slechts samenvalt met de nationaliteit van de individuele films. Ook 

Gerben Schermer ziet in het materiaal dat over de jaren heen op het HAFF heeft gedraaid 

geen continue lijn. 
                                                        
8 Enkele Nederlandstalige films hebben internationaal wel succes gehad, zoals de door Crama geproduceerde 
films DAVID en EI OM ZEEP (beide Paul Driessen 1977) die ook in het Engels zijn uitgebracht en de door il 
Luster Productions geproduceerde DICHT/VORM KLASSIEKERS films (verschillende makers 2005) die van 
Engelse ondertitels zijn voorzien. 
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[D]at heeft Nederland denk ik ook nooit gehad. Nederland is het land van de individuen. 
Als je praat over filmmakers als Evert de Beijer of Michael Dudok de Wit of Adriaan 
Lokman, zie je dat dat totaal verschillende films zijn. Mensen maken gewoon heel 
individuele films. […] 

(Gerben Schermer 2006, 4-5) 
 

In Nederland is een beperkt aantal academies waar specifiek animatieles wordt gegeven, al is 

de opkomst van nieuwe vakken en specialisaties vrij groot. Volgens producent Ruud den 

Drijver wordt er op de kunstacademies te veel belang gehecht aan individualiteit en 

autonomie, waardoor structuur ondergeschikt raakt (Den Drijver in gesprek met Walther 

2004, 92). Er wordt geen beroep gedaan op de expertise van anderen en veel stappen van het 

productieproces worden door één persoon voltooid. Daarbij komt lang niet iedere 

animatiefilmer van de kunstacademie en groeit het aantal autodidacten door de 

beschikbaarheid van goedkope software, wat de verschillen tussen de professionals in de 

beroepspraktijk nog groter maakt.. De verscheidenheid aan achtergronden maakt het moeilijk 

om een gemene deler te vinden in de stijl en aanpak. 9  

 Ton Crone is van mening dat een continue ontwikkeling wel tot stand zou kunnen 

komen als er meer voorzieningen hiertoe waren. Nederland heeft wel een aantal kleine 

studio’s, maar dit is niet vergelijkbaar met de industrie in andere Europese landen. 
 

Als je het vergelijkt met België of Frankrijk is hier niet een duidelijke industrie. Dat is 
het grote gemis, want dat geeft toch een continuïteit, een kwaliteitsontwikkeling die wij 
nu missen. Je ziet het ook aan de korte kunstzinnige film: het zijn toch 
kunstenaarsproducten. 

 (Ton Crone 2006, 1) 
 

Het NIAf biedt als enige instelling een specialisatieprogramma aan waarbij gedurende twee 

jaar aan een eigen project gewerkt kan worden, met als doel de kwaliteit van de afzonderlijke 

animatiefilmers te verhogen. Deze opzet is totaal verschillend van een animatiestudio, omdat 

in de ateliers afzonderlijk of in groepen van twee wordt gewerkt aan ‘kunstenaarsproducten’. 

Een dergelijk intern programma is succesvol gebleken in Frankrijk, waar de Folimages-

ateliers internationaal zeer hoog aangeschreven staan. Filmproducent Nico Crama is het met 

                                                        
9 Een goede illustratie hiervan kunnen we vinden in het tijdschrift Rails, waar in het artikel “Coming up 2006” 
de ‘aankomende talenten’ in verschillende professionele sectoren worden voorgesteld. Onder de noemer ‘Film’ 
vinden we de animatoren Floris Kaayk en Sil van der Woerd, maar een paar pagina’s terug staat bij ‘Multimedia’ 
een artikel over animator Annika Uppendahl en bij ‘Beeldende kunst’ over animator Douwe Dijkstra (2006, 68-
75). De categorisering is desalniettemin niet misplaatst en geeft daarom goed aan hoe onhandig de term 
‘animatie’ kan zijn. Blijkbaar is het werk van de nieuwe generatie animatoren zeer divers heeft de techniek 
weinig te maken met het eindproduct.  
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Crone eens dat er continuïteit mist, maar vindt dat het NIAf het gebrek aan ontwikkeling juist 

in stand houdt: 

 
Animatie is teamwerk. Men zou een beetje van dat individualistische af moeten, waarbij 
iemand jarenlang aan een korte film werkt. Het nadeel van zo’n NIAf is dat zij weer 
teruggaat naar het pure beeld van die ‘alleenwerker’. Dat vind ik heel jammer. Terwijl je 
juist moet werken aan teamwerk. Dat vul je elkaar aan en stimuleer je elkaar. 

(Nico Crama in gesprek met Walther 2004, 148) 
 

Een gebrek aan samenwerking betekent volgens Crama een gebrek aan eenheid en een gebrek 

aan wederzijdse stimulans. De huidige werksfeer van de meeste animatoren is zo individueel 

en afgezonderd dat er van de ontwikkeling van een Nederlandse stijl nauwelijks sprake is.  

Als Amerikaan heeft producent Lee Ross een afstand van het Nederlandse werk die van 

oorsprong Nederlandse filmmakers niet hebben. Hij is van mening dat de nationale 

animatiestijl meer het resultaat is van een houding dan van stilistische keuzes.  

 
[I]n Nederland is er volgens mij meer een conceptuele stijl en dat is een zekere 
oneerbiedigheid, die een hoop van de succesvolle films zullen hebben. FATHER AND 
DAUGHTER (Michael Dudok de Wit, 2000) is een erg traditionele film, maar door het 
soort ‘irreverent attitude’ is niets heilig. We kunnen overal grappen over maken. Dat, en 
de Nederlandse koppigheid. Het concept is belangrijker dan techniek. Hoe ik me voel is 
belangrijker dan de manier waarop ik me goed of slecht uitdruk. Ik denk dat dat als een 
rode draad overal doorheen loopt. 

(Lee M. Ross 2006, 4) 
 

Volgens hem is het resultaat van de reflexiviteit een gebrek aan eerbied voor het thema van de 

film, onafhankelijk van de ernst ervan. Het is volgens Ross meer een concept dan een stijl, 

waarmee hij wil aangeven dat deze neiging voor alle animatiestijlen geldt. Ook de 

Amerikaanse Peter Cowie signaleerde de niet-traditionele stijl van de Nederlandse film, maar 

benaderde deze in zijn boek Dutch Cinema op een meer positieve manier.  
 

Dutch films have made their mark abroad because they are rarely parochial. They record 
the Dutch life and the pressures of existing in the most densely populated country in the 
world, but they do so with a wise and tolerant spirit that makes such observations 
fascinating to the outsider. […]  
Dutch Cinema is also hampered by its lack of dramatic tradition. Calvinism set its face 
against the establishment of a national appreciation of theatre; the Dutch still prefer to 
watch life than to forge its elements into drama. There are rewards, of course. It is hard 
for the Dutch to make a course-cut film. 

(Cowie 1979, 9-10) 
 
Volgens Cowie is het gebrek aan vaderlandsliefde van de Nederlandse filmsector eerder een 

teken van tolerantie dan van spot. Bovendien hebben de filmmakers een gebrek aan gevoel 

voor drama en nemen ze graag afstand van hun onderwerp, waardoor de opbouw van een film 
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altijd doordacht is. Hoewel het van belang kan zijn om de kwaliteit van de vorm te erkennen 

geeft een goede verhaalstructuur de kijker geen enkel zicht op een Nederlandse beeldende 

traditie. Vooral gezien de sterke invloed van de keuze van beeldende elementen in de 

animatiefilm is de visuele stijl het belangrijkste herkenningspunt, zoals dat geldt voor 

Amerikaanse cartoons en Tsjechische poppenfilms. Mediatheoreticus Geert Lovink schetst de 

genoemde tolerantie van zijn creatieve landgenoten in Mediavla dan ook als een harde maar 

bittere realiteit. 
 

Die niederländischen Medienexperimente sind weder theorielastig noch besonders 
politisch korrekt, viel mehr sind sie Ausdruck einer gemeinsamen Suche nach Freiheit 
und individuelle Stil. Es geht dabei nicht um die Frage wie die Arbeiten in die 
Gemeinschaft  hineinpassen, sondern was die ästhetischen Dimensionen einer 
gnadenlosen, kalten (und nassen) Tolerantz sind. Das befreite Subjekt wird erst einmal 
auf sich selbst zur:uckgeworfen. Die autonomie ist kein utopisches Ziel, sondern graues 
Faktum. 

(Lovink 2002, 7) 
 
Kort gezegd houden de Nederlandse mediaproducenten, wat Lovink breed opvat, weinig 

rekening met elkaar en proberen ze hun werk niet in een nationale context te plaatsen. De 

‘ieder voor zich’-mentaliteit, zo stelt hij, komt niet voort uit idealisme, maar uit de realiteit. 

Lovink is het met Ross eens dat er geen collectieve stijl bestaat dan de drang naar 

individualisme en waarschuwt voor de gevaren van anti-intellectualisme (Lovink 2002, 7). 

Deze woorden zouden goed van toepassing kunnen zijn op de zeer diverse en verspreide 

animatiesector, waarmee we kunnen concluderen dat de aanwezigheid van een gezamenlijke 

creatieve filosofie niet waarschijnlijk is. 

 

 

1.3 Een kaart van de sector 

 

Ik zou er wel meer zicht op willen hebben. Maar hoe krijg je er zicht op? Het is zo divers 
en veelzijdig. Het is zelfs moeilijk om vertegenwoordigers te vinden van al die 
verschillende mogelijkheden. Binnen de reclamewereld gebeurt er zoveel, probeer dat 
maar eens te grijpen. En dat is nog maar alleen Nederland. 

(Ton Crone 2006, 3) 
 

Gezien het feit dat de animatiesector klein is, de grenzen tussen animatie en film vrijwel 

afwezig zijn en bovendien een nationale stijl of school ontbreekt, is het velen niet duidelijk 

wiens belangen moeten worden behartigd en wie er kan spreken in naam van de sector. Het 

NIAf, dat vanuit het ministerie van OC&W gesubsidieerd om een representatieve functie te 
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vervullen voor de gehele animatiefilmsector, heeft hier een zware taak aan. Crone heeft zich 

tot doel gesteld om een zo breed mogelijke blik te hebben voor alles dat met animatie te 

maken heeft, maar in de praktijk is het niet mogelijk om zowel de artistieke film als de 

commerciële motion graphics onder dezelfde noemer te brengen. De verschillen tussen een 

Nederlandse animatiefilm en bijvoorbeeld een buitenlandse game zijn groot, maar de 

overgang van de ene naar de andere vorm is geleidelijk en er bestaan talloze tussenvormen. 

Ook met ruim begrip van wat ‘film’ is blijft de problematiek bestaan. Waar de filmsector nog 

distributievormen zoals het filmhuiscircuit kan onderscheiden, kan animatie op teveel 

manieren worden toegepast om enige houvast te bieden. 

 De animatiefilmmakers zijn zich bewust van een gedeelte van de onafhankelijke films 

die jaarlijks uitkomen, met name de kleine groep producties die als voorfilm worden 

geprogrammeerd. Dat zijn meestal de films van gevestigde producenten. Er is echter ook een 

aantal films dat slechts éénmalig geprogrammeerd wordt op festivals.  

 
Blaauw:  Ik weet niet preciès wat er gebeurt. Maar een groot gedeelte gebeurt natuurlijk 

bij il Luster, dus dat zien we sowieso, maar het is volgens mij ook goed te zien 
bij Teek (Teek Film en Animatiefestival, Breda) en het animatiefilmfestival 
(HAFF). Daar kan je goed zien dat er wordt gemaakt. […] 

Oprins:   Als je elk jaar het filmfestival bezoekt dan mis je niks volgens mij. Zo simpel is 
het eigenlijk wel. Maar ik heb wel het idee dat ik van internetfilmpjes niks 
weet. […] 

Blaauw:  Dat is veel minder vastgelegd eigenlijk. Je kan het ook niet op het festival laten 
zien, want het is altijd in mindere kwaliteit. Dus dan zie je het daar ook niet 

Oprins:   In principe zou je zeggen dat het NIAf hier ook bij hoort, maar daar haal ik dan 
weer heel weinig uit van wat er in Nederland gebeurt. Daar hoor je weinig van. 

(Marieke Blaauw en Joris Oprins 2006, 3) 
 
Oprins en Blaauw behoren tot de filmmakers die voornamelijk zelfstandig bezig zijn en 

materiaal van anderen slechts op filmfestivals zien. Zij maken vooral opdrachtwerk en zijn 

pas sinds een paar jaar actief op het gebied van de korte film. Daarom zijn zij nog weinig in 

contact gekomen met het NIAf. Voor het instituut is het moeilijk om deze mensen te bereiken, 

omdat er elk jaar nieuwe filmmakers afstuderen, die vervolgens één of meerdere films 

uitbrengen. Velen kiezen al snel voor werk in het commerciële circuit. 
 

We kennen ons kleine hoekje heel goed, zeg maar als je kijkt naar de vrije, 
onafhankelijke kunstzinnige animatiefilm. Daar kennen we iedereen wel en als wij ze niet 
kennen, kennen ze ons wel want we zitten toch in diezelfde cirkel. Als er dus een 
kruisbestuiving nodig is, dan vind je elkaar. Maar echt wie er allemaal animatie maken 
voor welke opdrachtgevers heb ik geen idee. Ik heb het idee dat er letterlijk tientallen, 
misschien wel over de honderd ministudio’s in Nederland zijn waar we nog nooit van 
gehoord hebben. 

(Michiel Snijders 2007, 1) 
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Hier ontstaat volgens Snijders dus een grote scheiding tussen kunstzinnig en commercieel 

werk. Omdat de commerciële studio's op een zeer lokale schaal werken en ander werk 

produceren komen zij nauwelijks op het terrein van il Luster terecht. De inschatting van meer 

dan honderd ‘ministudio’s’ is mogelijk, getuige de opsomming in het korte artikel “Nederland 

steeds meer een animatieland” dat in juli 2006 in Call-Sheet verscheen (Cor-Peter Pasma 

2006, 25). Slechts enkele studio’s worden besproken, waarvan de meeste bestaan uit niet meer 

dan één persoon. 

 Een goed voorbeeld van een succesvolle sectorinventarisatie kunnen we vinden in 

Vlaanderen. In september 2005 verscheen De animatiefilmsector in Vlaanderen, het 

eindrapport van een onderzoek naar de Vlaamse animatiefilm sector in opdracht van het 

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) door academici Philippe Meers en Koen Thiry. In dit 

omvattende onderzoek is een poging gedaan om een zo compleet mogelijk beeld van de sector 

en de daarin actieve actors te krijgen.10 In enquêtes werd gevraagd naar de dagelijkse 

beroepspraktijk en ervaringen. Daarnaast zijn er 18 diepte-interviews gehouden met 

zogeheten ‘sleutelfiguren’. Tenslotte verdiepten Meers en Thiry zich in het beleid van het 

VAF en de publieke omroep en onderzochten de mogelijkheden voor promotie en distributie. 

Uit de conclusies van het onderzoek is duidelijk op te maken in hoeverre Vlaanderen op 

Nederland lijkt. Ook in Vlaanderen is de korte film prominent aanwezig. Er is slechts een 

beperkt aantal producenten dat grotendeels afhankelijk is van subsidies en vrijwel geen grote 

studio's. Er zijn in de 10 jaar voorafgaande aan het onderzoek wel drie lange films 

gerealiseerd in coproductie met Duitsland en Frankrijk (Meers & Thiry 2005). De hoeveelheid 

filmmakers, studio’s en studenten in Vlaanderen zal vergelijkbaar zijn met die in Nederland, 

met misschien een enigszins groter aandeel animatoren in Vlaanderen die in vaste dienst 

werken.  

Op het HAFF in 2006 is een eenvoudige enquête, getiteld Inventarisatie professionele 

animatiesector (2006), verspreid onder de aanwezige professionals. Voor het 

inventarisatieonderzoek dat hiermee wordt geholpen heeft het NIAf hulp gekregen van het 

HAFF, de Vereniging van Nederlandse Animatieproducenten (VNAP) en de Erasmus 

Universiteit. De doelstelling hiervan, zoals hierop aangegeven, is “A) om een begin te maken 

voor een groter inventarisatieonderzoek over de animatiesector en B) het ontwikkelen van een 
                                                        
10 In 2005 hebben Meers en Thiry met behulp van een database contact gezocht met zoveel mogelijk van de 285 
professionals die binnen de sector actief zijn. De hoofdvraag naar de staat van de sector is zo breed mogelijk 
geïnterpreteerd en omvat de door de productie, distributie en vertoning van zowel korte als lange films en TV-
series, gemaakt in opdracht of uit eigenbeweging door studio's, individuele filmmakers, ontwerpers en 
animatiestudenten. Niet iedereen gaf respons, maar het aandeel van meer dan een derde van de sector is volgens 
de onderzoekers meer dan genoeg om tot conclusies te komen. 
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(online) platform voor informatieverschaffing en debat” (2006). De enquêtes waren echter 

niet persoonlijk geadresseerd en zullen daarom weinig representatieve conclusies opleveren. 

Dit is echter te verhelpen door het verzamelen van contacten, zoals blijkt uit de aanpak van 

Meers en Thiry. Het zou van grote waarde zijn als het Fonds voor de Film opdracht zou geven 

tot een vergelijkbaar onderzoek, wellicht uitgevoerd door het NIAf. Het subsidiebeleid kan 

immers slecht worden aangepast aan de huidige situatie zolang er alleen gegevens zijn van 

vorige subsidieaanvragen. De animatiefilmsector zal hier ook direct van profiteren als er 

gemakkelijker contacten kunnen worden gelegd. 
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2 Reputatie en continuiteit 
 

Om te beginnen was er het succes van Nederlandse animaties. Als het behalen van 
internationale prijzen een maatstaf is, horen tot de meest succesvolle Nederlandse 
regisseurs van de afgelopen decennia Paul Driessen, Monique Renault en Gerrit van Dijk 
en Maarten Koopman. 

(Hofstede 2000, 124) 
 
De internationale positie van de Nederlandse film en de versterking die dit inhoudt voor het 

imago van de nationale film vormen de kern van de veldverkenning van Hofstede. De 

nationale film kan immers alleen bestaan bij de gratie van films van andere nationaliteiten en 

heeft temidden daarvan een internationale reputatie hoog te houden. Erkenning in eigen land 

zegt weinig over de aantrekkingskracht en mogelijke roem van deze films in het buitenland. 

Internationale filmfestivals, al dan niet gespecialiseerd in animatiefilms, zijn de belangrijkste 

manier van het verwerven van zulke roem. Op de festivals kan niet alleen geld worden 

verdiend met de verkoop aan buitenlandse distributeurs, maar kan ook een prestige worden 

verkregen dat van grote waarde is in de filmsector. Festivals zijn al jaren een verzamelpunt 

van mensen die in welke zin dan ook deel uitmaken van de sector, waardoor een hoge 

concentratie belangstellenden ontstaat die in het standaard vertoningscircuit niet mogelijk is. 

Doorgaans worden er competities uitgeschreven in verschillende categorieën waarbij de jury 

bestaat uit critici en filmmakers. Doordat zowel de jury als het publiek voor een groot deel 

bestaan uit in experts, is hun oordeel van hoge waarde voor de filmmakers.  

Filmprijzen zijn een internationaal symbool van erkenning. Vertaald vanuit het werk 

van Pierre Bourdieu noemt Hofstede deze festivals ‘wijdingsinstanties’: instituten die de 

mogelijkheid hebben om een werk tot kunst te verheffen (Hofstede 2000, 103-4). Marijke de 

Valck gaat in haar studie Film Festivals verder in op deze waardering. Volgens haar zorgt het 

festivalsysteem voor de distributie van cultureel kapitaal, zoals voorgesteld door Bourdieu. De 

erkenning die filmmakers voor hun werk krijgen is een zuivere vorm van symbolisch kapitaal 

of macht die niet als dusdanig wordt herkend. De status van de filmmaker stijgt in de ogen 

van anderen in het veld, waardoor hij zal meer kans op succes heeft dan niet bekroonde 

filmmakers. De waardetoevoeging door festivals gebeurt volgens de Valck in twee stappen. In 

de eerste plaats is het een eer om een film op een festival te kunnen vertonen als deze wordt 

geselecteerd, omdat dit aangeeft dat de film behoort tot het beste dat de selectiejury onder 

ogen heeft gekregen. In de tweede plaats zijn er juryprijzen die worden uitgereikt aan het eind 

van een festival. Deze is een fysiek bewijs van erkenning en geeft aan dat die specifieke 

vakjury de winnende film van een zeer hoge kwaliteit vindt. Dit is een zeer 
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geïnstitutionaliseerde vorm van waardetoekenning, wederom afhankelijk van de status van het 

festival zelf, die door in het algemeen door het gehele veld wordt erkend (de Valck 2006, 

141). Festivals die zijn gespecialiseerd in animatiefilms zijn voor animatiefilmmakers van 

groter belang dan bijvoorbeeld kortfilmfestivals omdat bij de laatste doorgaans minder 

animatiefilms worden vertoond. Daardoor is er minder competitie en zijn er minder mensen 

met specifieke vakkennis aanwezig. Door de algemeen erkende status van festivals is de 

filmprijs het hoogste symbool voor kritisch succes voor kunstzinnige of onafhankelijke films. 

Het festivalcircuit is zoals De Valck het noemt bovendien een ‘showcase’ voor de nationale 

cinema (De Valck 2006, 233), dus zullen ook niet geselecteerde filmmakers profiteren van de 

aandacht voor hun collega’s.  

Filmfestivals zijn voor animatie echter ook om andere redenen van belang. Ze vormen 

het belangrijkste podium voor de films omdat animatie slechts af en toe in de bioscoop en 

filmhuizen vertoond wordt. Op de festivals is een publiek aanwezig dat per definitie een 

interesse heeft in animatie. De film zal daar dus gewaardeerd worden op de vlakken die voor 

het animatieveld van belang zijn, zoals symboliek, beeldende stijl of referenties naar ander 

werk. De publieksprijs ligt in het verlengde hiervan. Dit publiek is daarnaast wellicht 

geïnteresseerd in nieuwe films en eventuele DVD-uitgaven. Kort gezegd zorgt de 

festivalcontext dus voor een verzameling van de doelgroep. Het keerzijde hiervan is dat het 

publiek van animatiefestivals meestal voor de helft bestaat uit professionals. De meeste 

bezoekers hebben dus al een grote hoeveelheid vergelijkbare films bekeken en zullen minder 

snel onder de indruk zijn van nieuw werk. In het ergste geval heeft het grootste gedeelte van 

de zaal de film al op een ander festival gezien. Daar staat tegenover dat een filmmaker die 

indruk weet te maken op dit publiek het meest waardevolle culturele kapitaal kan verwerven. 

Het meest erkende publiek geeft ook de meest erkende waardering. 

 

  

2.1 Vormen van succes 

 
[J]e merkt wel dat Nederland een toonaangevend land is op het gebied van animatie. Er is 
een lange historie, er zijn veel prijswinnaars, ook nu worden er mooie films gemaakt. Dat 
is volgens mij toch wel iets aparts en dat is ook goed voor Nederland. 

 (Patrick Raats 2006, 4) 
 

Raats geeft aan dat hij ‘merkt’ dat Nederland een goede reputatie heeft en vind dit blijkbaar 

motiverend. Bovendien heeft hij de indruk dat Nederland ‘toonaangevend’ is. Bij het gebrek 

aan een infrastructuur en distributietraject is een goede reputatie essentieel. Het kan 
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aanleiding geven tot een hogere productie van voor het buitenland aantrekkelijk werk en is er 

eerder aanspraak te maken op subsidies. Het culturele kapitaal kan zoals eerder aangegeven 

bovendien een doel op zich zijn. Filmhistoricus Peter Cowie wijdde in 1979 in Dutch Cinema 

een hoofdstuk aan de toen ‘pas recentelijk’ behaalde successen in de animatie. In zijn 

bespreking van de productie van de jaren 1920 tot de late jaren 1970 signaleert hij een 

groeiend enthousiasme in de productie naarmate de internationale erkenning door middel van 

prijzen toeneemt. 
 

Encouraged by an increasing number of festival awards, Dutch animation is definetely 
Progressing faster than any other area of film-making in Holland. Perhaps in the next five 
years, a full-length animated production will be feasible.”  

(Cowie 1979, 134) 
 
Van de  productie van de enige tot nu toe verschenen speelfilm ALS JE BEGRIJPT WAT IK 

BEDOEL (1983) was hij zich waarschijnlijk al bewust. Volgens hem is dit dus onder meer te 

danken aan de waardering op filmfestivals, wat zeker mogelijk is. Als de producent en 

financiers weten dat er interesse is voor materiaal uit Nederland nemen ze een minder groot 

risico. Voor de meeste filmmakers is het festivalcircuit echter het eindstation wat betreft de 

film die ze op dat moment daar mogen vertonen. Een korte kunstzinnige film maken is de 

prioriteit, de vertoning en exploitatie komen zoals bij beeldende kunst later. Hoewel het 

afhankelijk van het festival altijd mogelijk is om financieel succes te behalen, is dit voor de 

meeste filmmakers secundair. Het gehele productieproces van de film kon immers vaak alleen 

worden voltooid door eigen inzet en enthousiasme voor het werk. De gemiddelde Nederlandse 

regisseurs past in dat opzicht prima binnen de Europese regisseurstraditie. Door de nadruk te 

leggen op het auteurschap kan altijd een artistiek succes worden geboekt, al was het maar 

door bijvoorbeeld een geheel eigen stijl te ontwikkelen. Miranda Sloot wijst er in Kansen en 

bedreigingen voor Europese films (1995) op dat de meeste producties daarom niet lucratief 

zijn. Commercieel succes is in de productie minder belangrijk dan creativiteit en daarom ook 

moeilijker te realiseren (Sloot 1995, 158).  

Dat filmprijzen belangrijk zijn voor de werkwijze en filosofie van het maken van de 

volgende animatiefilm kunnen we opmerken uit de reactie van Adriaan Lokman. Hij won in 

2001 de hoofdprijs op het festival van Annecy met zijn film BARCODE (2001) en is zich 

sindsdien bewust van de impact die een korte film kan maken. 
 

De Grand Prix van Annecy! Ik had daarvoor ooit eens een leader ingestuurd en die was 
niet toegelaten, en je weet: het is het belangrijkste animatiefestival ter wereld. Daar 
überhaupt in de selectie te zitten is al een feest. Daar was ik ontzettend blij mee, en meer 
had ik ook absoluut niet verwacht. Het is dan wel heel erg vreemd dat je dan ineens de 
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Grand Prix wint. Alles wat je daarna doet, daar ben je toch op een andere manier mee 
bezig, lijkt het wel. 

(Adriaan Lokman in gesprek met Walther 2004, 121) 
 

Lokman heeft sinds het winnen van de prijs binnen de animatieveld de reputatie gekregen dat 

hij abstracte animatiefilms van hoge artistieke kwaliteit produceert. Daarom kwam er een 

druk op hem te liggen om zijn volgende film sneller af te ronden (Walther 2006, 121). Deze 

druk kan worden gezien als het resultaat van zijn toegenomen symbolische en culturele 

kapitaal. We zouden kunnen stellen dat hij als winnaar van de Grand Prix de hoogst haalbare 

geïnstitutionaliseerde waardering heeft verkregen, zeker gezien het feit dat Lokman zelf 

aangeeft dat hij Annecy het belangrijkste festival ter wereld vindt. Bovendien bevestigt hij de 

waardering in twee stappen zoals die worden onderscheiden door De Valck. In de eerste stap 

geselecteerd worden noemt Lokman al ‘een feest’, dus een zeer belangrijke erkenning van 

zijn werk. De hoofdprijs winnen is de tweede stap en daarbij totaal onverwacht. In de opbouw 

van zijn duidelijk enthousiaste reactie kunnen we aflezen dat deze twee gebeurtenissen veel 

indruk op hem hebben gemaakt en wellicht zelfs de hoogste vorm van internationale 

waardering representeren. 

Hoewel de meeste filmprijzen aan autonome en onafhankelijke filmprojecten worden 

uitgereikt, hebben veel festivals ook een sectie met opdrachtfilms. Het HAFF had in 2006 

naast de gebruikelijke onafhankelijke films en studentenfilms competities voor commercials, 

videoclips, leaders en voorlichtingsfilms. Veel filmmakers willen hun artistieke kwaliteiten 

ook tonen in hun opdrachtwerk en hebben er behoefte aan om door andere professionals te 

worden beoordeeld. Een vakjury van mensen uit het veld is daar beter toe in staat dan een 

willekeurige opdrachtgever die alleen een boodschap wil communiceren. Producent Lee Ross, 

die voornamelijk opdrachten voor televisie aanneemt, vindt de festivals echter weinig 

belangrijk. Voor hem is het bij commerciële opdrachten zelfs niet noodzakelijk om 

bevestiging van het publiek te krijgen. 

 
Als je een auteursfilm hebt gemaakt is je persoonlijkheid daarin verwerkt en dan is het 
heel belangrijk. Als je een opdrachtfilm hebt gemaakt en de klant is tevreden en als 
andere mensen het leuk vinden voor wat het is, is het gewoon leuk. Maar het is niet 
noodzakelijk. 

(Lee M. Ross 2006, 4) 
 

Deze houding is begrijpelijk voor een producent, omdat hij niet direct met de vormgeving 

bezig is maar met de opzet en communicatieve aspecten. Opdrachtfilms wekken andere 

verwachtingen van het publiek. In de meeste gevallen hebben we te maken met een 

televisiepubliek is dat weinig feedback geeft, behalve wellicht door middel van kijkcijfers en 
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de Gouden Loekie-verkiezing voor de beste commercial. Succes wordt volgens Ross dan ook 

gezocht worden in relatie tot de doelstelling van een filmmaker. Waar onafhankelijke een zo 

hoog mogelijke artistieke kwaliteit nastreven gaat het in de opdrachtbranche om een zo hoog 

mogelijk resultaat binnen beperkte tijd en een vastgesteld budget. 

 Succes kan voor beiden echter ook liggen bij niet-professionals, het publiek. Dat 

publiek is voor animatiefilms bij erg klein, maar bij een vertoning per definitie altijd 

aanwezig. Als de uiteindelijke doelgroep, voor zover die er is, plezier heeft bij een vertoning 

kan dat een zeer voldaan gevoel geven bij de maker.  
 

Eigenlijk is dat het hoogste dat je kan nastreven als je een korte film maakt: dat mensen 
het nog een keer willen zien. Als niemand de film zou snappen, dan zou ik het als een 
mislukking beschouwen. 

(Piet Kroon in gesprek met Walther 2004, 104) 
 

Sowieso als ik moet kiezen tussen dat hij op veel prestigieuze filmfestivals draait of dat 
hij bijvoorbeeld in Nederland de vaste voorfilm is van een grote film, waardoor critici 
hem niet zien maar dat hij in Nederland wel door veel mensen bekeken wordt, dan zou ik 
dat laatste het leukst vinden. 

(Joris Oprins 2006, 6) 
 
Publiekssucces is zowel voor Kroon als Oprins belangrijk. Oprins stelt een zo breed 

mogelijke vertoning zelfs expliciet boven kritisch succes. In deze zin zijn veel animatoren 

meer regisseur dan autonoom kunstenaar. Ook hier is echter een splitsing binnen de 

animatiegemeenschap te ontdekken: een groot gedeelte van de autonoom ingestelde 

filmmakers heeft weinig behoefte aan begrip van het publiek en streeft een vooruitgang in hun 

zelfexpressie na.  
 

Ik target met mijn werk geen specifieke groep. Ik maak wat ik zelf wil. Iets bijzonders en 
het liefst ook iets vernieuwends. Ik hoop dat collega’s op mijn niveau mijn werk 
bewonderen. Dat geeft energie. […] Het is een heel klein clubje, maar het zijn wel 
ontwikkelde en goed georiënteerde professionals. Die zitten niet voor niets in de jury’s. 

(Evert de Beijer in gesprek met Walther 2004, 187) 
 
De Beijer richt zijn werk volledig op kenners en mede-filmmakers. Voor hem is de 

belangrijkste toevoeging aan zijn positie binnen het animatieveld vooral afhankelijk van zijn 

verzamelde culturele kapitaal, wat bestaat uit het werk dat maakt en de manier waarop dit 

werk als belangrijk wordt gezien door ‘collega’s op zijn niveau’. De onafhankelijke 

animatiefilmsector kan in dit opzicht worden gezien als een hiërarchisch georiënteerd en 

afgeschermd veld. Door in de productie hiermee rekening te houden wordt de reikwijdte van 

een film bewust beperkt. Succes is wat dat betreft alleen haalbaar voor originele creaties die 

tegemoet komen aan de waarden van het veld. Als een jury van vakkundige collega’s 
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bijvoorbeeld van mening is dat abstracte films een hogere kunstzinnige waarde hebben dan 

komedies, zal een abstracte film altijd meer kansen op kritisch succes hebben. Dat een film is 

gericht op de kunstzinnige inhoud hoeft echter niet te betekenen dat de films slechts worden 

gezien door de experts. 
 

[I]k ben er achter gekomen dat er wel degelijk een publiek bestaat voor mijn werk. Dat 
was in eerste instantie een aangename verrassing, want ik ging er vanuit dat mijn werk zo 
hardcore was en voornamelijk dingen waren die mij interesseerde dat daar waarschijnlijk 
geen publiek voor zou bestaan. 

(Rosto 2006, 1) 
 
Er kan zich dus een speciale groep van liefhebbers vormen rond een bepaalde film of 

regisseur. Waar anderen meer content zijn met het aanspreken van een zo groot mogelijke 

groep mensen, stellen animatoren zoals Rosto prijs op de specifieke kunstzinnige kennis van 

deze kleine groep.  

Hoewel we een onderscheid kunnen maken tussen de bovengenoemde doelstellingen en 

kunnen zeggen dat een bepaalde film voornamelijk is gericht op het publiek, critici of nee die 

in kopers, zal er in de praktijk altijd worden gezocht naar een combinatie hiervan. 

Commerciële filmmakers doen hun best om artistiek waardevol werk af te leveren en 

kunstzinnige filmmakers zijn altijd blij met de aankoop door een omroep. Hisko Hulsing vind 

het in dit opzicht met name frustrerend dat in de filmwereld niet dezelfde maatstaven gelden 

voor korte en lange films. 
 

In een korte film kan je toch maar een beperkt verhaal vertellen, en wat ik frustrerend 
vind is dat niemand op korte films zit te wachten. Hoe goed je een korte film ook maakt, 
hij zal nooit de status krijgen van een speelfilm. Zelfs korte films die een Oscar winnen. 
[…] 
Het is gewoon heel vervelend als je een film hebt gemaakt, en je hoort van bijna iedereen 
dat ze ‘m goed vinden, en toch gebeurt er niks. 

(Hisko Hulsing in gesprek met Walther 2004, 33) 
 

Hulsing waardeert het publiekssucces, maar is niet tevreden als dat vervolgens niet leidt tot 

meer vertoningen. Hij is dus op zoek naar een combinatie van alle drie de hiervoor genoemde 

vormen van succes. Korte films zullen altijd een actieve distributie nodig hebben om kritisch 

succes om te zetten in financieel succes of publiekssucces. Deze verschillende doelstellingen 

en vormen van succes maken het moeilijk voor de verschillende actoren in het veld om samen 

te werken of elkaar als collega’s of concurrenten te zien. Als we het volgens Bourdieu 

beschouwen zouden we kunnen zeggen dat ieder individu een andere habitus heeft en daarom 

op een andere manier cultureel kapitaal probeert te verwerven, waar het niet het nastreven van 
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economisch kapitaal, financieel succes, betreft. Deze vormen van kapitaal worden door 

andere actoren niet geheel of geheel niet erkend en zijn dus moeilijk op één lijn te brengen.  

 

 

2.2 Continuïteit 
 

Ik vind het nog steeds jammer dat er geen echte filmopleiding voor animatie bestaat in 
Nederland. Het is allemaal in handen van de kunstacademies. 

(Ellen Meske in gesprek met Walther 2004, 240) 
 
Animatie wordt in Nederland blijkbaar niet gezien als een filmisch, maar als een grafische 

kunstvorm. Toch valt het niet te ontkennen dat het eindproduct in de meeste gevallen een film 

is, waarvoor een plek zal moeten worden gereserveerd in de Nederlandse filmgeschiedenis. 

We kunnen stellen dat er een redelijke kennis van de Nederlandse speelfilmgeschiedenis is, 

zeker wat betreft de jaren 1970. Vrijwel elke filmliefhebber kent bijvoorbeeld TURKS FRUIT 

(Paul Verhoeven 1973). Voor de korte films en animatiefilms geldt dat niet. De geschiedenis 

van de Nederlandse animatiefilm is relatief lang, in contrast met de algemene opvatting dat 

animatie vooral draait om nieuwe computertechnieken. Dat geldt niet alleen voor 

kunstzinnige films, maar ook voor de opdrachtfilms. Wellicht de allereerste bekende 

Nederlandse animatiemaker was de van oorsprong Hongaarse Georg Pal die voor de Tweede 

Wereldoorlog veel poppenfilms voor onder andere Philips-reclames maakte. Marten Toonder 

zetten als enige een grote studio op die gemiddeld honderd films per jaar (Walther 2006, 212) 

en de tot nu toe enige Nederlandse animatiespeelfilm ALS JE BEGRIJPT WAT IK BEDOEL (1983) 

produceerde. In de jaren 1970 kwam een grote groep jonge animatiefilmers in de 

belangstelling, waaronder Paul Driessen en Gerrit van Dijk. Daarna hebben Nederlandse films 

regelmatig een grote prijs gewonnen. We kunnen daarom stellen dat de Nederlandse sector, 

hoewel het volgens slechts om een reeks ‘talenten’ gaat (Den Drijver in gesprek met Walther 

2004, 94), in de afgelopen decennia veel cultureel kapitaal heeft verkregen. Dat culturele 

kapitaal werd mogelijk gemaakt door de vaste basis waarop animatoren films maakten, in 

studiocontext of zelfstandig. De gemeenschappelijke lijn werd versterkt door de bemiddeling 

van een klein aantal producenten, de Vereniging Holland Animation en het feit dat slechts een 

klein aantal mensen in staat was om films te maken. De productie die toen nog zonder 

computers plaatsvond duurde namelijk erg lang, vereiste specifieke technische kennis en had 

een relatief hoog budget voor de postproductie bij het filmlab. 

Deze kennis is meestal onbekend bij beginnende autodidactische filmmakers, maar 

ook bij de studenten die afstuderen aan de design-, kunst- en filmacademies. Marieke Blaauw 
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kan niet benoemen hoe Nederland een goede reputatie heeft gekregen en dicht het succes toe 

aan Paul Driessen. 

 
Voor zover ik hoor heeft Nederlandse animatie een goeie naam in het buitenland. 
‘Animatie uit Nederland!’, zoals wij zeggen ‘animatie uit Tsjechië!’. Maar ja, of dat nou 
een maat voor succes is? Ik weet niet zo goed hoe ze aan die naam komen eigenlijk. 
Waarschijnlijk door Paul Driessen. 

(Marieke Blaauw 2006, 5) 
 
Blaauw kent de goede reputatie van Nederlandse films, maar heeft zelf deze zelf moet 

reconstrueren omdat een animatiegeschiedenis ontbreekt. Er is ook nog geen zelfstandige 

historiografische publicatie verschenen waarin wordt gepoogd om de Nederlandse traditie in 

kaart te brengen. Geanimeerde Gesprekken komt het dichtst in de buurt doordat de vele 

interviews informatie over een zeer lange periode bevatten. Zelfs de mediagenieke Academy 

Awards die door Nederlandse animatiefilms zijn gewonnen zijn geen gemeengoed (Blaauw 

2006, 6). De nadruk ligt in het onderwijs niet op theorie, maar op praktijk en 

techniekverbetering omdat animatie een technische vaardigheid vereist. Gerben Schermer 

beaamt dat het onderwijs de continuïteit niet bevordert. 
 

Het is een kleine groep mensen die succesvol is, maar ik denk niet dat Nederland niet 
succesvol is. Ik denk alleen wel dat er een gat zit en dat heeft ook te maken met het 
onderwijs. Je had in de jaren tachtig een aantal succesvolle filmmakers die nu met 
pensioen zijn of daar tegenaan. Een aantal mensen gaat nog wel door vanuit een soort 
‘eigen ding’ en er is een jonge generatie die dat succes nog niet helemaal heeft bereikt. 
Af en toe springt er iemand uit die gewoon heel goed bezig is. 

(Gerben Schermer 2006, 2) 
 
Zolang iedere nieuwe filmmaker zijn eigen ingevingen nastreeft, zoals dat op de opleidingen 

wordt aangemoedigd, zal er geen nieuwe generatie filmmakers zal ontstaan, stelt Schermer. 

De succesvolle films komen uit een grote diverse groep makers, waarvan de meeste wel de 

middelen hebben om een film te produceren, maar niet de ervaring. De jonge professionals 

werken ook nauwelijks in het verlengde van het bestaande werk en omdat zij niet van 

collectieve ervaring afhankelijk zijn voor het eindresultaat. Met computers kan immers veel 

werk in een dag verricht worden dat vroeger weken in beslag nam omdat het fotografisch 

materiaal ontwikkeld moest worden.  

Nieuwe technieken kunnen echter ook tot nieuwe ontwikkelingen op stijlgebied 

leiden. Animator Pierre Hébert, jurylid op het HAFF in 2000, schrijft in “Personal reflections 

on the state of animation” dat alle nieuwe technieken uiteindelijk een aanwinst zijn voor de 

animatiewereld. “Technical inventiveness has long been the impulse prompting many 

significant and important works, and inspired a whole generation of animators.” (Hébert 2000, 
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15). Ook Hisko Hulsing omarmt de nieuwe technieken, die een duidelijke verbetering waren 

ten opzichte van het gebruik van cels, maar waarschuwt voor een misplaatst gebruik ervan. 

Volgens hem doet dit afbreuk aan de esthetische waarde van de films zodra deze stijl 

plotseling over de gehele breedte wordt toegepast. 
 

Nee, dat was echt de hel. Dat kan je bijna niet uitleggen aan mensen, hoe erg het was om 
met die cels te werken. […] Ik heb geen nostalgie naar die oude technieken. Wat je veel 
ziet nu: er kan een hoop, en dan gaan ze het ook gebruiken, omdat het kan. Dat vind ik 
verkeerd. […] In het begin vond ik computeranimatie vaak erg slecht. Ze snapten niks 
over gewicht en dat soort dingen. 

(Hisko Hulsing in gesprek met Walther 2004, 37) 
 
Ook Christa Moesker denkt dat er met de nieuwe technieken ook een nieuwe stijl ontwikkeld 

moet worden. 
 

Ik moet wel zeggen: een paar jaar terug begon iedereen met 3D en zo, en dat zag er 
superknullig uit. Inhoudelijk was het ook allemaal niks, tenenkrommen gewoon. Maar nu 
merk ik dat heel veel jonge mensen zijn die echt thuis zijn in 3D-programma's en ook 
veel meer gaan nadenken over inhoud. […] En wat je dan ziet is soms toch wel weer iets 
heel nieuws. Dat is ‘n beetje de nieuwe generatie die er nu aan komt. 

(Christa Moesker in gesprek met Walther 2005, 135) 
 
De introductie van computeranimatie heeft blijkbaar tijd nodig. Dit verschijnsel heeft zich 

gedurende de twintigste eeuw vaker voorgedaan, omdat er door grote buitenlandse studio's 

constant nieuwe animatietechnieken zijn geïntroduceerd die vervolgens de standaard werden 

voor iedereen die het kon betalen. Meestal was de reden hiervoor dat de productie sterk kon 

worden vereenvoudigd. Hoewel bij live-action in de meeste gevallen ook wordt gevarieerd in 

bijvoorbeeld montage, belichting en regie, blijft de productiestandaard min of meer gelijk. 

Omdat animatietechnieken arbeidsintensief zijn betekent elke verbetering veel tijdwinst oma 

maar ook een rigoureuze aanpassing van de productie. Voor de individuele animatoren 

ontstaat er daarom een discontinuïteit in de werkwijze. Michiel Snijders herkent dit in de 

productie. 
 

Wat wij nu steeds meer doen en kunnen is vier, vijf, zoveel films per jaar maken. Zeker 
de vrije filmmaker maakt er één in de drie jaar. Die is helemaal niet up-to-date in de 
nieuwste technieken, die heeft geen verstand van begrotingen. 

(Michiel Snijders 2006, 3) 
 
Alleen de producenten die geregeld bezig zijn met nieuwe projecten hebben volgens Snijders 

inzicht in de nieuwe productievormen. Het is daarom erg moeilijk om de geroemde 

animatietraditie van een rode draad te voorzien die in meerdere producties terugkomt, wat kan 

resulteren in een gebrek aan collectief historisch besef. Elke productie staat immers op 
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zichzelf en duurt vervolgens een aantal jaar. De standaarden van tien jaar geleden zijn in veel 

gevallen drastisch veranderd door de verbetering van computertechnieken. De geschiedenis 

van de animatiefilm kan nauwelijks worden weergegeven als een proces, omdat het in feite 

bestaat uit een aaneenschakeling van verschillende producties. De geschiedschrijving is 

zodoende niet meer dan een opsomming van namen.11 Dit komt de algemene kennis over de 

ontwikkeling van de Nederlandse animatiefilm niet ten goede.  

 
 

2.3 Internationale en nationale reputatie 

 
Er is een tijd geweest dat de Nederlandse animatie aan de top stond, op festivals als 
Annecy, Zagreb en Ottawa.  

(Nico Crama in gesprek met Walther 2004, 146) 
 

Opvallend is overigens het uitblijven van succes in eigen land; de Nederlandse televisie 
koopt zelden werk van Nederlandse animatiefilmers. 

(Hofstede 2000, 124)  
 
In 1973 werd de Vereniging Holland Animation opgericht, die vooral tot doel had om 

animatiefilms te verenigen en te promoten in het buitenland. Nico Crama refereert hier aan de 

goede reputatie van de animatiefilm in de jaren ’70 en ’80, toen de Vereniging Holland 

Animation actief was en zich sterk maakte voor een gecentraliseerde internationale distributie. 

Crama spreekt over weliswaar in de verleden tijd, maar er moet rekening gehouden worden 

met het feit dat de Vereniging Holland Animation al sinds geruime tijd geen centrale 

distributie meer verzorgt. Tegenwoordig behartigen vele kleine partijen hun eigen belangen of 

laten deze behartigen door ‘sales agent’ RNTV Holland, terwijl Holland Film een groot aantal 

mensen op de hoogte houdt van internationale ontwikkelingen rond Nederlandse films. De 

centrale rol die de Vereniging Holland Animation speelde is overgenomen door verschillende 

kleinere organisaties, meestal door de mensen die de films ook produceren. Door nieuwe 

digitale inzendingen toe te laten hebben de festivals ook de nieuwe groep autodidacten en 

studenten als participanten aangetrokken, die vanuit de opleidingen of zelfstandig hun films 

insturen.12 Het succes van een enkele film heeft echter nog steeds invloed op het succes van 

alle internationaal georiënteerde Nederlandse animatiefilms. De erkenning biedt Nederlandse 

animatiefilmmakers de mogelijkheid om samen producten van eigen bodem te profileren 

                                                        
11 Voorbeelden van dergelijke opsommingen zijn te vinden in de uitgaven van Holland Animation Bulletin (Piet 
Kroon, Anet ter Horst en Gerben Schermer 1993, 1995, 1999, 2000, 2002 en 2004), Nederlandse en 
internationale animatiefilm (Kees Broos 1983) en in Cartoons (Guinnalberto Bendazzi 1994). 
12 Dit is duidelijk te herkennen in de selectie van in 2006 geproduceerde korte films in The Dutch Shorts 2006 
(Anet ter Horst en Ad van Mierlo, red. 2006). 
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boven films van andere nationaliteiten. Crama heeft hier als producent veel invloed op gehad. 

De constructieve en blijvende bijdrage van de vereniging is nog te merken aan de hoge 

verwachtingen die er zijn voor nieuwe films uit Nederland. Veel nieuwe filmmakers hebben 

het gevoel dat Nederland op internationaal gebied niet aan reputatie hebben ingeboet. 

Hofstede wil de algemene opvatting dat Nederlandse films in het buitenland geen 

succes hebben ontkrachten door een positief beeld te geven en vooral aandacht te besteden 

aan verkregen prijzen en nominaties. Desalniettemin besteedt hij slechts kort aandacht aan het 

deel van de Nederlandse filmsector dat op deze festivals verhoudingsgewijs de meeste 

successen heeft geboekt en sinds de jaren 1970 niet meer van deze traditie heeft afgeweken: 

de animatiefilmsector. Op slechts één van de ruim 150 pagina's wijst Hofstede ons op enkele 

van “de meest succesvolle Nederlandse regisseurs van de afgelopen decennia.” (Hofstede 

2000, 124). Met animatiefilms zijn in deze periode onder andere twee juryprijzen in Cannes, 

een Zilveren en een Gouden Beer in Berlijn, twee Academy Award-nominaties en drie 

Academy Awards gewonnen (Hofstede 2000, 109, 112). Op dezelfde pagina worden deze 

successen terzijde gelegd, om de aandacht weer te richten op speelfilms.  

Veel van de grote internationale filmfestivals krijgen in de Nederlandse pers aandacht, 

zoals bijvoorbeeld het festival van Cannes. Buitenlandse filmprijzen zijn een symbool van 

waardering voor de Nederlandse cultuur en hebben dus nieuwswaarde. Animatiefilmfestivals 

worden echter vrijwel nooit besproken, tenzij er een prijs wordt gewonnen door een 

Nederlandse film.13 De reden hiervoor is begrijpelijk. In de Nederlandse context is er namelijk 

nauwelijks een publiek voor animatie en ze worden dan ook niet op hetzelfde niveau 

bekritiseerd als live-action films. Al jaren wordt er door animatiefilmers geklaagd over de 

discrepantie tussen het succes van de animatiefilm in het buitenland en de weinig hartelijke 

ontvangst in eigen land. Hoewel Holland Animation is opgericht om hier verandering in te 

brengen blijft het lastig om een groter publiek te bereiken. Internationaal is erkenning voor 

Nederlandse films op de festivals nooit een probleem geweest, maar in een klein land is dit 

een stuk gecompliceerder. In AV Magazine kwam Peter Lonkhuijzen ook tot deze conclusie. 

 
Het is een merkwaardig gegeven: een aanzienlijk deel van de internationale filmprijzen 
die aan Nederlandse films worden toegekend komt terecht bij een kleine groep 
animatiefilmers. De korte, kunstzinnige films die zij maken worden echter zelden of nooit 
vertoond en bij het Nederlandse publiek zijn deze internationale beroemdheden volstrekt 
onbekend. 

(Van Lonkhuijzen 1991) 
 
                                                        
13 Zie bijvoorbeeld “Prijs Nederlandse animatiefilm in Egypte”, Parool 20 maart 2007 of “Nederlandse animatie 
wint Taiwanese prijs” in de Volkskrant op 24 januari 2007. 
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De term ‘Internationale beroemdheden’ is wellicht wat overdreven omdat de animatiefilmers 

ook internationaal gezien behoren tot een selecte groep. Globaal gezien is deze groep echter 

veel groter. De oorzaak hiervan ligt niet per se bij de Nederlandse televisie of de filmfestivals, 

maar bij het feit dat Nederland klein is. Globaal gezien zijn er vele honderden festivals 

waarvan er gegarandeerd enkele zijn waar Nederlandse films worden geselecteerd en 

bewonderd, maar in Nederland hebben we slechts een handvol festivals, die bovendien niet 

allen internationaal georiënteerd. De publiekspodia voor de korte films met een internationale 

competitie beperken zich in dit opzicht tot het HAFF, het Internationaal Film Festival 

Rotterdam, het Amsterdam Fantastic Film Festival, CineKid en Film by the Sea. Het 

Nederlands Film Festival vervult een speciale rol voor het Nederlandse publiek en schenkt 

aandacht aan alle Nederlandse producties. Vele kleinere festivals in Nederland bereiken 

meestal voornamelijk een lokaal publiek en vertonen animatiefilms uit een eigen selectie. 

Tjitte de Vries stelde in de jubileumuitgave Tien Jaar Holland Animation dat vooral de 

overheid en de media schuld hebben aan het gebrek aan kritische waardering en 

publiekssucces.  
 

Het eigenaardige is dat het internationale succes van de Nederlandse animatiefilm 
omgekeerd evenredig is aan het succes in eigen land. Maar er zijn wel verklaringen voor. 
De voornaamste is dat zowel de overheid als de media nauwelijks belang stellen in de 
korte film en in animatiefilm. 

(De Vries 1983, 8)  
 
Dat de overheid door middel van het instellen van vertoningssubsidies zou kunnen bijdragen 

aan een verbeterde zichtbaarheid is aannemelijk, maar het is vreemd om verantwoordelijkheid 

bij de media te leggen. Beperkte zichtbaarheid betekent immers dat er slechts in een 

uitzonderingsgeval aandacht zal zijn voor animatiefilms. Het belang zal vanzelf worden 

gegenereerd als de zichtbaarheid wordt vergroot. Holland Animation heeft zich bovendien tot 

taak gesteld om hier verandering in te brengen en de vertoningmogelijkheden voor de films te 

bepleiten. Ton Crone hecht er veel belang aan dat het NIAf de zichtbaarheid en media-

aandacht blijft vergoten door actief vertoningen te organiseren.   

 
[W]e gaan werken als instituut om meer vertoningsmogelijkheden te krijgen, want daar 
gaat het toch om. Niet dat het product uiteindelijk op de plank blijft liggen en alleen 
familie en bekenden het gezien hebben. Je maakt het voor publiek, als kunstenaar zijnde. 
Dat is in het algemeen maar het om draait. Op zich zijn deze problemen niet specifiek 
voor Nederland, internationaal wijken wij niet af.  

(Ton Crone 2006, 1) 
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Crone benadrukt dat dit een internationaal probleem is, wat de indruk wekt dat bevordering 

van vertoningen altijd nodig zal blijven. Voor de onafhankelijke korte film geldt dit zeker ook 

in Vlaanderen. De festivals zijn vrijwel de enige vaste plaats waar animatiefilms in België 

vertoond worden, waarna de films al snel in de vergetelheid dreigen te raken. 
 

Voor de kortfilm zijn de binnenlandse festivals […] en buitenlandse festivals het enige 
vertoningskanaal. Ook dit is een tweesnijdend zwaard: enerzijds krijgt de animator 
nationale en internationale visibiliteit, maar anderzijds brengt het financieel niets op en 
het brengt vooral kosten met zich mee. 

(Meers en Thiry 2005, 27) 
 

Er worden […] nog altijd korte films gemaakt, heel wat trouwens, maar zodra ze voltooid 
zijn en hun rondgang op de festivals hebben gemaakt, worden ze veroordeeld tot het 
reservaat. In een zeldzaam geval worden ze geprojecteerd in een kleine bioscoop of een 
cultureel centrum, als voorprogramma bij een langspeelfilm. Soms wordt een korte film 
opgenomen in een even zeldzaam compilatieprogramma dat gedurende een korte periode 
het arthouse-circuit afschuimt […]. Bij uitzondering worden ze vertoond op televisie. 

(Erik Martens 1999, 699) 
 
Eric Martens heeft de mogelijkheden voor distributie binnen Vlaanderen onderzocht en is niet 

optimistisch. Zoals in Nederland is elke vertoning in eigen land meer uitzondering dan regel. 

Er kan niet worden aangenomen dat in Wallonië dezelfde problematiek geldt, omdat de 

Franstalige producties al snel aansluiting kunnen vinden in buurland Frankrijk. De situatie die 

wordt beschreven in Vlaanderen is echter zeer vergelijkbaar met Nederland. Bovendien wijst 

Meers op de tegenstrijdigheid van vertoningen op festivals: zelfs na de productie moet hier 

geld aan worden uitgegeven. In ruil kan een filmmaker waardering oogsten, maar financiële 

beperkingen maken bijvoorbeeld ook het reizen voor een bezoek aan een festival moeilijk. De 

meeste filmmakers zijn dan ook niet aanwezig bij de uitreiking van een prijs. Toch zullen ze 

ten minste één keer per jaar moeten reizen om hun film vertoond te zien.  

Een verbetering van de distributiecontinuïteit wordt vaak gezocht in de nieuwe 

mogelijkheden die het Internet biedt. Hiervoor doet Karin Wehn (2005) in haar artikel “The 

Renaissance of the Animated Short on the World Wide Web” verschillende voorstellen. Zij 

herkent in de korte tijd dat mensen gewoonlijk achter de computer zitten een ideaal venster 

voor de presentatie van korte animatiesfilms (Wehn 2005, 4). In het vervolg van het artikel 

haalt zij verschillende websites aan waar dit al op verschillende manieren wordt ingevuld. 

Helaas bestaat een groot deel van de door haar genoemde films uit relatief snel geproduceerde 

Flash-films. Voor de korte kunstzinnige film, waarin Flash vaak wordt gezien als ‘not done’14, 

                                                        
14 Zie bijvoorbeeld Patrick Raats (2006, 3). 
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is er weinig reden om enkele hoogstaande staaltjes animatiewerk aan de grote hoeveelheid 

anonieme producties toe te voegen.  

 
Er zullen altijd meer mensen zijn die thuis Flash filmpjes gaan maken, uitbrengen en een 
groot deel daarvan zal troep zijn. Om de zoveel tijd besteedt een artiest er echt tijd aan, 
maar omdat er zoveel troep is zal het moeilijk voor hen zijn om er echt geld aan 
verdienen. 

(Lee M. Ross 2006, 5) 
 

Het Internet is daarbij een weinig aantrekkelijk podium, omdat het publiek divers en snel 

afgeleid is. Een betere toepassing is wellicht de start van een gestandaardiseerde automatische 

service, zoals in 2005 door il Luster Producties is gedaan met de start van een video-podcast 

(http://www.illuster.nl/index_podcast.html). Verschillende films kunnen zo gratis op een lage 

kwaliteit worden bekeken via een vertrouwd kanaal waarop ook geadverteerd kan worden, 

waar in de toekomst mogelijk ook een financiële vergoeding voor te verkrijgen is. Meestal 

zijn podcasts gestart vanuit een promotioneel of creatief oogpunt. Via de podcast Channel 

Frederator is bijvoorbeeld al bijna twee jaar lang elke week een nieuw programma te 

downloaden met internationale korte films (http://www.channelfrederator.com). Podcasts 

vereisen echter speciale software en kunnen alleen inkomsten genereren voor een hele kleine 

groep gevestigde producenten, waardoor er slechts een grote groep anonieme kijkers wordt 

gegenereerd.  

Het gebrek aan continuïteit zet zich ook door in de uitdraging van een gezamenlijke 

identiteit. Op twee cruciale vlakken is er een duidelijke incongruentie te ontdekken in de 

promotie van de Nederlandse sector. In de eerste plaats ontstaat er een probleem bij de 

nationale distributie. Zoals ik eerder heb laten zien is er veel verontwaardiging over de manier 

waarop animatiefilms in het binnenland worden ontvangen. Reden hiervoor is niet alleen de 

slechte bezoekersaantallen, maar ook de onverwacht hoge waardering die filmmakers op 

festivals tegemoet komt. Dit kan een terugslag hebben op de mentaliteit van animatoren die 

hun werk vervolgens in Nederland willen vertonen. In een klein land als Nederland is het 

publiek miniem, maar globaal gezien is het mogelijk om een publiek van honderden of 

duizenden te bereiken. Het resultaat is dat het succes van volle zalen op een internationaal 

filmfestival, waar het publiek logischerwijs groter is, niet kan worden herhaald op nationale 

schaal. De twee zijn totaal verschillend van elkaar. Er ontstaat een discrepantie tussen de 

verwachtingen die filmmakers hebben over de verdiende waardering en de bezoekersaantallen 

en het uiteindelijke resultaat. Dit kan worden verholpen door meer vertoningen te eisen, wat 

geen slechte gevolgen zou hebben voor de zichtbaarheid binnen de cultuursector. Het is echter 
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belangrijker om ons te realiseren dat de verontwaardiging het resultaat is van het onvermogen 

om het beperkte Nederlandse publiek te relativeren ten opzichte van het internationale 

verzamelde festivalpubliek. Een als kunstenaar opgeleide animatiefilmmaker kan zich in deze 

zin ondergewaardeerd voelen. Dit verschijnsel valt goed uit te leggen aan de hand van de 

kapitaaltheorie van Bourdieu. De faam die verkregen is binnen de gespecialiseerde 

internationale animatiewereld in de vorm van geïnstitutionaliseerde waardetoekenning en het 

daarbij behorende culturele kapitaal wordt binnen Nederland aangehaald als prestige. Bij een 

aangekondigde vertoning of in een krantenbericht kan bijvoorbeeld gewag worden gemaakt 

van de prijzen die een bepaalde film tot dan toe al gewonnen heeft. Dit kapitaal is tot op 

zekere hoogte wel geldig in het Nederlandse animatieveld, maar kan niet worden omgezet in 

symbolisch, cultureel of zelfs economisch kapitaal binnen de overkoepelende Nederlandse 

cultuursector. Kort gezegd zijn animatiefilms in Nederland zoals in veel andere landen geen 

hoog gewaardeerde kunstvorm en daarom slechts waardevol voor een minderheid.  

Ten tweede is er een verschil tussen het over het internationaal erkende niveau van de 

Nederlandse animatiefilmsector en de subjectieve inschatting daarvan. Terwijl Nederlandse 

films naar de buitenwereld worden voorgesteld als internationaal zeer succesvol, zijn de 

professionals bij een directe navraag naar de nationale kwaliteit zeer terughoudend. Een 

enkeling is zelfs van mening dat het internationale succes totaal niet strookt met de kwaliteit 

van de geproduceerde films. 
 

Niet zo heel hoog, vind ik eerlijk gezegd. 
(Arnoud Rijken in gesprek met Walther 2004, 48) 

 
Groeiende. 

(Paul Mathot in gesprek met Walther 2004, 207) 
 

Volgens mij niet zo hoog. 
(Christa Moesker in gesprek met Walther 2005, 135) 

 
Laag. Beroerd. […] We moeten het hier van een paar individuen hebben die niet bij een 
golf horen. Er worden hier wel degelijk mooie dingen gemaakt, maar die representeren 
niks behalve zichzelf. En wat ik vreselijk mis in Nederland zijn de persoonlijke films. 

(Rosto in gesprek met Walther 2005, 28) 
 

Ook over dit onderwerp lopen de meningen wijd uiteen. Vrijwel niemand is echter in de 

veronderstelling dat het niveau hoog ligt, terwijl de hoeveelheid filmprijzen anders dicteert. 

Het is mogelijk dat dit het resultaat is van de verspreide productie en de differentiatie in 

stijlen. Veel persoonlijke stijlen zullen niet in de smaak vallen bij collega-animatoren, die 

wellicht de indruk kunnen krijgen dat een prijs op een filmfestival niet verdiend is. Deze is 
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namelijk ook het resultaat van de persoonlijke smaak van de jury, waar bovendien dikwijls 

Nederlandse professionals in worden opgenomen.15 Prijzen kunnen op deze manier worden 

gerelativeerd en zijn niet altijd een directe aanleiding voor waardering binnen de sector.  
 

VENT (Erik van Schaaik, 2004) is echt een succesfilm, die heeft ongelooflijk veel prijzen 
gewonnen en is heel veel gedraaid. Dat heeft me altijd al een beetje verbaasd. Het is een 
hele leuke film die zeker prijzen verdient, maar ik snap niet waarom van alle leuke films 
juist die zoveel aandacht krijgt. Het is ook een beetje een sneeuwbalreactie volgens mij: 
als één festival die oppikt dan doen anderen dat ook. 

(Joris Oprins 2006, 6) 
 

Oprins kan de film VENT waarderen, maar is van mening dat deze niet veel beter is dan alle 

andere films die dat jaar geen prijzen hebben gewonnen.16 Hoewel prijzen dus een 

geïnstitutionaliseerde vorm van cultureel kapitaal zijn en als zodanig waarde hebben binnen 

de sector, kan altijd aan hun legitimiteit worden getwijfeld. Dit is in contrast met het 

succesvolle imago dat begrijpelijkerwijs wordt volgehouden in de schaarse media-aandacht.17 

  Zoals ik hierboven heb aangetoond zijn er te veel obstakels op de weg naar een 

constant en ontwikkelend imago voor de animatiesector. Het NIAf vervult een informatieve 

en conserverende functie voor de artistieke film, maar kan weinig betekenen voor het 

groeiende aantal individuele producenten en filmmakers. De uitbreiding betekent dus niet 

enkel groei, maar ook een toename van het diffuse karakter van de sector. Continuïteit zal 

alleen dan bereikt worden wanneer er meer samenwerking plaatsvindt dan op dit moment het 

geval is. Gezien het feit dat de meeste filmmakers zeer individueel te werk gaan is het niet 

waarschijnlijk dat dit in de nabije toekomst op grote schaal zal gebeuren. Een gemis dat wel 

valt te verhelpen, is het ontbreken van een historiografie van de Nederlandse sector. Zeker bij 

de animatieopleidingen en de academische benadering van animatie is dit van groot belang. 

Hoewel dit niet meteen het evenwicht tussen de nationale en internationale reputatie of de 

productiecontinuïteit zal herstellen, biedt dit de professionals op zijn minst een 

referentiekader die de ontwikkeling van een nationale stijl alleen ten goede kan komen. 

 

 

                                                        
15 Bijvoorbeeld Nico Crama op het Cinanima International Animation Film Festival 2000 
(www.awn.com/cinanima00/internationjury.html), Gerben Schermer op het Bimini International Festival of 
Animation Films (www.bimini.lv) en Evert de Beijer op het HAFF 2006 (http://www.haff.nl). 
16 Vent won meerdere belangrijke internationale filmprijzen en werd in Nederland genomineerd voor twee 
Gouden Kalveren op het Nederlands Filmfestival in 2004. “’Vent’ valt in de prijzen”, Filmfocus.nl 
<http://www.filmfocus.nl/nieuws/7226-Vent-valt-in-de-prijzen.html>, 14 juni 2005.   
17 Zie met name publicaties in de serie Field Guide, bijvoorbeeld: Anet ter Horst en Gerben Schermer (red.). 
Crama Cahier, Leiden: Vereniging Holland Animation, 1995. 
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3 Tussen beeldende kunst, publieksfilm en commercial 
 

Sommige filmproducenten zijn afhankelijk van commercieel succes bij een breed 
publiek, dat ‘stemt met de voeten’ door te komen of door weg te blijven. Anderen richten 
zich vooral op de overheid: deze afhankelijkheid stelt hen in staat zich ‘independent’ te 
noemen – van de markt, maar niet van de subsidiecommissie.  

 (Hofstede 2000, 72) 
 
In de conclusie van Nederlandse Cinema Wereldwijd stelt Bart Hofstede dat er in Nederlands 

geen onderscheid gemaakt kan worden tussen publieksfilms en kunstzinnige films zoals in 

Hollywood, omdat er in Nederland geen industrie aanwezig is (Hofstede 2000, 150). Vrijwel 

elke speelfilm krijgt steun van de overheid en er zijn nauwelijks winstmakende commerciële 

films.18 Het is met betrekking tot korte films en specifiek animatiefilms veel belangrijker om 

ons te richten op bovenstaand citaat uit zijn hoofdstuk over de productiegeschiedenis, omdat 

er daar wel degelijk een duidelijke scheiding is ontstaan tussen gesubsidieerde en zelf 

gefinancierde films. Korte films vormen een kleiner financieel risico voor zowel 

onafhankelijke filmmakers als producenten van videoclips en commercials. De 

‘afhankelijkheid’ of ‘onafhankelijkheid’ van deze producties duidt, zoals Hofstede aangeeft, 

op de relatie met de filmmarkt. 

 Volgens Bourdieu betekent een nauwere relatie met de markt en een grotere 

afhankelijkheid daarvan een verlies van autonomie voor elke kunstenaar. De kunstzinnige 

dispositie van een veld is gebaseerd op onafhankelijkheid, omdat elke invloed van buitenaf de 

kritische houding van de maker zal verminderen. "For Bourdieu, then, the critical capacity of 

various cultural fields lies in inverse proportion to their penetration by the market.” (Nicholas 

Brown en Imre Szeman 2000 in Pierre Bourdieu, 6). Dat zou betekenen dat een film een 

hogere kunstzinnige waarde heeft als de maker geen rekening houdt met het publiek en de 

film geheel zelfstandig produceert. Kunst en geld zijn volgens Bourdieu dus 

tegenovergestelde krachten. Brown en Szeman waarschuwen er voor dat Bourdieu esthetiek 

ten onrechte verwart met onafhankelijkheid en dus stelt dat commercieel werk niet esthetisch 

waardevol kan zijn.  
 

In his attempt to articulate a politics that might constitute an appropriate response to the 
dominance of the market, there is thus the emergence of a normative, even romantic 
understanding of the relationship between art and money.  

(Brown en Szeman 2000, 8) 
 

                                                        
18 Na het verschijnen van het boek in 2000 zijn er meer commerciële producties geweest zoals de speelfilms 
COSTA (2001) en VOLLE MAAN (2002). Daarom zou deze conclusie enigszins herzien kunnen worden met 
betrekking tot commerciële films. Ik vermoed dat er ook totaal kunstzinnige filmproducties aan te wijzen zijn. 
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Hoewel we er vanuit kunnen gaan dat commerciële opdrachtgevers meer eisen kunnen stellen 

aan werk en dus de vrijheid van de maker kunnen beperken, is dit niet noodzakelijk. 

Bovendien hebben de meeste opdrachtgevers weinig verstand van animatie en is de creatieve 

vrijheid meestal vrij groot. Internationaal kunnen we echter zien dat de productie van 

commerciële animatie in grote studio's gestandaardiseerde producten oplevert. Deze films zijn 

dan ook niet gemaakt om cultureel kapitaal te verkrijgen in de animatiewereld, maar om een 

groot publiek te bereiken. Populariteit bij een breed publiek is in deze zin vrijwel 

tegenovergesteld aan populariteit binnen de animatiesector. 

 De tegenstelling tussen ‘hoge kunst’ en ‘lage kunst’ is aan de orde in alle 

cultuursectoren. Vaak is het ‘not done’ om inhoudelijke concessies te doen om veel geld te 

verdienen. Het negeren van deze regel resulteert in een lagere symbolische waarde voor het 

culturele product, wat de habitus van de maker binnen de hiërarchie van het kunstzinnige veld 

kan beïnvloeden (Jen Webb, Tony Schirato en Geoff Danaher 2002 in Understanding 

Bourdieu, 37). Bovendien moet een maker rekening houden met de smaak van de andere 

actoren. Als een cultureel product origineel is, maar niet aansluit bij de eisen van de rest van 

het veld, zal het moeilijk zijn om een plaats te verwerven binnen de groep. Zowel de smaak 

van de elite en de waardetoekenning van kunstvormen binnen het veld als de smaak van het 

publiek en de waardetoekenning ten midden van alle velden staan centraal in de sociologie 

van Bourdieu.  

Paul Lopes geeft hier in zijn essay “Pierre Bourdieu’s Fields of Cultural Production” 

(2002) een weergave van. Commerciële culturele producten vallen in een categorie die 

Bourdieu ‘industrial art’ noemt. ‘Industrial art’ wordt op gestandaardiseerde wijze voor een 

massapubliek geproduceerd. Vrijwel alle afbeeldingen op consumentenproducten vallen hier 

bijvoorbeeld onder. Het tegengestelde hiervan is ‘restricted high art’, waarmee hij totaal 

autonome kunstwerken aanduidt zonder commerciële kenmerken die slechts worden 

gewaardeerd door een geïnformeerde en kritische culturele elite. Deze kunst is slechts voor 

een bepaalde tijd bij een selecte groep relevant. Als tussenvorm onderscheidt Bourdieu 

‘bourgeois art’, ofwel autonome kunst die door een grote groep mensen als waardevol wordt 

beschouwd (Lopes 2002, 173-4). Hierbij kunnen we ons de schilderijen van Grote Meesters 

voorstellen. Volgens Lopes is deze classificatie echter nog niet compleet. Hij probeert 

jazzmuziek hierin te plaatsen, maar komt tot de conclusie dat dat niet mogelijk is. Jazz is 

namelijk een muziekvorm die slechts bij een klein publiek van kenners populair is, maar 

desondanks niet de elitaire pretenties van hoge kunst heeft. ‘Industrial art’ kunnen we het ook 

niet noemen, omdat jazzmusici niet hun geld verdienen door een groot publiek te bereiken. 
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Hetzelfde geldt voor veel gesubsidieerde animatiefilms. Deze vertellen een verhaal voor een 

publiek en zijn dus niet elitair, maar worden desondanks slechts bekeken door een klein 

publiek van ingewijden. Zoals Lopes laat zien bestaan er twee tegenstellingen in de 

classificatie van Bourdieu tussen de polen massapubliek en nichepubliek (bourgeois art of 

restricted art) en tussen autonoom en marktgericht (high art of popular art). Daaruit valt een 

vierde categorie te herleiden, die van de ‘restricted popular art’. Deze vorm van populaire 

kunst is niet ontstaan vanuit de markt, maar vanuit een behoefte van de producerende groep. 
 

The principles of legitimacy for restricted popular art were determined by artistic 
subcultures of musicians, audiences, producers, and critics, based on the charismatic 
consecration provided by subcultures whose cultural identities often were more 
intimately tied to a genre of music. 

(Lopes 2002, 174. Cursief origineel) 
 

Het kenmerk van restricted popular art is volgens Lopes dat de professionals in het veld 

bepalen wat waardevol is, zoals bij restricted high art. ‘Restricted’ wil in deze zin niet zeggen 

dat het publiek geen toegang heeft, maar dat zij geen deel uitmaken van de 

waardetoekennende groep. Hoewel animatie niet kan worden gezien als de uitingsvorm van 

een minderheidsgroep zoals de jazz dat was voor African-Americans, gelden ook in de 

animatiewereld de principes van ‘charismatische consecratie’, ofwel legitimatie door middel 

van interne maatstaven. Zoals bij jazz een speciale rol is weggelegd voor improviserende 

‘meesters’ die de muziek geheel naar hun hand zetten, kunnen animatiefilmers de beeldtaal en 

vormgeving aanpassen naar wat volgens hen binnen de context vernieuwend is. Stijlkeuzes 

hoeven niet per se een aansluiting te hebben bij het publiek, maar moeten waardevol zijn ten 

opzichte van eerder werk.19  

De animatiesector is dus een relatief gesloten veld, dat gevormd wordt door waarden 

die niet geldig hoeven te zijn in andere velden. Sommige kunstvormen hebben een hoge 

publieke status, terwijl animatiefilms voornamelijk worden gezien als kindervermaak. Dat 

betekent niet dat er een afkeer is van animatie, maar eerder dat de kunstzinnige waarde die de 

filmmakers er zelf aan hechten niet door iedereen wordt gedeeld. Hier is echter verandering in 

aan het komen. Sociologe Susanne Janssen constateert in haar artikel “Het soortelijk gewicht 

van kunst in een open samenleving” dat het onderscheid tussen hoge en lage cultuur in 

Nederland sterk is afgenomen. 
 

                                                        
19 We moeten ons hierbij wel herinneren dat dit slechts geldt voor onafhankelijke producties. Bovendien zullen 
animatiefilmers minder vrijheid hebben dan jazzmusici, omdat muziek een abstractere kunstvorm is en er dus 
vrijwel nooit aan de werkelijkheid gerefereerd wordt. 



Sjors Houkes [0112178] 
s.houkes@students.uu.nl 

 48 

Anno 2005 is in Nederland nog altijd sprake van een hiërarchische ordening van genres. 
De afstand tussen de traditionele, hogere kunsten en voorheen minder legitiem geachte 
cultuurvormen is echter een stuk kleiner geworden. […] In de afgelopen veertig jaar 
hebben onder meer film, fotografie, popmuziek, thrillers en strips onmiskenbaar en 
prestige en erkenning gewonnen. 

(Janssen 2005, 295) 
 
Voor film is dit over het algemeen een goede ontwikkeling geweest, getuige bijvoorbeeld de 

oprichting van een universitaire studierichting en zoals Janssen benadrukt, aandacht in de pers 

(Janssen 2005, 295). Animatie als onderdeel hiervan geheel meegegaan in deze trend.. De 

oorzaak hiervan is volgens Janssen het bestaan van subvelden. Als resultaat van de 

hiërarchische afvlakking, de gelijktrekking tussen de status van verschillende kunstvormen is 

er namelijk een groeiende behoefte aan specialisering,  

 
Enerzijds hebben gevestigde kunstsectoren zich vertakt in tal van gespecialiseerde 
subvelden. […] Anderzijds hebben voorheen minder legitiem of illegitiem geachte 
kunstvormen zich in toenemende mate institutioneel georganiseerd. 

(Janssen 2005, 296) 
 

Voor het animatieveld is dit zeker het geval. Het subveld heeft zich geleidelijk gevormd en 

afgescheiden sinds er animatiefilms gemaakt worden. De toegenomen institutionalisering 

herkennen we vooral in de oprichting van de Vereniging Holland Animation, het Nederlands 

Instituut voor Animatiefilm, het Holland Animation Filmfestival en de toename in 

gespecialiseerde animatieopleidingen en productiefaciliteiten. We zouden dit een goede 

ontwikkeling kunnen noemen omdat hiermee wordt gewerkt aan een collectieve representatie 

van de sector, maar tegelijkertijd betekent een afzondering ook een vermindering van de 

zichtbaarheid. Janssen is van mening dat de waardering van dergelijke cultuurvormen minder 

breed zal worden gedragen. 
 

Met de erosie van hiërarchische verschillen en de groeiende verscheidenheid aan genres 
is ook de consensus over de aard en kwaliteit van cultuuruitingen afgenomen. Het 
draagvlak voor traditionele culturele scheidingslijnen is afgebrokkeld en nieuwe 
classificaties worden minder breed erkend en gerespecteerd dan vroeger. Dit verlies aan 
universaliteit manifesteert zich zowel binnen als buiten het culturele veld, zowel bij 
producenten als de consumenten. 

  (Janssen 2005, 297) 
 
Iedereen heeft andere voorkeuren, en deze zijn niet langer verbonden met een sociale klasse. 

Tot een vergelijkbare conclusie kwamen Andries van den Broek, Frank Huysmans en Jos de 

Haan in Cultuurminnaars en Cultuurmijders (2005). Zij ontdekten dat de belangstelling in 

kunst niet dalende was, maar dat interesses zich mengen. Cultuurinteresse is niet langer een 
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statement, maar gemeengoed, zodat vele verschillende voorkeuren sociaal acceptabel zijn 

(Van den Broek, Huysmans en de Haan 2005, 104).  

Een herwaardering van cultuuruitingen heeft dus zowel positieve als negatieve 

gevolgen. Enerzijds kan elke subvorm worden verheven tot ‘restricted popular art’ met zijn 

eigen interne waarderingssysteem en kan door institutionalisering en profilering overal een 

nichepubliek voor worden gevonden. Zeker het Internet kan hier een belangrijke rol in spelen. 

Anderzijds versplintert hierdoor de doelgroep, die vroeger zou worden gezocht in het gehele 

filmpubliek. Zonder ‘traditionele culturele scheidingslijnen’ is geen enkele vorm van 

erkenning verbonden met een sociale groep, zoals opera dat was met de hogere sociale klasse, 

en dus per definitie marginaal. De twijfel over hoge of lage kunst speelt zich op een 

pragmatisch niveau ook af in de beroepspraktijk van de animatiemakers. Er bestaat in de 

productie een sterke afwisseling tussen kunstzinnige films, publieksfilms en commerciële 

films, die ik in het volgende gedeelte zal verkennen. 

 

 

3.1 De animator als beeldend kunstenaar 

 
Het kon me niet schelen of het mooi was, of esthetisch. Het moest gezegd worden, en zo 
snel mogelijk. Wat ik leuk vond, was dat mijn films altijd gemaakt werden voor 
discussies en niet voor festivals. Die festivals kunnen me niet schelen. 

(Monique Renault in gesprek met Walther 2005, 81) 
 

Ik maak wat ik voor mijn gevoel moet maken, en daarna zie je wel wat ermee gebeurt. 
(Gerrit van Dijk in gesprek met Walther 2004, 54) 

 
Animatie heeft zijn connecties met beeldende en grafische kunst vooral te danken aan de 

eigenheid van het materiaal. Vóór de introductie van de computer werd frame voor frame 

beweging geconstrueerd, waarbij er dus in feite duizenden kleine tekeningen of schilderijen 

moesten worden gemaakt. Monique Renault en Gerrit van Dijk hebben bijvoorbeeld een vrij 

vergelijkbare stijl met overwegend potloodtekeningen. Samen werkten zij aan de productie 

PAS A DEUX (1988), waarin ieder de grafische verbeelding van een danser voor zijn rekening 

nam, zodat een dansend koppel ontstond. Door hun samenwerking en de keuze van hun 

onderwerp wilden de filmmakers ook een politiek statement maken over emancipatie.20 Op 

basis van deze gedachte en de gebruikte techniek is het niet moeilijk om de animator als 

volwaardig beeldend kunstenaar te zien. Zoals ik in hoofdstuk 1 en 2 heb aangegeven zijn de 
                                                        
20 Van Dijk wilde aantonen dat hij als ‘macho’ met vrouwen kon werken en nam ook de vrouwelijke personages 
voor zijn rekening, terwijl Renault, die bekend stond als verstokt feministe, de mannelijke personages tekende en 
liet zien dat ze met mannen kon werken (Renault in gesprek met Walther 2005, 82). 
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animatieopleidingen ondergebracht bij de kunstacademies, waardoor ook veel jongeren 

animatoren worden opgeleid als kunstenaar.  

 Zoals te verwachten is van een cultureel productieveld waar de waarden van de 

‘restricted popular art’ heersen staat niet alleen vakmanschap hoog aangeschreven, maar ook 

variatie en originaliteit binnen de grenzen van het medium. Het symbolische kapitaal dat 

hiermee samenhangt wordt verbonden aan de persoon die de film gemaakt heeft. Het is 

daarom begrijpelijk dat de filmmakers er, indien enigszins mogelijk, alles aan doen om het 

productieproces zelfstandig te voltooien om zo controle over alle elementen te hebben.  
 

In Nederland heb je de traditie van korte persoonlijke artistieke filmpjes, die dus heel erg 
bepaald worden door één persoon. 

(Ruud den Drijver in gesprek met Walther 2004, 90) 
 

Hoewel vrijwel elke filmmaker geholpen wordt door enkele mensen in een of meerdere stadia 

van het productieproces, is hun rol groter dan die van een regisseur. De meeste autonome 

animatiefilmmakers komen zelf met een concept en opzet, schrijven het scenario, animeren en 

monteren. Niet iedereen is echter geneigd om de professionals automatisch als kunstenaars te 

beschouwen. Om stigmatisering te voorkomen spreekt festivalprogrammeur Gerben Schermer 

liever van ‘onafhankelijk’ dan het door Ton Crone gebruikte ‘kunstzinnig’. 
 

Het zullen vast de filmmakers en producenten zijn die ja zeggen [op de vraag of animatie 
kunst is]. Dan denk ik: het is maar net wat je maakt. Dan zeg je dat het kunst is, maar 
hoort het in een museum thuis? Nee. 

(Gerben Schermer 2006, 1) 
 

Het HAFF probeert een zo breed mogelijke visie te hebben, om de zichtbaarheid en 

aantrekkingskracht voor het publiek te vergroten. Voor een festival is het niet constructief om 

te praten over kunst en kunstenaars omdat op die manier een elitair imago zou ontstaan. Met 

deze insteek biedt het HAFF tegenwicht aan de focus op films voor een volwassen publiek die 

de eerste festivals domineerde (Schermer 2006, 1). Het NIAf blijft zich als instituut echter 

richten op de kunstzinnige films en organiseert zelfs geregeld tentoonstellingen en 

exposities.21 De animatiefilms komen op deze manier daadwerkelijk in musea terecht.  

In Field Guide 1994 verscheen een artikel van Sander van Wees en Simone La Brijn 

over de vraag of kunst is en zo ja, waar deze moet worden geplaatst. Zij komen tot de 

verwachte conclusie dat animatiefilm niet per definitie onder een bestaande noemer als 

filmkunst kan worden geplaatst, maar voldoende eigen kunstzinnige aspecten kent. 

                                                        
21 De laatste expositie was bij het Ministerie van OcenW van 22 januari tot en met 31 maart 2007. De exposities 
worden altijd aangekondigd op <http://www.niaf.nl>. 



Sjors Houkes [0112178] 
s.houkes@students.uu.nl 

 51 

 
Het is dus onmogelijk om animatiefilm bij de beeldende of de filmische kunsten in te 
delen, omdat het medium elementen uit beide kunsten in zich verenigt en het juist de 
combinatie is die de animatiefilm zo aantrekkelijk kan maken. Gesteld kan worden dat 
animatiefilm een kunstvorm op zich is. 

(Van Wees en La Brijn 1994, 52) 
 

Hun observatie dat vooral films die worden gemaakt door gevestigde kunstenaars worden 

gezien als kunst, brengt hen tot de conclusie dat dit niets zegt over de esthetische waarde van 

deze films (Van Wees en La Brijn 1994, 49). Interessanter nog is hun vraag naar de waarde 

van het losse artwork waaruit een film is opgebouwd. Cels uit bekende films worden over de 

gehele wereld tentoongesteld en geveild als volwaardige kunstwerken. Van Wees en La Brijn 

zijn van mening dat deze werken alleen kunstzinnige waarde hebben wanneer zij in hun 

context worden geplaatst. 
 

McLaren definieerde animatiefilm als ‘not drawings that move, but movements that are 
drawn’. Die gesuggereerde beweging maakt de tekenfilm tot wat hij is en die beweging 
ontbreekt ten enen male bij het tentoonstellen van losse cels. 

(Van Wees en La Brijn 1994, 53) 
 

De individuele cels zijn niet geproduceerd om op zichzelf esthetische waarde te hebben, maar 

zijn onderdeel van de gecreëerde beweging. Daarmee heeft het meer weg van toegepaste 

kunst dan van zelfstandig grafisch werk. Deze merkwaardige waardering kunnen we wederom 

zien als kwaliteiten van ‘restricted popular art’. Zoals bij originele Amerikaanse jazz ontstaat 

er een canon van gelauwerde artiesten die veel cultureel kapitaal hebben verworven. Dit 

kapitaal verhoogt hun status binnen het veld, waardoor zij als kunstenaar worden beschouwd. 

Hoe hoger hun status, hoe hoger de kwaliteit van een nieuw werk wordt ingeschat. 

Het systeem van waardetoekenning wordt voortgezet door de institutionele structuur van 

de sector. Subsidiënten geven de voorkeur aan de projecten die een autonome visie uitdragen. 

Hierin worden dus dezelfde waarden gekoesterd als in de beeldende kunstsector. In de ateliers 

van het NIAf wordt een systeem van interne specialisatie voortgezet, waarbij filmmakers 

worden aangemoedigd om hun persoonlijke kwaliteiten verder uit te breiden. Het principe 

voor de ateliers is direct overgenomen van het werkplaatsmodel zoals dat werd ontwikkeld 

voor het kunstonderwijs aan Ateliers ’63 in Haarlem. Uitgangspunt hiervan was het 

bevorderen van de kunstzinnige autonomie. Johan Heilbron beargumenteert in zijn essay 

“Leerprocessen in de beeldende kunst” dat de ateliers in Haarlem bovendien een goede 

voorbereiding bieden voor het functioneren van toekomstige kunstproducenten in het 

artistieke veld, ofwel het vormen van de artistieke habitus (Heilbron 1993, 111). Hij komt tot 

de conclusie dat aan de academies gestandaardiseerd lesmateriaal wordt gebruikt, terwijl 
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leerlingen aan de ateliers hun eigen artistieke weg kunnen volgen en meer sociale ervaring 

kunnen opdoen. 

 
Jonge kunstenaars hechten […] veel meer waarde aan het zoeken naar eigen voorbeelden 
dan aan de canon van het moment. […] Kunst is in veel sterkere mate een persoonlijke 
onderneming. Kunstenaars werken voor eigen risico en rekening, en ‘persoonlijkheid’ en 
‘houding’ leggen niet alleen meer gewicht in de schaal, maar zijn ook lonender. 

(Heilbron 1993, 117) 
 
We kunnen ons dus voorstellen dat, zoals Crama suggereerde, ook in de ateliers geen 

Nederlandse stijl ontstaat, maar eerder een reeks persoonlijke stijlen die gezamenlijk vorm 

geven aan het veld. 

De sociale interactie of, zoals Heilbron het noemt, ontwikkeling van ‘sociaal kapitaal’, 

zal op de werkplaatsen op het NIAf minder uitgebreid zijn dan in aan Ateliers ’63, omdat er 

slechts enkele deelnemers zijn. Dat is echter nog altijd meer dan het aantal medefilmmakers 

waarmee de meeste zelfstandige animatoren in de sector samenwerken. Volgens 

animatiemaker Evert de Beijer wordt het belang van samenwerking onderschat.  

 
Zoiets leer je niet op een academie. Ik ben een beetje gek: ik vind het leuk om alleen in 
mijn studio aan mijn animatiefilmprojecten te werken, zoals zoveel animatiefilmers in 
Nederland trouwens. Maar ik zou dat niemand aanraden; het is geestelijk ongezond en 
‘ziek’. Ik hoop dat iemand die in de animatie verder gaat een geestgenoot vindt met wie 
hij overweg kan om samen te werken en over scripts te praten en zo. 

(Evert de Beijer in gesprek met Walther 2004, 188) 
 

Hij geeft dit advies in de context van zijn eigen carrière. De Beijer leerde animeren aan de 

Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, maar is daarna alsnog afgestudeerd aan 

de Filmacademie in de veronderstelling dat de context van het medium van belang is voor de 

werkwijze (De Beijer in gesprek met Walther 2004, 181). Meerdere professionals dringen bij 

de autonome filmmakers aan op taakverdeling en specialisatie in de productie. Een voorbeeld 

hiervan is de groeiende behoefte van de betrokkenheid van een professionele scenarist.22 

Liesbeth Worm geeft animatoren het dringende advies om dit soort taken uit te besteden.  
 

Als je animator wilt worden, ga dan niet alles alleen doen. […] In Nederland is film al 
klein, en animatie nog veel kleiner. Als iedereen alleen maar voor zichzelf het wiel blijft 
uitvinden, dan komt het nooit naar een hoger plan. Denk niet dat je regisseur én animator 
én producent én componist tegelijk bent. 

(Liesbeth Worm in gesprek met Walther 2004, 162) 
 

                                                        
22 Deze eis komt zowel van binnen de sector, zoals blijkt uit de PSAU masterscriptie Tot leven brengen van Else 
Flim (2006), als van aangrenzende sectoren, blijkens de animatiecursus die sinds dit jaar wordt gegeven aan de 
Scriptschool. 
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Dit advies lijkt zeer logisch gezien het feit dat er op deze wijze specialisatie kan plaatsvinden. 

De toenemende productie van animatiefilms maakt het ook makkelijker voor bijvoorbeeld 

scenaristen en componisten om zich te specialiseren. 

Deze ontwikkeling zal uiteindelijk echter niet door iedereen worden overgenomen, 

omdat een samenwerking altijd zal resulteren in compromissen die niet acceptabel zijn voor 

autonome kunstenaars.  

 
Ik wil eigenlijk ongezouten en compromisloos werk blijven maken. Het is eigenlijk zo 
dat ik het werk zo zuiver mogelijk wil houden en het achteraf zijn publiek wil laten 
vinden en niet van te voren al bedenken welk publiek er is en dat dan te willen pleasen. 

(Rosto 2006, 2) 
 
Het kenmerkende voor de Nederlandse culturele sector is, als we de woorden van Geert 

Lovink weer in gedachten nemen, een compromisloos individualisme waarin vrijheid de 

grootste drijfveer is (Lovink 2002, 7). Voor Rosto en andere autonome filmmakers geldt dat 

ook. Dat betekent echter niet dat zij hun publiek negeren, maar dat de mening van zowel het 

publiek als van collega’s een zo klein mogelijke rol speelt tijdens het productieproces.  

 

 

3.2 De animator als regisseur 

 
In Nederland wordt een groot deel van het werk voor animatieprodukties niet uitgevoerd 
in studioverband, maar als ‘thuiswerk’ door individuele medewerkers. Bij deze 
werkwijze is intensieve begeleiding door de producent een absolute voorwaarde om te 
komen tot een optimale produktionele en creatieve coördinatie. 

(Crama 1995, 11) 
 
Het ideaal van de kunstzinnige eenling is in de praktijk moeilijk vol te houden. Het kost zeer 

veel energie, tijd, geld en ervaring die de gemiddelde filmmaker niet heeft. Het eindresultaat 

laat lang op zich wachten, zodat er misschien weinig enthousiasme meer over is voor de 

oorspronkelijke plannen. Bovendien is het dan de vraag of een film wel gedistribueerd zal 

worden. De meeste filmmakers werken dan ook met een klein team, dat mede geleid wordt 

door één of meerdere producenten. Zoals in de filmsector is een producent verantwoordelijk 

voor de planning en budgettering van projecten en voor de eventuele aanvraag van subsidies. 

Bij animatie moet daarnaast in de productie een aantal extra keuzes worden gemaakt met 

betrekking tot de vormgeving. Sommige technieken zijn namelijk duurder en 

arbeidsintensiever dan andere, afhankelijk van de film. Het toevoegen van 

achtergrondpersonages is bijvoorbeeld ingrijpender dan het toevoegen van figuranten aan een 

live-action film, omdat elk personage afzonderlijk zal moeten worden geanimeerd. Kort 
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gezegd wordt de productie door de producent zo vormgegeven dat het budget maximaal wordt 

benut. Crama geeft in zijn productiehandleiding Korte Animatiefilms een zeer compleet beeld 

van de bezigheden van een Nederlandse animatieproducent. In zijn bewoordingen is de 

producent niet alleen verantwoordelijk voor de zakelijke kant, maar verzorgt ook de ‘creatieve 

coördinatie’ door middel van ‘intensieve begeleiding’.  
 

De producent kan het creatieve proces wat afstandelijker overzien dan de filmmaker die 
beeldje voor beeldje bij zijn produkt is betrokken. Dit maakt hem bij uitstek geschikt om 
de verschillende fasen van het produktieproces te evalueren en, in overleg met de 
regisseur, eventuele verbeteringen in beeld, montage en geluidsband aan te brengen. Deze 
creatieve inbreng is niet alleen van belang voor de film zelf, maar is tevens een van de 
aantrekkelijkste aspecten van het produceren. 

(Crama 1995, 11) 
 
Hoewel Crama het zeer zakelijk onder woorden brengt in termen van ‘beeld, montage en 

geluidsband’, blijkt uit de rest van zijn adviezen dat de keuzes zeer gedetailleerd op creatieve 

aspecten kunnen ingaan, wat de producent tevens tot dramaturg maakt. Gezien het feit dat er 

in Nederland vrijwel geen geld te verdienen is met het produceren van onafhankelijke films, 

kunnen we er inderdaad vanuit gaan dat ook de producenten hun ‘creatieve inbreng’ 

aantrekkelijk vinden en om die reden in overleg treden met de filmmaker, die nu de rol van 

‘regisseur’ aanneemt.  

In veel gevallen kan de producent ook worden gezien als een vertegenwoordiger van de 

filmmaker bij fondsen of opdrachtgevers, maar in zijn rol als dramaturg is hij ook 

bemiddelaar tussen de filmmaker en het publiek. De producent kan helpen om de 

communicatie te vergemakkelijken. In de definitie van Lee M. Ross is dit de essentie van 

animatie. 
 

Niet alleen verhalen, maar communicatie. Het is een manier om te communiceren. Het 
hoeft niet per se een verhaal te zijn. Het kan een concept zijn of wat dan ook. 

(Lee M. Ross 2006, 1) 
 

Vanwege de doorgaans korte speelduur moet deze communicatie zo efficiënt mogelijk 

gebeuren. Aan de animatieopleidingen worden nauwelijks cursussen in filmtaal gegeven, 

waardoor deze kennis geen deel uitmaakt van de verbeeldingstechniek van de meeste 

animatoren. Een producent kan bijvoorbeeld te wijzen op continuïteitsfouten of vragen te 

stellen over de motivatie van personages met betrekking tot een bepaalde handeling. Volgens 

Michiel Snijders zijn deze reflexieve kwaliteiten van groot belang. 
 

Dat is dan het zakelijke, maar dan heb je nog de eindeloze reflectie nodig. […] Dat je in 
de productie gewoon een professioneel iemand naast je hebt die er financieel en artistiek 
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belang bij heeft om met jou die film zo goed mogelijk te maken, maar niet per se met jou 
in hetzelfde schuitje zit.  

(Michiel Snijders 2006, 3) 
 

Een belangrijke doel is vervolgens een focus op het publiek. Zelfs voor een grotendeels 

autonoom werkende animator is dit van belang, omdat een film meer van het publiek vraagt 

dan een schilderij. Bij een schilderij kun je weglopen, terwijl een film een vastgestelde 

speelduur heeft. De inhoud zal daarom niet alleen begrijpelijk, maar ook aantrekkelijk moeten 

worden aangeboden. Met name voor een commercieel producent zoals Ross, die vaak 

materiaal voor televisie produceert, is het van groot belang dat de opzet en stijl aansluiten bij 

het mogelijke publiek.  

 
Als producent houd ik er niet van om films te maken die strikt van de auteur zijn. Films 
waar mensen geen rekening houden met het publiek. Ik hou erg van films waar het 
verhaal boeiend is. Het moet werken en in dat geval houd ik ervan als het publiek 
reageert.  

(Lee M. Ross 2006, 4) 
 

Een film moet ‘werken’, waarmee hij bedoelt dat de communicatie van de film naar het 

publiek effectief moet worden vormgegeven.  

  Over de vraag of er altijd rekening moet worden gehouden met het publiek zijn de 

regisseurs verdeeld. De meesten willen wel graag een publiek vinden dat hun werk waardeert, 

maar artistieke keuzes op aanraden van de producent worden niet met open armen ontvangen.  

 
[H]et hoofdthema vond ik te sentimenteel, en dat vond Ruud [Den Drijver] juist weer 
mooi omdat het tamelijk mainstream was, maar ik vond het een beetje jammer, omdat de 
film meer ironisch en bizar van toon was. 

(Hisko Hulsing in gesprek met Walther 2004, 34) 
 
Is er een productie die je de minste voldoening heeft gegeven? 
Ja, ik denk DICHT/VORM [HET KIND EN IK (2005)]. Ik vond het heel moeilijk, misschien 
puur omdat ik me zo erg in mijn vrijheid beknot voelde. 

(Christa Moesker in gesprek met Walther 2005, 135) 
 
Hulsing en Moesker hebben beiden zelf hun film vormgegeven, maar werden hierin in grote 

mate gestuurd door hun producent. Het uiteindelijke doel van deze sturing is om 

mogelijkheden te creëren om de film te verspreiden. Hiervoor moet rekening worden 

gehouden met het mogelijke publiek, of zoals Hulsing het noemt, de ‘mainstream’. Er zal 

moeten worden onderhandeld tussen de producent en de maker. Ton Crone ziet de producent 

als een tussenrol tussen twee uitersten. 
 

De producent is als het goed is de ‘sparring partner’, maar ook het contact met buiten, de 
potentiële afnemers. Dat is dus geen makkelijke rol. Hij wil ook de filmmaker in zijn 
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concept behoeden voor al te grote veranderingen. Hij zit in een soort spagaat, omdat hij 
de kunstenaar in zijn waarde wil laten, maar aan de andere kant te maken heeft met iets 
waar hij geld in investeert en waar geld uit moet komen. Dat maakt het lastig, want als je 
zegt "we maken het plot wat spannender" of "het moet toegankelijker worden, dus de 
vormgeving moet minder abstract zodat je een groter publiek kunt bereiken", raak je ook 
het conceptuele van de kunstenaar. 

(Ton Crone 2006, 2) 
 
Bij een vrije film, waar de nadruk ligt op de visie van de filmmaker, zal een producent minder 

ingrijpen dan bij opdrachtwerk, maar ook dan zal de producent concessies voorstellen richting 

toch al marginale publiek. 

Patrick Raats werkte voor zijn project BARBAZAN (2006) zonder producent en hield in 

eerste instantie geen rekening met het publiek. De reactie van het testpubliek wordt dus pas 

betrokken in de productie nadat de eerste aflevering was voltooid. 
 

Wat we wel deden, is de eerste aflevering aan een testpubliek laten zien. Dan merk je 
gewoon dat om bepaalde situaties heel erg wordt gelachen. Daarom hebben we er op een 
gegeven moment wel voor gekozen om meer van dat soort situaties in te bouwen. Dat 
komt meer doordat we graag willen dat het een succes wordt, dat het werkt. Maar het idee 
is in eerste instantie wat wij leuk vinden en ook de vervolgideeën. Wat ons leuk lijkt om 
met animatie te doen, dat gaan we proberen. 

(Patrick Raats 2006, 3) 
 
We kunnen echter wel stellen dat Raats en coregisseur Balder Westein een vermoeden hadden 

van de aantrekkelijkheid van het project. Bovendien hebben beide makers veel ervaring met 

televisieseries.  

Het inschakelen van een producent wordt vaak gezien als noodzakelijk kwaad omdat 

zonder producent geen subsidies zijn aan te vragen en de distributie minimaal is, maar er 

tegelijkertijd altijd een gedeelte van de autonomie moet worden afgedragen. In andere 

gevallen is de hulp en steun van een ervaren producent meer dan welkom, zoals is op te 

maken uit onderstaand citaat van Monique Renault.  

 
Ik had een hele leuke procent, Frans van der Staak, maar die wist niets van animatie. Dat 
is in feite niet zo’n probleem, maar kon me nauwelijks steunen of helpen. 

(Monique Renault in gesprek met Walther 2005, 82) 
 
Renault had behoefte aan steun en kon die niet vinden bij haar producent, waardoor de 

voltooiing van de film lang op zich liet wachten. Renault had echter wel een producent nodig 

en kwam dus terecht bij iemand zonder de nodige ervaring. Een producent helpt dus niet 

alleen bij het aanpassen en inzetten van de film, maar ook bij het voortstuwen van de 

productie. Zeker gezien het feit dat de individuele animatiefilmers weinig overzicht hebben op 

de productiesector en zij geen afstand kunnen nemen van een project waar ze voor langere tijd 
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mee bezig zullen zijn, kan de producent praktische zaken in een werkbaar perspectief 

brengen.  

 

 

3.3 De animator als vormgever 

 
Marieke:  Subsidies zijn bedoeld voor mensen die er echt zin in hebben. Voor de 

gepassioneerden. 
Joris:   Ook omdat we te vaak gezien hebben dat mensen die subsidie kregen de hele 

tijd zaten te zeuren. Dat is zo zonde. Je moet het waard zijn. En op het moment 
dat wij dus een plan maken waar we zelf niet achter staan voor de subsidie 
kunnen we beter een commercieel ding doen en daarna hebben de vrijheid om 
helemaal ons eigen ding te doen. Vorig jaar zijn we ook iets commerciëlere 
dingen gaan doen dan daarvoor en dat zorgde ervoor dat we iets minder zaten te 
azen op subsidies. 

(Marieke Blaauw en Joris Oprins 2006, 4) 
 

De praktijk leert dat het produceren van autonome films zelfs met hulp van een producent 

vaak niet haalbaar is. Er is slechts een klein aantal producenten en een beperkte hoeveelheid 

beschikbare subsidies. Zelfs als beide voorwaarden voor de productie worden behaald, biedt 

dit slechts een salaris voor de duur van de productie. In de periode erna zal een nieuw project 

moeten worden geïnitieerd, aangenomen dat hiervoor weer gelegenheid is. De meeste 

professionals nemen daarom vaak commerciële opdrachten aan om op deze manier toch geld 

te verdienen in hun vakgebied. Voor heb die niet gekozen hebben voor een dergelijke carrière 

is het minder aantrekkelijk dan autonoom werk, omdat aan de wensen van de opdrachtgever 

moet worden voldaan. 

Ook in het geval dat een filmmaker zijn eigen projecten produceert, krijgt deze vrijwel 

nooit de gelegenheid om aan nieuwe autonome projecten te beginnen zonder geld te verdienen 

met opdrachtwerk. Rosto is echter al langer in de commerciële sector actief dan bijvoorbeeld 

Marieke Blaauw en Joris Oprins en wordt daarom vooral gevraagd om zijn kenmerkende stijl.  
 

Ik heb nooit strontklussen voor het geld aangenomen. Ik heb alleen maar klussen gedaan 
waarin ik behoorlijke of volledige vrijheid kreeg. Ik heb alle ruimte genomen om mezelf 
te blijven ontwikkelen en ben steeds autonomer geworden. Het was eerst zo dat ik geld 
verdiende met leuke klussen en dat gaf ik dan weer uit aan mijn eigen zogenaamde 
guerrillaprojecten. […] En nu is het zo dat ik fulltime aan mijn eigen projecten werk – of 
dat nu films, muziek of print is – en als ik tijd heb en zin heb wil ik nog wel voor een 
opdracht beschikbaar zijn.  

(Rosto 2006, 1) 
 
Vanzelfsprekend geeft iedereen de voorkeur aan ‘leuke klussen’, maar Rosto heeft de 

mogelijkheid verworven om te kunnen kiezen uit meerdere opdrachten. Daardoor kan hij over 
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‘behoorlijke of volledige vrijheid’ beschikken en is hij ook in staat om zelf commerciële 

producties op te zetten en hiervan te leven. Weinig animatoren hebben deze luxe. Lee Ross 

geeft aan dat zelfs commerciële animatoren veel moeite moeten doen om een redelijk 

inkomen te krijgen. 
 

Ik denk dat heel veel mensen nét genoeg geld krijgen van animatie om in leven te blijven, 
maar in deze periode zijn er denk ik heel weinig mensen die heel goed kunnen leven van 
animatie. Je moet altijd iets anders doen. Sommige mensen vinden: ik ben animator en ik 
heb net genoeg werk om als animator te leven, daarom ben ik een succes. Maar voor het 
opbouwen van pensioen en het kopen van een huis, dat soort dingen, is het meestal 
onmogelijk. Dat zijn de animators die in Nederland blijven. 

(Lee M. Ross 2006, 2) 
 
Nog steeds vertrekken veel jonge animatoren naar het buitenland om daar een vast salaris te 

krijgen te krijgen door in een studio te werken. Dat is in Nederland vrijwel niet mogelijk, 

behalve bij een reclamebureau. Ook hier ontbreekt dus een vorm van continuïteit op de 

arbeidsmarkt: animatoren, zoals filmmakers in het algemeen, zijn nooit verzekerd van een 

vaste baan. In de animatiesector is juist deze zekerheid nodig om te kunnen investeren in 

grootschalige animatieprojecten. 

 Continuïteit zou wel kunnen worden bereikt als er in Nederland een studio zou worden 

opgezet. Officieel bestaan er in Nederland vele tientallen studio's, maar in de praktijk bestaat 

deze meestal uit één of twee animatoren. Een klein aantal commerciële studio's, zoals Spunky 

Productions, Submarine, Lawson & Whatshisname, Animation World en Comic House, heeft 

voldoende basis om continu aan opdrachten te kunnen werken, maar ook zij kunnen de 

filmmakers geen vaste baan aanbieden. Alles wordt geproduceerd op projectbasis (Ross 2006, 

1). Een dergelijke studiocultuur heeft wel bestaan in Nederland, in de vorm van de Toonder 

Studio’s en Geesink Studio’s (Schermer 2006, 2), maar deze zijn inmiddels gesloten. De 

meeste spelers in het veld uiten zich positief over een nieuwe studiostructuur nu dit met 

behulp van computers meer binnen de grenzen van het mogelijke ligt. 
 

Dat zou ik inderdaad wel goed vinden. Dat geeft voor een heleboel mensen namelijk een 
soort continuïteit. Wat er nu gebeurt is dat een heleboel goede Nederlandse animators, 
filmmakers, toch naar het buitenland gaan omdat er hier gewoon niet genoeg werk is. 

(Patrick Raats 2006, 3) 
 

Wat er denk ik gaat gebeuren is dat er connecties gemaakt gaan worden door heel Europa 
en dat het op een bepaald moment mogelijk is om een studio te beginnen. 

(Lee M. Ross 2006, 5) 
 

Ross spreekt hier over een Nederlandse studio die gericht is op Europa, omdat hij van mening 

is dat op dit moment al het commerciële werk goedkoper kan worden gedaan in Korea, India 
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en Thailand (Ross 2006, 5). Een hechtere samenwerking tussen alle Europese commerciële 

animatieproducenten zou volgens hem dus erg goed zijn voor de nationale industrie. Zowel 

Ton Crone als Gerben Schermer zien juist veel heil in een samenvoeging van commerciële en 

niet-commerciële productievormen. Volgens hen zal dit de productie stimuleren. 
 

[I]k zou liever willen dat ze gingen samenwerken, want het is al zo verschillend wat 
betreft productiemogelijkheden. Er zou een soort studio kunnen beginnen waarbij zowel 
toegepaste als vrije animatie uitgewerkt zou kunnen worden. 

(Ton Crone 2006, 2) 
 

Volgens mij zou dat heel goed zijn. Als er een studio zou komen, een soort 
samenwerkingsverband. Hoe dat eruit moet zien is een heel lang verhaal, denk ik. Maar 
een productiehuis waar je kunt samenwerken en gebruik maken van elkaars faciliteiten, 
dat zou fantastisch zijn. Wat ik hier in Nederland mis is een stimulerende infrastructuur. 

(Gerben Schermer 2006, 2) 
 
In een dergelijke studiocontext zou inderdaad meer mogelijk zijn, omdat de relatief dure 

faciliteiten dan door meerdere mensen gebruikt kunnen worden, filmmakers nauwer met 

elkaar samen kunnen werken en producenten gemakkelijker de verschillende producties 

kunnen overzien. Daarnaast zou de ‘stimulerende infrastructuur’ ervoor zorgen dat de 

mogelijkheden voor distributie vergroot kunnen worden en dat opdrachtgevers een centraal 

aanspreekpunt hebben. Joris Oprins wijst echter op het feit dat een dergelijke afwisseling en 

samenvoeging van onafhankelijk en opdrachtwerk nu ook al wordt nagestreefd door studio 

Lawson & Whatshisname. 

 
Die bieden heel veel mogelijkheden tot zelfontplooiing: je kunt je eigen films maken. Ik 
geloof dat het idee is om wat je ophaalt met opdrachten achter te laten bij Lawson en in 
ruil mag je dan de apparatuur gebruiken en daar zitten. Als er een opdracht komt, wordt 
er bovendien daar besloten wie dat gaat doen, dus je houdt er opdrachten aan over. Het is 
dus een commerciële studio waar veel tijd is voor vrije films, en dat zou mooi zijn. 

(Joris Oprins 2006, 8) 
 
Vanzelfsprekend krijgen de animatoren ook betaald voor hun commerciële werk. De studio 

heeft een aantal vaste professionals, waaronder de opdrachten worden verdeeld, terwijl vrij 

werk kan worden geproduceerd met behulp van de aanwezige faciliteiten. Dit is inderdaad een 

goede combinatie, al wordt ook hier geen garantie gegeven voor een continue stroom 

opdrachten. Bovendien zijn er wel faciliteiten voor onafhankelijk werk, maar is er geen 

producent of dramaturg die de productie zal ondersteunen. Ook het budget zal in de meeste 

gevallen geheel uit eigen zak moeten komen, gezien het feit dat er geen geld apart zal worden 

gehouden voor de vrije producties. 
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3.4 Balans tussen productievormen 

 
Aan de ene kant is de essentie van de kunstzinnige film het experimenteren met dingen 
die nog nooit zijn gedaan. Hoe werkt het verhaal, hoe werkt deze vreemde stijl, dat soort 
dingen. Aan de andere kant heb je opdrachtfilms waarbij je honderd procent zeker wil 
zijn dat die film goed is voor de klant. Ze zijn dus wezenlijk anders van elkaar. […] Als 
je op die manier niet kunt werken kun je het maar beter maar niet doen. Het zijn twee 
kampen en sommige mensen stuiteren heen en weer. 

(Lee M. Ross 2006, 4) 
 

Mensen ‘stuiteren heen en weer’ tussen twee productievormen die qua techniek veel op elkaar 

lijken maar qua opzet totaal anders zijn. Zoals uit het vorige gedeelte blijkt verschuift de rol 

van een animator constant tussen artiest, regisseur en uitvoerder. In elke rol zal de animator 

zich opnieuw moeten schikken en in elke rol produceert hij of zij een kunstvorm met een 

andere culturele waarde. Commercials bevinden zich qua aanzien aan de kant van de ‘lage 

kunst’, terwijl autonome films soms zelfs in een museum worden gepresenteerd. 

Publieksfilms zijn vaak een compromis tussen een relatief hoge artistieke waarde en een zo 

groot mogelijk publiek. In de Nederlandse animatiefilmsector, zoals in de gehele Nederlandse 

filmsector, blijft ‘commercie’ een vies woord.  
 

Dat opdrachtwerk is echt een noodzakelijk kwaad. Als ik aan m’n eigen film werk, ben ik 
totaal perfectionistisch in die zin dat ik zelf tevreden moet zijn. De lat ligt veel hoger. 

(Hisko Hulsing in gesprek met Walther 2004, 35-6) 
 
Hulsing zou het liefst altijd aan zijn eigen projecten werken, maar krijgt hier alleen de kans 

toe als hij daarnaast geregeld opdrachtwerk doet. Hij hanteert hier echter niet dezelfde 

standaarden voor omdat hij tegemoet moet komen aan de eisen van een opdrachtgever. 

 De balans en tussen kunst en commercie is een van de onderwerpen waar Bourdieu 

veel belang aan hecht. Zoals eerder vermeld zijn het culturele veld en het economische veld 

volgens hem niet verenigbaar en zal de marktwerking altijd verlies van autonomie 

veroorzaken (Brown en Szeman 2000, 6). Bourdieu is in zijn opvatting over kunst vrij 

conservatief en wellicht wat romantisch en accepteert niet dat creativiteit ook binnen de 

commerciële sector kan plaatsvinden. Elke commerciële opdracht heeft immers bepaalde 

vrijheden, die een filmmaker in zijn rol als vormgever en eventueel als regisseur zo goed 

mogelijk zal invullen. Bovendien kan toegepast werk juist de creativiteit bevorderen, stelt 

Nanda van den Berg stelt in relatie tot de mode-industrie in haar artikel “Ik ben te koop dus ik 

besta”. 
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Juist toegepaste kunst moet ijzersterk zijn, aangezien deze zich op een zeer concurrerende 
markt moet meten met puur industriële producten. Modeontwerpers overtreffen zichzelf 
voortdurend door hun werk steeds opnieuw te vernieuwen en te perfectioneren. 

(Nanda van den Berg 2006, 33). 
 
Voor de animatiesector zou dit ook kunnen gelden, omdat opdrachtgevers voor een nieuwe 

videoclip of commercial altijd op zoek zullen zijn naar nieuwe stijlen. Een succesvolle 

commerciële productie betekent vervolgens vaak meer opdrachten en meer vrijheden voor de 

maker. Aan de andere kant zullen modeontwerpers en animatoren beiden rekening houden 

met de aantrekkelijkheid van hun werk en zo dus toch meer marktgericht werken dan wanneer 

zij gegarandeerd waren van afname.  

 Daarnaast kunnen we ons de argumenten van Susanne Janssen herinneren, die stelt dat 

de hiërarchische verschillen tussen kunstvormen zodanig zijn afgevlakt dat “de kunsten steeds 

meer verschijnen als commodities die inwisselbaar zijn met allerlei andere, commerciële 

vrijetijdsproducten.” (Janssen 2005, 305). Het is daarom nog maar de vraag of er nog 

voldoende cultureel kapitaal verkregen kan worden door vasthouden aan het kunstenaarschap. 

Ook commercieel werk kan tegenwoordig immers hoog gewaardeerd worden en deze 

waardering is op dezelfde manier geïnstitutionaliseerd door middel van filmprijzen. Het is 

begrijpelijk dat vooral veel jonge filmmakers daarom proberen om hun eigen stijl te 

ontwikkelen in opdrachtwerk. Zeker vlak na het afstuderen is het voor jonge animatoren 

financieel gezien en met het oog op de verdere carrière van groot belang om elke opdracht aan 

te grijpen. Animatiecriticus en journalist Pit Hermans maakte al melding van een ‘vervaging’ 

tussen opdrachtwerk en vrij werk toen er nog maar één animatieopleiding in Nederland was, 

in het artikel “Nederlandse animatie wordt diverser” (Hermans 1997). Aangezien dit volgens 

Hermans wordt veroorzaakt door de nieuwe animatiestudenten, kunnen we aannemen dat 

deze ontwikkeling zich heeft doorgezet met de start van nieuwe opleidingen. 

Het is daarom niet vreemd dat Giep Hagoort, lector aan de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht en gespecialiseerd in de strategievorming in de culturele sector, een techniek voorstelt 

om kunst en commercie met elkaar te verbinden. In 2006 publiceerde hij het artikel “De 

artistieke opdracht van commercialiteit”, waarin hij erop wijst dat het discours over de 

polariteit tussen commercialiteit en artisticiteit geen enkele houvast biedt “in het dagelijks 

verkeer tussen kunstenaar, vormgever of kunst bedrijf en zijn of haar omgeving.” (Hagoort 

2006, 16). Volgens hem gaan de meeste kunstenaars af op ‘onderbuikgevoelens’, terwijl zij 

geen idee hebben hoeveel van hun artisticiteit zij moeten inleveren om hun uiteindelijke 

product in de markt te kunnen plaatsen. Om deze reden stelt hij de theorie van het Strategisch 

Artistiek Calculeren (SAC) voor (Hagoort 2006, 17). Het SAC bestaat uit drie dimensies, te 
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weten Context, Proces en Content. In de dimensie Context moet een artiest allereerst zijn 

werkomgeving definiëren en bepalen of zijn artisticiteit in de goede omgeving wordt 

toegepast.  
 

[Als de marktwerking dominant wordt], dan is het van belang expliciete waarden vanuit 
de artistieke omgeving te formuleren. Vindt zo’n formulering niet plaats dan overrulet de 
commercialiteit de artisticiteit en verschrompelt het kunstenaarschap tot een zielloze 
ambachtelijkheid. 

(Hagoort 2006, 20) 
 
Vervolgens moet in het Proces worden vastgehouden aan de artistieke waarde tot op een 

niveau dat het communiceert naar een mogelijk publiek. Twee krachten werken hier naar 

elkaar toe: de boodschap van de kunstenaar en de smaak van zijn publiek of opdrachtgever. 

Geen van beide dient de overhand te krijgen, maar er moet wel een zekere overlapping zijn 

om communicatie mogelijk te maken (Hagoort 2006, 21). In het te verkopen of aan te bieden 

product ten slotte, de Content, moeten commercialiteit en artisticiteit naast elkaar bestaan. 
 

De commercialiteit heeft het hier gewonnen van de artisticiteit indien in de transactie het 
resultaat geen oorspronkelijk handschrift meer laat zien. […] Ontbreekt een relatie tussen 
artisticiteit en commercialiteit op objectniveau echter ten enenmale dan blijft de 
inkomens vorming (op de duur) achterwege. Symbolisch kapitaal leidt in dit geval niet tot 
economisch kapitaal. 

(Hagoort 2006, 22) 
 

Kort samengevat zouden we kunnen zeggen dat iedere filmmaker moet bepalen hoe 

afhankelijk hij of zij wil zijn van de markt en hierin een evenwichtige balans kan bewaren. Op 

individueel niveau is dit inderdaad een goede afweging. Niet zozeer door het aanhouden van 

de verschillende dimensies of, waar het meer van weg heeft, opeenvolgende stappen, maar 

door vasthouden aan een integriteit die kan blijven bestaan gedurende het hele 

productieproces en de daaropvolgende verspreiding. SAC kan ook van pas komen bij het 

ontwikkelen van een meer autonome film om in te schatten of de eigen inbreng nog 

voldoende is.  

De theorie is echter ontoereikend op twee punten. Ten eerste beschrijven alle drie de 

dimensies dezelfde stelling op een ander moment in het productieproces: kunstzinnige 

integriteit en financiële opbrengst mogen nooit hetzelfde gebied beslaan. Hagoort ondervangt 

dit gebrek enigszins door een uitgebreide beroepsstrategie te illustreren voor elke dimensie, 

maar zijn artikel mist praktische adviezen. Ten tweede kan een dergelijke theorie geen 

oplossing bieden voor de sector als geheel. Er wordt duidelijk gesproken vanuit het standpunt 

van de beeldende kunstsector, waarin vrijwel iedereen op zichzelf is aangewezen. De 
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animatiesector heeft echter behoefte aan een betere samenwerking, taakverdeling, coördinatie 

en vertegenwoordiging.  

Buiten deze twee aanmerkingen op de inhoud van de theorie moeten we er ook 

rekening mee houden dat de theorie oplevert wat de titel aangeeft; een ‘strategische 

calculatie’. Berekenend denken is een eigenschap die bij opdrachtwerk van pas zal komen, 

maar die weinig te maken heeft met artisticiteit. De kern van de theorie ligt daarom in het 

behouden van artisticiteit, aangenomen dat het hoofddoel het verkopen van het werk is. 

Andere, meer persoonlijke factoren kunnen echter een grote rol spelen in de keuze tussen vrije 

films en opdrachtfilms.. 
 

In het begin [voelde opdrachtwerk] nog niet zo [anders dan vrije films], omdat het maken 
van vrije films nog een heel abstract idee voor me was. Opdrachtwerk was eerst nog heel 
prettig, omdat het veilig voelde. Ik merk wel dat nu die drang om een paar mooie filmpjes 
te maken steeds sterker is geworden, en opdrachtwerk heel anders is gaan voelen. Er zal 
echt wel weer een moment komen dat je een eigen film af hebt en helemaal kapot bent, 
en het zo zat bent dat je zegt: ‘Ik wil dat iemand mij nu gaat vertellen wat ik moet doen, 
want ik wil er niet meer een hele avond of nacht over nadenken.’ 

(Arjan Wilschut in gesprek met Walther 2004, 74) 
 

Wat we uit deze reactie kunnen opmaken is dat de keuze tussen commercieel en artistiek niet 

altijd te maken heeft met een logische redenatie. Zoals voor veel keuzes die professionals in 

hun werk maken geldt ook hier dat er belangen meespelen die in geen enkel opzicht te maken 

hebben met de structuur van het veld. Zoals eerder gezegd is dit waar ook de sociologie van 

Pierre Bourdieu tekort schiet, omdat deze ervan uit gaat dat elke handeling het resultaat is van 

de habitus van de betreffende actor.  

De theorie van het SAC kan in een uitgebreide vorm wel toepasbaar zijn in een 

gecombineerde artistiek-commerciële studiocontext, waar de kunstzinnige filmmakers meer 

ervaring kunnen krijgen met het verhandelen van hun stijl. Hierbij kunnen we ons de 

polemiek van Hans Buying herinneren. 
 

Zolang animatiemakers de reclame niet zien als een vakgebied maar uitsluitend 
beschouwen als een noodzakelijke bron van inkomsten, zal het in animatiecommercials 
blijven ontbreken aan creativiteit en inspiratie. 

(Hans Buying 1996, 59) 
 

Vice versa kunnen commerciële professionals kennis maken met de ontwikkeling en 

uitvoering van een eigen filmplan. Als in detail worden beschreven hoe de artistieke 

filmproductie zich verhoudt tot het aannemen van opdrachten en er ook gelegenheid wordt 

gegeven om af te wisselen tussen de beide productievormen, kan dit zowel een verrijking voor 

de commerciële film als een verhoogde productie voor de artistieke film betekenen. De 
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publieksfilm zal voor velen een dankbare middenweg blijken, waardoor er op vaste basis 

speelfilms en televisieseries geproduceerd kunnen worden en Nederlandse animatie ook voor 

omroepen en filmdistributeurs aantrekkelijk wordt. 
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Conclusie 

 
[In] traditional films or animation, the best films are a collaboration between many 
different people, all working in their own area of expertise. 

(Matt Kelland, Dave Morris & Dave Lloyd 2005, 100) 
 
Eén van de belangrijkste conclusies van de gesprekken die ik heb gehouden is dat vrijwel alle 

filmmakers van mening zijn dat hun individualisme veel invloed heeft op hun werkwijze. De 

animatiefilmsector is vrij consistent wat betreft de mensen die voor langere tijd hierin 

werkzaam zijn, maar erg divers in productiewijze en motivatie. Er zijn veel bruikbare 

definities voor ‘animatie’, die op een verschillend moment van toepassing zijn. Als we daarbij 

rekening houden met het feit dat animatie vaak veel elementen van andere kunstvormen in 

zich draagt, komen we tot de conclusie dat de scheidingslijnen die door de institutionalisering 

van de sector worden gesuggereerd niet bestaan. De sector is daarom beter te karakteriseren 

als een groep mensen die volgens een gelijksoortige techniek en op basis van dezelfde 

kunstzinnige waarden producten creëren die zijn gericht op een klein publiek, dat bovendien 

voor een groot deel bestaat uit andere filmmakers. De filmmakers leggen als een beeldend 

kunstenaar nadruk op de eigenheid van zijn of haar product en zoeken vooral geen 

vergelijking in de producten van anderen. Een Nederlandse stijl bestaat niet, maar een 

Nederlandse mentaliteit blijkbaar wel. De onoverzichtelijkheid van de Nederlandse sector 

wordt sterk bepaald door de aard van de nieuwe productietechnieken. Films kunnen met 

behulp van één computer worden geproduceerd, zodat de filmmakers weinig met collega’s in 

contact hoeven te komen. Bovendien zorgt ditzelfde feit voor een toename aan autodidacten 

die op grote schaal werk produceren dat niet aan de standaarden van het kunstzinnige veld 

voldoet.  

 Dit kunstzinnige veld is al geruime tijd zeer succesvol in het buitenland wat betreft 

kritische waardering. Dit zorgt voor een hogere status binnen de hiërarchie van het 

Nederlandse veld. Voor hen die commercieel werken is deze vorm van succes vaak niet 

relevant, omdat de doelstelling het verkopen of aanbieden van het werk is. Vrijwel alle 

filmmakers stellen echter de waardering van het publiek zeer op prijs, al is er een verschil in 

aanpak te ontdekken. De commerciële filmmakers houden vanaf het begin rekening met het 

publiek, terwijl de autonome filmmakers wachten op reacties. Het kritische succes waar 

Nederland decennia lang op heeft kunnen rekenen, wordt op dit moment door velen in twijfel 

getrokken. Daarbij komt de lauwwarme ontvangst in eigen land, die door sommigen 

abusievelijk wordt aangezien als barbarisme van het Nederlandse publiek. Onbekend maakt 
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echter ongeliefd. Het gebrek aan vertoningslocaties is eerder een gevolg dan een oorzaak van 

de afgezonderde positie van de Nederlandse sector. Festivals vormen het ideale toneel, 

waarbij liefhebbers uit de gehele wereld bijeenkomen en openstaan voor nieuwe films. Deze 

situatie kan in Nederland, behalve op het Holland Animation Film Festival, niet worden 

gereconstrueerd. Dat betekent niet dat animatiefilms in Nederland worden ondergewaardeerd, 

maar simpelweg dat er in een klein land moeilijk slechts een kleine groep liefhebbers 

aanwezig is. Door het toenemend diffuse karakter van de sector is er daarnaast weinig 

overzicht op de jaarlijkse filmproductie en hebben velen niet meer het gevoel te werken 

binnen een Nederlandse traditie. Het werk van het kleine aantal filmmakers in de jaren na de 

Tweede Wereldoorlog heeft zich bovendien niet genesteld in het collectieve geheugen van de 

professionals, waardoor zij ook niet of nauwelijks in deze beeldende traditie doorwerken. Dit 

is erg jammer, omdat de geschiedenis van en de continuïteit van stijlontwikkeling binnen een 

kunstvorm essentieel is voor de gezamenlijke identiteit. Een Nederlandse stijl die meer is dan 

het resultaat van de individualistische houding van de filmmakers zal pas tot stand kunnen 

komen als er echt wordt samengewerkt, door productietaken uit te besteden aan 

gespecialiseerde collega’s. 

De verschillen tussen commercieel werk, publieksfilms en kunstzinnig werk 

representeren in de Nederlandse animatiesector geen scheiding tussen de professionals, omdat 

velen in alle vormen actief zijn. Uit de interviews kunnen we opmaken dat ieder een eigen 

voorkeur heeft en daarmee bepaalt waar hij of zij in het veld actief wil zijn. De 

productieprocessen en de daarmee samenhangende doelstellingen en vormen van succes zijn 

wel zeer verschillend. Professionals die wisselen van productievorm moeten daarom telkens 

een andere rol vervullen, waardoor hun werkomgeving zeer weinig continuïteit kent. De door 

enkele geïnterviewden voorgestelde gecombineerde studiostructuur is een waardevolle 

suggestie. Enkele producenten werken al in deze richting, maar deze zijn nog met name 

commercieel georiënteerd. De belangrijkste basis voor het verbeteren van het imago van de 

Nederlandse animatiefilm is het scheppen van een mogelijkheid voor een continue artistieke 

en commerciële ontwikkeling. Meer samenwerking tussen professionals en de vereniging van 

artistieke en productionele belangen is noodzakelijker dan de inrichting van een nieuwe 

school of werkplaats. Hiermee doel ik niet op een homogenisering van alle producties, maar 

meer op het vergroten van de productieschaal zodat er voor alle betrokken partijen meer 

zekerheid is. De zelfstandige professionals hebben behoefte aan een vaste betrekking en een 

artistiek referentiekader, zodat zij ook in de toekomst verzekerd zullen zijn van nieuwe 

projecten. Velen van hen zullen in een dergelijke situatie productionele taken kunnen 
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uitbesteden aan andere, gespecialiseerde animatoren. De aankoop van nieuwe faciliteiten is 

minder riskant, omdat veel animatoren er gebruik van kunnen maken. Het eindproduct zou 

bovendien beter verspreid kunnen worden via een collectief distributiekanaal. Het is echter 

nog maar de vraag of de sterk autonome Nederlandse filmmakers in teamverband willen 

werken. De auteur is van groot belang voor de symbolische waarde van het eindproduct. Er 

zal hier echter altijd ruimte voor blijven. De grootste hindernis voor een gezamenlijke 

identiteit en belangenbehartiging is niet het individualisme, maar de afzondering, die zorgt 

voor een gebrek aan informatie. Dit is alleen te verhelpen door een grootschalig onderzoek te 

doen naar de structuur van de sector. 

 

Het onderzoek dat ik heb verricht is een poging tot een nieuwe invalshoek, die op sommige 

punten effectief is gebleken en op andere niet. Het is moeilijk om een goede 

onderzoeksmethode voor de geformuleerde problematiek te vinden. In de filmwetenschap is 

er nauwelijks aandacht voor de beroepspraktijk in de zin die ik hem geschetst heb, waardoor 

er weinig connecties te vinden zijn tussen theorie en praktijkvoorbeelden. Dat is 

merkwaardig, omdat we zouden kunnen zeggen dat de productie van films meer het resultaat 

is van handelingen in het productieveld dan van algemene maatschappelijke ontwikkelingen. 

De veldtheorie van Bourdieu, die ik hier met mate heb toegepast, is een vruchtbaar startpunt 

waarbij wel nadruk wordt gelegd op actoren en hun motivaties, maar de directe 

toepasbaarheid op de Nederlandse animatiefilmsector is op enkele punten twijfelachtig 

gebleken. Desalniettemin ben ik een voorstander van het uitvoeren van Bourdieu’s ideaal van 

het doorbreken van de dualiteit tussen theorie en veldwerk. Om die reden heb ik gekozen voor 

een onorthodoxe aanpak. De enige manier om informatie te verkrijgen uit het werkveld is het 

verzamelen van primaire bronnen, om deze vervolgens in een theoretisch kader te plaatsen. 

Een collectieve identiteit is van belang in de animatiesector, omdat de geslotenheid van deze 

‘restricted art form’ weinig gelegenheid biedt voor profilering in de bredere Nederlandse 

cultuursector. Het culturele en symbolische kapitaal, dat door de deelnemers in dit veld wordt 

verzameld in de vorm van selecties en prijzen op internationale filmfestivals, is slechts in 

beperkte mate overdraagbaar naar andere velden, omdat de professionals zeer gesteld zijn op 

hun eigenheid en zelfstandigheid. Deze geslotenheid van het veld zou geen probleem zijn als 

er voldoende economisch kapitaal binnen het veld aanwezig was, maar helaas moeten vrijwel 

alle animatiefilms worden geproduceerd met een minimaal subsidiebudget. 

Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op interviews door de schaarste aan 

middelen die mij ter beschikking stonden. Er is namelijk zeer weinig geschreven over de 
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animatiesector, zoals dat geldt voor veel andere culturele sectoren. Meer onderzoek en meer 

algemene aandacht voor deze subvelden zou niet alleen interessant zijn voor de sector zelf, 

maar het zou ons ook veel vertellen over de autonomie en positie van dergelijke velden 

binnen de samenleving. Voor de animatiesector zelf geldt dat er te weinig informatie is over 

de verscheidenheid aan motieven van de hierin werkende actoren. Te snel wordt animatie als 

overkoepelende term gebruikt, terwijl dit, zoals uit de interviews blijkt, slechts een aanduiding 

is voor de gebruikte techniek en geenszins voor de achterliggende motieven. We zouden 

daarom kunnen pleiten voor een scheiding tussen de kunstzinnige sector, de 

publieksfilmsector en de commerciële sector, ware het niet dat er veel tussenvormen 

bestaan.en actoren op meerdere gebieden actief blijken te zijn. Ik hoop dat mijn onderzoek 

iets heeft prijsgegeven over de structuur van de sector, maar ik wil vooral aandringen op een 

groot inventariserend onderzoek zoals dat waar het Vlaams Audiovisueel Fonds opdracht toe 

heeft gegeven. Hoewel ook dit niet op alle punten uitputtend is, biedt het rapport hiervan een 

basis voor zowel verder onderzoek als voor investering in nieuwe producties en 

samenwerking tussen actoren. 

 Mijn onderzoeksvraag is opzettelijk breed geformuleerd in relatie tot de structuur van 

het veld, omdat het gebied nog vrij onontgonnen is. De identiteit van de animatiefilmsector is 

niet alleen te onduidelijk omdat animatie zoveel verschillende toepassingen en daarmee 

identiteiten heeft, maar ook omdat de animatiefilm in de Nederlandse culturele sector een 

marginale en afgezonderde plaats inneemt. Profilering is hierdoor op meerdere punten zeer 

problematisch. In deze scriptie heb ik mij bewust gericht op animatiefilms, maar meerdere 

professionals zijn van mening dat zij geen onderdeel zijn van de filmsector. Bovendien zal het 

moeilijk zijn om de Nederlandse gesubsidieerde animatiefilms te profileren ten opzichte van 

geïmporteerd studiomateriaal zolang er weinig materiaal vertoond wordt. Filmmakers 

beklagen zich hierover omdat zij van mening zijn dat animatiefilm een ondergewaardeerde 

kunstvorm is. Helaas is de positie van animatiefilms als Nederlands cultureel erfgoed relatief 

zwak door het gebrek aan een herkenbare afkomst of nationale stijl. Promotie van de 

animatiesector komt daarom meestal neer op een opsomming van talenten en de prijzen die zij 

hebben gewonnen op internationale festivals. Hiermee wordt impliciet aangedrongen op een 

waardering op het niveau van speelfilms, maar gezien de reacties uit de sector kunnen we niet 

met zekerheid zeggen dat dit een wenselijk doel is. De meeste animatoren werken individueel 

en zijn vaak onzeker over het niveau van de Nederlandse producties. Daarnaast willen zij 

animatie niet direct als kunstvorm profileren omdat er een sterke wisseling tussen autonoom 

werk en opdrachtwerk bestaat. Kortom, een meer specifieke vraag zal in volgend onderzoek 
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van groot belang zijn. We zouden dan kunnen denken aan case studies over individuele 

producties of een analyse van de vruchtbaarheid van een nieuwe studiovorm. 

 

Ik ben een groot voorstander van meer academisch onderzoek naar animatiefilm en zal 

daarom elk onderzoek op dit gebied toejuichen. Er is nog steeds een groot gebrek aan 

literatuur rond zowel de structuur van productiesectoren als animatiefilms. De hier gebruikte 

invalshoek is niet uitputtend, maar verschaft wel meer inzicht in de logica die ten grondslag 

ligt aan de moeizame beeldvorming rond te Nederlandse animatiesector. De mening van 

actoren in het veld is belangrijker dan het overgrote deel van de literatuur doet geloven. Zelfs 

interviews zonder onderzoeksvraag, zoals in Geanimeerde Gesprekken, bieden meer dan 

genoeg stof en nieuwe vragen. Bourdieu’s metafoor van het culturele veld is in veel opzichten 

een simplificatie en een idealisme, maar wijst ons erop dat we moeten erkennen dat 

persoonlijke motivaties een directere invloed hebben op het functioneren van een veld dan 

maatschappelijke omstandigheden. Dit is met name het geval in een veld waar de nadruk ligt 

op individualisme. Case studies van verschillende producties zullen een waardevolle nieuwe 

invalshoek bieden voor toekomstig onderzoek, omdat op die manier meer specifiek kan 

worden ingegaan op de vragen die hier zijn opgeroepen. 
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Bijlage A 
 
Interview met Marieke Blaauw en Joris Oprins in hun huis in Utrecht, 4 april 2006. 
 
Hoe zou je het beste kunnen omschrijven wat je als animator doet? 
Joris: Ik denk dat je kan zeggen dat we de helft van de tijd werken aan vrije producties en dan bedoel ik wel of 
niet gesubsidieerde films waar geen opdrachtgever achter zit. En de andere helft van de tijd zijn we bezig 
opdrachten uit te voeren of na te jagen. Omdat we van de Design Academie komen en met zijn drieën werken - 
Job (Roggeveen) doet muziek en grafische vormgeving - vallen niet al onze opdrachten onder ‘animatie’ en niet 
eens allemaal onder ‘film’. We hebben ook de opdrachten voor sites en DVD menu's, voor flyers. We proberen 
zoveel mogelijk opdrachten te vinden in animatie, maar het is niet dat we dat pur sang zijn. 
Marieke: Ook als we een andere opdracht krijgen proberen we daar iets met animatie in te doen. Als we 
bijvoorbeeld een leader moeten maken zorgen we dat daar geanimeerde stukjes in zitten. We proberen het er dus 
wel in te brengen, maar lang niet alles wat we doen is animatie. 
Joris: Uiteindelijk zien we ons ook niet heel erg als animator. We zijn meer een audiovisuele studio die van alles 
en nog wat doet. Want als je kijkt naar hoeveel dagen we daadwerkelijk aan het animeren zijn op een jaar, dan 
is dat best wel weinig. Toen we bij NIJNTJE werkten was het wel acht maanden lang elke dag een X aantal uren 
dat je moest animeren zeg maar, en nu dit jaar zijn we relatief weinig aan het animeren geweest. We zijn veel 
aan het vormgeven en dingen voorbereiden. 
 
Voel je je een filmmaker? 
Joris: Ja. Meer dan animator. Ik vind animator in principe hetzelfde als dat je cameraman bent. Het is een 
ambacht dat je goed kunt. 
Marieke: Bij animator denk je ook echt aan iemand die bijvoorbeeld naar Engeland gaat om daar aan BOB DE 
BOUWER te werken. 
Joris: Als we nu een heel goed idee hebben dat moet worden uitgevoerd met acteurs, dan doen we dat. Bij de 
Nijntje-studio waren allemaal mensen die echt animator waren. En die waren ook veel beter qua ambacht, maar 
die hadden ook niet de ambitie om ooit zelf films te maken. Dat is mijn idee van een animator. En in principe zijn 
wij filmmakers die toevallig het medium animatie gebruiken. 
Marieke:Ik zou het niet eens erg vinden om animatie uit te besteden. Maar het regisseren en vormgeven wil ik 
wel echt zelf doen. En het scenario en zo. 
Joris: Ik denk dat in ons geval omdat we van de Design Academie komen vormgeving wel een heel belangrijk 
onderdeel is. Ik vind de vormgeving dan ook een heel leuk onderdeel, dus ik zou het niet eens erg vinden om bij 
iemand anders’ film de vormgeving te doen. 
 
Vinden jullie het ook fijner om met mensen samen te werken? 
Joris: Het feit dat wij met zijn drieën zijn, is waarschijnlijk al meer dan de meeste animatoren hebben. De 
meesten werken echt in hun eentje. Ik zou er niet voor weglopen als we een studio zouden kunnen vinden waar 
een heleboel mensen dit soort werk doen met zijn allen samen. Ik zou wel meer collega's om me heen willen 
hebben. 
Marieke: Je hoeft niet per se ook nog met ze samen te werken. 
Joris: Nee, precies. Ik zou het leuk vinden als ze in hetzelfde gebouw zijn. Het heeft ook gewoon te maken met de 
schaal van dingen. Ik denk dat de meeste mensen die Nederlandse films maken best voor het geld aan iemand 
anders’ film willen werken, bijvoorbeeld animeren. Maar ik denk niet dat ik zo snel twee jaar van mijn leven ga 
stoppen in iemand anders’ project. Als er hier bijvoorbeeld zo een project wordt opgezet als THE CORPSE BRIDE 
(Tim Burton, 2005), dan vraag ik me af hoeveel mensen dat zouden prefereren boven hun eigen films maken. Dat 
is in principe wel een manier van klein denken. Je zult altijd zelf wel kleine projecten doen, dat is wel de manier 
op de meeste mensen denken volgens mij. Dat merkt bijvoorbeeld een productiebedrijf als il Luster, dat het best 
moeilijk is om grote projecten op te zetten, omdat iedereen voor zichzelf bezig is. Wij zijn dan tenminste nog met 
zijn drieën. 
 
Denk je dat je in zo’n studio een deel van je eigen input verliest en concessies moet doen? 
Marieke: Ik denk dat het vooral langzamer gaat omdat je heel erg met iedereen moet kunnen communiceren. En 
uiteindelijk moet je natuurlijk altijd een compromis sluiten omdat iedereen het anders wil. Ik vind dat wel 
jammer. 
Joris: In het geval van vormgeving zou ik het juist heel leuk vinden. 
Marieke: Dat kun je sowieso eigenlijk niet met meerderen doen. 
Joris: In principe is het heel simpel: ik zou het heel leuk vinden als er een team van honderd man aan onze film 
meewerkt. Maar nou te zeggen dat ik in een team van honderd man aan een andere film mee zou moeten werken, 
dan zou ik dat niet zo leuk vinden. Maar ik kan me wel voorstellen dat je op een gegeven moment genoeg hebt 
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van de kleinschaligheid van drie mensen die films maken. Maar je vindt in Nederland met moeite 10 mensen die 
poppenanimatie maken. Dat gaat sowieso geen grote studio's opleveren. 
 
Voel je jezelf een kunstenaar? 
Joris: Nee. Ik heb een tamelijk diepgewortelde haat tegen alles wat zichzelf kunst noemt. Misschien is dat wat je 
aan kunstacademies overhoudt. Mensen die denken dat ze in het eerste jaar al kunstenaar zijn. Maar het is niet 
iets dat je kan leren, of iets dat je over je zelf kunt zeggen. Achteraf kan men zeggen: "je was kunstenaar". Maar 
je kunt niet zelf zeggen "ik ben kunstenaar". Dat is hetzelfde als zeggen "ik ben popidool". Ik heb daar 
problemen mee. 
Marieke: Sowieso is de tendens van kunstenaars dat zij neerkijken op mensen die animatiefilms maken die 
grappig zijn en een verhaal vertellen. Ik hoorde een keer van iemand die na een festival was geweest, waar FOR 
THE BIRDS (Ralph Eggleston, 2003) één van de filmpjes was en de rest allemaal kunstzinniger films. Héél de zaal 
lag echt compleet dubbel bij die film. Maar toen hij naar buiten liep hoorde hij om zich heen iedereen zeggen: 
“Dat FOR THE BIRDS - wel makkelijk hoor.” Maar het is heel moeilijk om een leuke grappige film te maken waar 
iedereen om moet lachen. Uit de kunsthoek wordt daar altijd een beetje neerbuigend naar gekeken, zo van: dat 
kan ik ook, mensen een beetje laten lachen. 
Joris: Je ziet dat ook een beetje aan de vroegere films van il Luster. Die waren allemaal nogal kunstzinnig, 
langzaam ook. Ik vraag me af of ze het zelf ook niet leuk vinden als er wat meer als LOST CARGO (Pieter Engels 
& Efim Perlis, 2006) bij komen. Toegankelijke, leuke dingen zeg maar. Maar dat is een beetje mijn visie op 
kunstfilms: dat levert niet de meest onderhoudende dingen op. 
Marieke: Nou, wel onderhoudend, maar vaak ook een kritiek op bepaalde dingen. Dat zeggen ze dan. Ik kan het 
er nooit uit halen. 
Joris: Er zijn best wel mensen die ik kunstenaar zou noemen die ik echt heel goed vind, hoor. Het is niet dat ik 
dat heel stom vind. Mensen vinden zich nogal snel kunstenaar. 
 
Maar men zegt vaak wel dat er in Nederland vooral kunstzinnige films gemaakt worden. Moet je een lijn trekken 
tussen kunstzinnige en toegankelijke of publiekgerichte films? 
Marieke: Ik denk ook dat het komt doordat het Filmfonds vooral die films stimuleert. 
Joris: Bij il Luster is ook een groot deel van het oeuvre dat soort films, en zij zijn de grootste. Dan heb je al snel 
dat er in Nederland zo 'n soort klimaat heerst. Hans (van de Meulengraaf, alias Ckoe) is heel erg duidelijk de 
andere hoek. Die kreeg van het Filmfonds bijvoorbeeld niks. Maar als we kijken naar de dingen die wij heel gaaf 
vinden is dat eerder een commerciële studio die daarnaast heel mooie vrije films gemaakt heeft dan een 
kunstenaar die films gaat zitten maken zeg maar. 
Marieke: Het commerciële denken wordt hard afgestraft: als het commercieel is, is het niet meer kunstzinnig. Ik 
weet niet of je daar echt iets aan kunt verbinden dat kunstzinnig is, maar ik denk dat het best te combineren is. 
Joris: Maar als je kijkt naar waar de interessantste dingen gebeuren op het gebied van audiovisuele media, dan 
denk ik dat je daar hele mooie voorbeelden van ziet in reclames en videoclips. Dat is voor commerciële 
doeleinden, maar er worden hele leuke dingen gedaan. Het is een beetje flauw om te denken dat als het kunst is, 
het nieuwer en bijzonderder is. Veel kunst is oubolliger en uitgekauwder dan commercieel werk. Natuurlijk heb 
je Jamba (ringtone commercials), dat is verschrikkelijk, maar er zit ook echt pareltjes tussen. Ik denk dat 
iedereen het ook al heeft: je ziet mensen om je heen waar je je graag tegen afzet. Als je op de kunstacademie zit 
zie je vooral veel kunstenaars. Dat is genoeg om je af te zetten. Ik ben blij dat wij wat een toegepastere studie 
hebben gedaan, maar we hadden genoeg te maken met de kunstacademie. En onze eerste films draaiden ook 
altijd op festivals waar veel kunstacademiefilms draaiden. Daar had ik ook altijd een grote hekel aan, dus dan 
gaat het hard. 
 
Wat is animatie voor jullie: een genre, en techniek, een medium of iets anders? Jullie noemden animeren een 
ambacht, maar geldt dat ook voor animatiefilms als totaalplaatje? 
Joris: Ik vind het in principe niet een genre, ik vind het echt een medium. 
Marieke: Het wordt in Nederland wel gezien als een genre, kijk bijvoorbeeld maar naar de programmering van 
festivals. 
Joris: Ik vind het in principe een medium, want je kunt elk verhaal wel met animatie of niet met animatie 
vertellen. Soms is de keuze goed om het met animatie te doen, en soms is het goed om het met acteurs te doen. 
Marieke: Ja maar, hoe verklaar je dan dat je tot nu toe alles met animatie wil doen? 
Joris:Ik heb een hekel aan werken met acteurs. 
 
Dan is het dus meer een vormkeuze? 
Joris: Ja. 
Marieke: Het is wel een manier van werken die aanspreekt. Ga er maar aan staan, filmen met acteurs. Ik kan 
niet regisseren. 
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Joris: Dat heeft te maken met de manier van het maken, maar voegt maar maakt het niet uit voor hoe het op het 
publiek overkomt omdat veel mensen, als ze naar animatie kijken, naar tekenfilm, naar computeranimatie, of 
naar acteurs, er geen seconde bij nadenken dat dat geen echte acteurs zijn geweest. 
Marieke: Je hebt ook mensen die denken dat er echt acteurs in de poppen zitten. Die weten echt niet wat er 
gebeurt. 
Joris: Ik denk dat animatoren te vaak denken dat iedereen het belangrijk vindt hoe het gemaakt is. Dat 
interesseert ons niet. Het gaat gewoon om het verhaaltje en hoe het eruit ziet. Persoonlijk heb ik het idee dat je 
een animatie veel leukere dingen kan doen met vormgeving dan met acteurs. Acteurs zien er nou eenmaal altijd 
zo uit, of je moet iedereen Star Trek-achtige tentakels op zijn hoofd zetten. Dat is ook een beetje lelijk. Dat is wel 
de reden waarom wij in deze hoek bezig zijn, maar ik denk niet dat het een genre is. 
Marieke: Het is niet een genre zoals je zegt ‘horrorfilm is een genre’. 
Joris: Nee, want je hebt horroranimaties en romantische komedie-animaties. Bij manga kun je dat waarschijnlijk 
wel iets meer zeggen, want dat is wel echt een genre omdat er echt heel duidelijk elementen altijd in terugkomen. 
Animatie is echt zo breed. Dat is ook wel echt een filmgenre, niet alleen binnen animatie. 
Marieke: Ja, want je zou misschien ook wel een manga kunnen maken met acteurs. Dat kan ik me best 
voorstellen. Dus dan is manga gewoon een genre op zich. 
 
Heb je het idee overzicht te hebben op de Nederlandse animatiesector? 
Joris: Ja. 
Marieke: Ja, best wel. 
 
Omdat het zo klein is? 
Marieke: Nou, ik weet niet preciès wat er gebeurt. Maar een groot gedeelte gebeurt natuurlijk bij il Luster, dus 
dat zien we sowieso, maar het is volgens mij ook goed te zien bij Teek (Teek Film en Animatiefestival, Breda) en 
het animatiefilmfestival (HAFF). Daar kan je goed zien dat er wordt gemaakt. 
Joris: Er zijn heel veel sites aan gewijd, er worden heel veel boeken uitgebracht. 
Marieke: Ik heb niet het idee dat er heel erg geweldige dingen worden gemaakt ergens in Drente die je dan niet 
ziet of zo. Ik kan me wel voorstellen als je in een heel groot land woont dat er veel animatie wordt gemaakt, en 
dat weet je gewoon niet. 
Joris: Als je elk jaar het filmfestival bezoekt dan mis je niks volgens mij. Zo simpel is het eigenlijk wel. Maar ik 
heb wel het idee dat ik van internetfilmpjes niks weet. Ik ga nooit voor de lol op internet naar filmpjes zitten 
zoeken, dus het enige dat ik zie zijn dingen voor het grote doek. En heel veel videoclips die MTV niet halen zal ik 
ook nooit zien. Er zijn wel heel wat dingen waarvan ik het jammer vind dat ik ze nooit zien. 
Marieke: Ja. Videoclips zie je dan nog wel op een festival, maar internetfilmpjes… als je Hans (website van 
Ckoe, http://www.ckoe.net) bijvoorbeeld niet weet te vinden… er is een heel groot gebied aan internetfilmpjes. 
Joris: Han Hoogerbrugge, tipt iemand mij dan. Maar dat soort dingen weet ik anders nooit. 
Marieke: Dat is veel minder vastgelegd eigenlijk. Je kan het ook niet op het festival laten zien, want het is altijd 
in mindere kwaliteit. Dus dan zie je het daar ook niet 
Joris: In principe zou je zeggen dat het NIAf hier ook bij hoort, maar daar haal ik dan weer heel weinig uit van 
wat er in Nederland gebeurt. Daar hoor je weinig van.  
[…] 
 
Heb je het gevoel deel uitmaken van een stroming, of bestaat er een groepsgevoel? 
Marieke: Het zou heel leuk zijn, maar nee. 
Joris: Nou ik voel wel verwantschap met de paar mensen die ook animatie doen, als je dat bedoelt. En ik vind het 
ook altijd weer heel leuk om de andere mensen die bij il Luster films maken weer te zien. Maar voor de rest voel 
ik misschien wel meer verwantschap met grafisch vormgevers en Eindhoven. Het is niet zo dat animatie is wat 
ons bindt. 
 
Maar zijn er misschien mensen waarmee je niet een project opzet, maar wel af en toe dingen uitwisselt? 
Joris: Ja, Hans bijvoorbeeld. Een vormgever uit Eindhoven - Erik, en Job. 
Marieke: Af en toe spreken we wel eens met Udo (Prinsen) en Juan (de Graaf), maar dat is het dan ook wel. Dat 
is dan niet eens zo diepgaand. 
Joris: Misschien zit het wel in mijn karakter. Je bent niet alleen collega's, je bent ook op een bepaalde manier 
concurrenten. Dus dat speelt ook al mee, volgens mij. Ik ga niet elk idee waarvan ik denk ‘zou dit iets zijn?’ naar 
iedereen toesturen, daar ben ik heel voorzichtig mee. 
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Heb je het idee dat je moet concurreren met elkaar als je een film maakt? 
Marieke: Als je zoals we nu doen met ULF bezig bent, een eigen project dus, is dat heel anders als wanneer je in 
een project zit met meerdere filmmakers zoals DICHT/VORM of AMNESTY ANIMATED (beide projecten il Luster 
Productions). Dan ben je echt in een groep en heb je wel een beetje de drang om de leukste van de groep te zijn. 
Joris: Of in elk geval niet de minste. 
 
Gaat het puur om de inhoud of ook om wat er daarna met de film gebeurt? 
Marieke: Echt inhoudelijk: we willen gewoon een goede film maken. Het is een extra drijfveer als het in een 
serie zit, omdat je dan de kans hebt om echt uit de serie te springen. Dat is anders dan wanneer gewoon een 
losse film maakt. 
Joris: Met opdrachten heb je daar niet echt last van. Ik heb nog nooit meegemaakt dat wij in de running waren 
voor een opdracht en een andere animator ook. Wij doen nog poppenanimatie en er zijn niet zoveel mensen die 
dat doen. Als we iets aangeboden krijgen en we denken dat kan Hans beter, of dat kan Michael (Sewnarain) 
beter, dan ben je eigenlijk geen concurrent. Dat is gewoon iets wat zij beter kunnen dan wij. 
Marieke: Nee wat dat betreft voelen we helemaal geen concurrentie wat betreft opdrachten. 
 
Probeer je bij een subsidieaanvraag iets wel zo aantrekkelijk te maken dat je beter zal zijn dan andere mensen die 
ook subsidie aanvragen? 
Marieke: Echt iets aantrekkelijk maken voor de commissie resulteert niet in de leukste plannen. 
Joris: We hebben dat ten tijde van DICHT/VORM (DICHT/VORM KLASSIEKERS, 2005)wel gedaan. Zo 'n beetje op 
safe spelen tussen wat Remco Campert leuk vindt, wat il Luster leuk vindt, het moet binnen de serie passen, het 
moet binnen de stroming passen, Karel Appel moet het ook nog leuk vinden, wij moeten het nog eens leuk vinden 
en uiteindelijk moet het Filmfonds het ook nog leuk vinden. Naar mijn gevoel leverde het voor heel veel dingen 
zo 'n beetje een middenweg op. Ik hoop dat we nu wat uitgesprokeners kunnen maken en dan zien we wel wie het 
ook leuk vindt. 
Marieke: Ik denk wel dat bij na als iets naar het Filmfonds gaat dat er ook iemand naar gaat kijken. Tot nu toe 
hebben we nog geen succes gehad en dan voel je wel een soort van druk. Zo van: ik hoop dat ze nu wel leuk 
vinden, want dus vast weer niet kunstzinnig genoeg of zo. Maar ik heb ook zoiets van: als dat niet kan bij hen, 
dan niet. Dan besteden onze tijd wel ergens anders aan. Ik vind het wel jammer om op een gegeven me niet mee 
te kunnen doen om die reden, maar ik ga ook niet iets maken wat zij leuk vinden.  
Joris: We zijn natuurlijk niet vies van subsidies, want je hebt die gewoon nodig als je dit doet. We hebben er wel 
een stop op, een soort grens in hoe we daarmee omgaan. Als iemand ons vraagt om mee te doen aan een 
gesubsidieerd project wat wij totaal kut vinden en we zouden alleen meedoen om het geld, dan vinden wij dat we 
slecht bezig zijn. 
Marieke: Dan voel ik me ook echt slecht. 
Joris: Dan doe je het niet omdat je het ding steunt. Bij een commerciële opdracht is het geen probleem. Ik doe 
gewoon mijn ding en ik besteed er geen uur langer aan, en dan is het goed. Bij gesubsidieerde dingen heb ik 
daar meer problemen mee. 
Marieke: Subsidies zijn bedoeld voor mensen die er echt zin in hebben. Voor de gepassioneerden. 
Joris: Ook omdat we te vaak gezien hebben dat mensen die subsidie kregen de hele tijd zaten te zeuren. Dat is zo 
zonde. Je moet het waard zijn. En op het moment dat wij dus een plan maken waar we zelf niet achter staan voor 
de subsidie kunnen we beter een commercieel ding doen en daarna hebben de vrijheid om helemaal ons eigen 
ding te doen. Vorig jaar zijn we ook iets commerciëlere dingen gaan doen dan daarvoor en dat zorgde ervoor 
dat we iets minder zaten te azen op subsidies. 
 
Komt dat je creativiteit ten goede, als je wat vrijer bent? 
Marieke: Ja, je kan het gewoon loslaten. Anders heb je te maken met een fonds in je achterhoofd en dat is echt 
naar. 
Joris: Het is het zelf met het Amnesty project. In elke discussie komt al een keer naar voren dat het fonds het een 
of ander niet zo waardeert. Dat sluipt er wel een beetje in, en dat is natuurlijk niet zo goed. 
 
Het je wel eens last van de bemoeienis van een producent of opdrachtgever? 
Marieke: Ja met opdrachtgevers vooral. 
Joris: Maar dat is dan ook redelijk. Daar ga je niet over. 
Marieke: Klopt, maar soms is het vervelend. Een energiebedrijf wilde bijvoorbeeld van ons een reclame en die 
wilden gewoon hun eigen ding doordrammen. Die hadden al helemaal zelf bedacht hoe het eruit moet zien. Dan 
heb jij een eigen idee en zij willen toch dat ene. En dan komt het er toch op neer dat je iets doet wat je niet leuk 
vindt. Maar dat is dan echt extreem en je gaat er alleen in mee omdat je echt goed betaald wordt. Van 
opdrachtgevers vind ik wel dat ze druk op je mogen leggen. Maar het is ook wel een sport om ze tevreden te 
stellen en toch je eigen ding te doen. 
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Joris: In principe hebben we de ervaring met hele grote commerciële dingen dat er in korte tijd vaak heel veel af 
moet onder hoge druk en dat ze je dan tot heel laat elke dag mochten bellen. Nou, dat mocht want ze betaalden 
goed. Maar als ik mocht kiezen tussen een zo 'n maand of drie maanden een rustige opdracht dan doe ik dat in 
principe liever. We merken ook vaak dat als je een opdracht moet doen voor een culturele instelling, dat de 
mensen al heel snel blij zijn want het is hun geld niet. Alles is leuk en mooi, maar een commerciële 
opdrachtgever gaat daar natuurlijk heel anders mee om. Bijvoorbeeld bij de VSB POËZIEPRIJS (project met 5 
korte films voor zeer weinig geld): als dat een commerciële instelling was geweest was het heel anders gegaan. 
Aan de andere kant stelt onze producent il Luster misschien wel te weinig eisen, die zijn daar heel voorzichtig in. 
Zij hebben ons nauwelijks strakke deadlines opgelegd, en dat vind ik zó raar. Daar hadden we het vorige keer 
met hen over. 
Marieke: Ze durven dat niet echt omdat ze geen grote opdrachtgever zijn. Omdat zij niet met grote bakken geld 
kunnen zwaaien en dan roepen "en nu moet het af!". 
Joris: DICHT/VORM liep zo ongelooflijk uit. Zij hadden het idee dat ze niet van ons mogen verlangen dat het dan 
en dan klaar was. Als je nu zegt het moet over zes maanden klaar zijn, dan wist je dat.  
 
Denk je dat dat voor iedereen zo is, of dat dat alleen voor jullie geldt omdat je gewend bent om met 
opdrachtgevers te werken? 
Joris: Ja, ik hou wel van heldere afspraken. 
Marieke: Als je met een groep van tien mensen werkt vind ik wel dat je moet proberen je daar aan te houden. 
Maar als je een individuele afspraak hebt en een heel ander contact met il Luster, kan het misschien anders zijn. 
Dan weten zij misschien al: o die is weer te laat.  
[…] 
 
Joris: Juist creatieve mensen kunnen het volgens mij heel goed gebruiken om een deadline te hebben. Job doet 
bijvoorbeeld niks als hij niet weet wanneer het af moet zijn. Het is gewoon een goede gewoonte, anders ga je 
veel te lang aan dingen doorpielen. En ja, het Filmfonds bemoeit zich nadat ze geld gegeven hebben nergens 
meer mee. Maar die hebben natuurlijk wel een dikke vinger in de pap of je in eerste instantie het geld krijgt. 
 
Denk je dat het systeem van subsidiëring zoals het nu bestaat goed werkt of zou het anders moeten? 
Marieke: Ik denk dat Nederlanders sowieso trotser zouden moeten zijn op alles wat uit Nederland komt. Ook op 
animatie. Nederlandse animatie en Nederlands grafisch werk heeft een hele grote naam in het buitenland 
blijkbaar, maar in Nederland merk je niks van. Hier hebben ze dan extra geld uitgetrokken voor experimentele 
film bij het Filmfonds. Maar ik mis nog extra geld voor het gedeelte animatie. Niet dat wij daar dan wat van 
krijgen, maar ze mogen er best wat trotser op zijn. En die CV regeling, dat moeten ze ook gewoon houden. Ze 
begrijpen niet helemaal dat dat echt belangrijk is. Als je naar Frankrijk gaat zie je alleen maar Franse films in 
de bioscoop en hier is het sinds kort pas dat je Nederlandse films in de bioscoop ziet. Dat vind ik dan weer een 
succes: het is wel COSTA (Johan Nijenhuis, 2001), maar het is Nederlandse film.  
[…] 
 
Joris: Ik weet niet hoe het in andere landen zit maar hier zit het zo: je hebt een paar kleine fondsen, het 
Thuiskopie Fonds en het gemeentelijke fonds enzo, en dan één grote klapper: het Filmfonds. Als je die niet krijgt 
dan heb je gewoon pech. Ik weet niet of het in andere landen ook zo is dat uiteindelijk vier mensen ja of nee 
zeggen. Als je bijvoorbeeld twee concurrerende filmfondsen hebt kan ik me voorstellen dat er anders naar 
dingen gekeken wordt. Nu is het zo: alles komt toch wel naar ons toe. Wat ik me ook zo kunnen voorstellen is dat 
het geld dat nu naar het Filmfonds gaat, aan de omroepen wordt gegeven zodat zij dingen kunnen stimuleren. 
Dan wordt het ook meteen uitgezonden. Ik vraag me ook af of het nodig is om zoveel geld uit te geven aan helaas 
floppende films als THE DISCOVERY OF HEAVEN (Jeroen Krabbé, 2001). Er wordt zoveel geld gestoken in hele 
grote projecten terwijl iets als GUERNSEY (Nanouk Leopold, 2005), wat blijkbaar een hele goedkope film was, het 
heel goed doet. 
Marieke: Dat kun je toch ook niet weten van tevoren? 
Joris: Nee, maar het is een kwestie van kansen spreiden. Je kunt je geld aan één film uit te geven of aan tien 
films. Want Nederlandse films die succes hebben zoals ZUSJE (Robert Jan Westdijk, 1995) en KLEINE TEUN (Alex 
van Warmerdam, 1998) zijn allemaal kleine films. Ik heb het idee dat al die kleine films bij mekaar Nederland op 
de kaart zetten. 
 
Kan succes ook worden gemeten aan de kritische waardering van Nederlandse animatiefilms in het buitenland? 
Marieke: Voor zover ik hoor heeft Nederlandse animatie een goeie naam in het buitenland. ‘Animatie uit 
Nederland!’, zoals wij zeggen ‘animatie uit Tsjechië!’. Maar ja, of dat nou een maat voor succes is? Ik weet niet 
zo goed hoe ze aan die naam komen eigenlijk. Waarschijnlijk door Paul Driessen. 
Joris: En Evert de Beijer. 
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En misschien doordat ze Oscars hebben gewonnen. 
Marieke: Is dat zo? Ik vind Oscars wel een mate van succes. Prijzen zijn altijd een teken van succes, zo wordt het 
wel gezien. Het is daarom ook goed dat er verschillende prijzen zijn. 
 
Zou je van een film die veel prijzen wint dan ook kunnen zeggen dat die succesvol is? Of juist als hij door veel 
mensen bekeken wordt? 
Joris: Als hij door veel mensen bekeken wordt. VENT (Erik van Schaaik, 2004) is echt een succesfilm, die heeft 
ongelooflijk veel prijzen gewonnen en is heel veel gedraaid. Dat heeft me altijd al een beetje verbaasd. Het is 
een hele leuke film die zeker prijzen verdient, maar ik snap niet waarom van alle leuke films juist die zoveel 
aandacht krijgt. Het is ook een beetje een sneeuwbalreactie volgens mij: als één festival die oppikt dan doen 
anderen dat ook. 
Marieke: Dat zie je heel vaak: als je op Annecy hebt gewonnen, dan win je op alle andere festivals ook. En dan 
kun je eigenlijk niet meer zeggen dat het een succesfilm is. Het is dan meer een soort van regel dat die goed is. 
Maar ik vind het ook wel een succes als veel mensen een film zien. Maar hoe je dat dan kunt aantonen? 
 
Waar ga je zelf voor? Critici, publiek, verkoop of je eigen plezier? 
Joris: Wat ik dan probeer in stand te houden is dat het leukste moment van het filmmaken het moment is waarop 
je het aan andere mensen laat zien, en iedereen leuk reageert. In principe kan daar geen enkele première 
tegenop. Dan ben je er zelf trots op in plaats van dat je zit te azen op succes. Sowieso als ik moet kiezen tussen 
dat hij op veel prestigieuze filmfestivals draait of dat hij bijvoorbeeld in Nederland de vaste voorfilm is van een 
grote film, waardoor critici hem niet zien maar dat hij in Nederland wel door veel mensen bekeken wordt, dan 
zou ik dat laatste het leukst vinden. Het leukste is natuurlijk dat veel mensen hem zien al weet ik niet of dat 
succes is. Dat is misschien ook de reden dat wij meer commercieel kijken dan andere filmmakers. 
Marieke: Het ligt eraan wanneer de film zelf geslaagd vindt. Als je merkt dat mensen bij de vertoning lachen op 
het goeie moment, dan is hij gelukt. 
Joris: Mijn film WAD (2003) heeft op veel festivals in het buitenland gedraaid waar ik niet bij was, en nu krijg je 
uiteindelijk wel iets leuks mee naar huis en het is hartstikke leuk voor je CV en alles, maar het is veel leuker als 
hij op een klein festival in Nederland draait en je bent er zelf bij en mensen spreken je er achteraf op aan. 
Marieke: Ja, want je hoort het publiek lachen en na de voorstelling komen ze naar je toe om te zeggen hoe leuk 
ze het wel niet vinden. Dat is voor je zelf veel meer een succesgevoel dan dat hij op een groot festival draait. Dat 
is alleen leuk om op je site te zetten: hij draait daar, en daar... 
Joris: Het is hetzelfde als zeggen dat je als kunstenaar succesvol bent. Ik kan wel zeggen of het geslaagd is, want 
het is geslaagd als veel mensen hem zien. Ik merk wel dat het bij een film als SNJEZHI (HOE SNJEZHI TJELOVEK 
ZIJN VOOROUDERS VERKREEG, 2003) gemakkelijker is om te zien of hij aanslaat dan bij NIET TE GELOVEN (2005), 
omdat in de laatste geen echte grappen zitten. Dan merk je niet goed aan het publiek of ze het leuk vinden. Dat is 
wel iets wat we geleerd hebben. 
Marieke: Ik ben wel heel trots op het einde van NIET TE GELOVEN. Alleen weet ik nooit of mensen het hebben 
gevat, dat het verhaal zich herhaalt. Maar toen de film geselecteerd werd voor de Gouden Kalf Competitie dacht 
ik wel: ze hebben het begrepen, en dat vind ik fijn. Maar bij een lezing is er nog nooit iemand geweest die het er 
over had. 
Joris: Toen er een goede recensie in Skrien had gestaan van mijn film SJNEZHI mocht ik een tijdje een dagboek 
bijhouden, en later ben ik ook met de film naar St. Petersburg geweest - dat zijn wel hele leuke dingen die je met 
je film kan bereiken. St. Petersburg vooral omdat Holland Film dat betaalt – het festival zelf was niet zo 
hoogdravend - en zo 'n recensie op zichzelf is natuurlijk heel erg fijn. Al kan ik me wel voorstellen dat je na een 
aantal recensies zoiets hebt van: nu wil ik ook dat het publiek het ziet. 
Marieke: Wat dat betreft is het ook altijd heel leuk als festivals een publieksprijs hebben. De jury kijkt toch altijd 
met hele ambachtelijke ogen. Maar prijzen of vermeldingen in bladen doen wel echt mee voor of een film 
succesvol is. 
Joris: Dat is op zich wel jammer aan de DICHT/VORM reeks: die wordt altijd in zijn geheel besproken en nooit 
filmpje voor filmpje. En dat is op zich wel jammer. 
 
Wat zou je het liefste willen maken? 
Joris: In principe zouden we genoeg tijd willen hebben voor ons nieuwe project, ULF. En we zouden graag een 
kinderserie op poten zetten, daar zijn we al een eindje mee. 
Marieke: Dat zijn de dingen die we graag willen. We hebben daar geen tijd voor vanwege opdrachten die we 
doen. Maar een andere wens van ons is om grote opdrachten te doen. 
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Maar als je geen begrenzingen qua tijd en geld had? 
Joris: Als je de vraag zo stelt, dan is voor ons het hoogst haalbare en lange speelfilm met animatie. Dat is 
onmogelijk, maar wel een ideaal. Of een serie. 
Marieke: We streven vooral naar steeds méér animatie. 
Joris: Niet eens zo het animeren, maar het heeft wederom te maken met het publiek. Je krijgt mensen de 
bioscoop niet in voor 2 of 4 minuten, maar wel voor een avondvullende film of iets dat elke week op televisie 
komt. 
Marieke: Misschien zou ik een serie dan nog wel leuker vinden dan een lange film, omdat het dan iets 
terugkerends is. Bij film is het: ik heb het gezien en ik vergeet het weer. 
Joris: De eerste opdrachten die je doet, krijg je omdat je goedkoop bent en het programma beheerst, maar nu 
worden we gevraagd omdat mensen steeds meer specifiek op onze stijl vallen. Dan mag je ook veel meer geld 
vragen en ze zijn sowieso blij omdat ze jouw stijl vragen. Ik weet niet of je bijvoorbeeld Fons Schiedon kent, die 
maakt veel bumpers voor Nickelodeon en MTV en dat lijkt me leuk. Hij heeft een heel herkenbare stijl. Han 
Hoogerbrugge is ook zo 'n voorbeeld. Iedereen vraagt je speciaal voor je stijl. Dat lijkt me bij opdrachten een 
hele leuke positie, want dan hoef je nooit te concurreren met iemand anders. Iemand anders heeft jouw stijl niet. 
 
Waarom is dat ideaal van een speelfilm in Nederland niet mogelijk? 
Joris: Meerdere redenen, onder andere financieel. Ik zou echt willen dat ons onderhoud voor vijf jaar geregeld 
werd dan zouden we wel een lange film kunnen maken. De tijd hebben we dus ook niet, maar kwam materiaal 
valt het wel mee. Maar als ik ineens een miljoen win ga ik niet thuis zitten. 
Marieke: Volgens mij is het enige probleem de financiën, want er zijn wel genoeg mensen die het willen doen. En 
als de omroepen er niet voor hoeven te betalen kunnen ze het ook best uitzenden. 
Joris: Als je zoiets voor elkaar krijgt is het denk ik ook niet zo moeilijk om het uitgezonden te krijgen. Dus het 
zijn vooral financiën, maar misschien ook wel een beetje klein denken. Het feit dat wij alles met zijn drieën 
willen doen maakt het ook niet makkelijker op. 
Marieke: Wat in Nederland ook wel mist is zeg maar de Hollywood-methode. Daar kun je tenminste een 
investeerder vinden. Je hebt dan wel de CV-regeling hier, maar volgens mij gebruikt men dat alleen maar voor 
belastingvoordeel. Joop van den Ende stimuleert met zijn stichting tenminste wat hij leuk vindt. Zo 'n soort 
mecenaat mag van mij ook best terugkomen. Het is niet gebruikelijk, zelfs niet voor bedrijven. Soms zit je te 
denken: kunnen we ULF niet financieren met steun van de koekoeksklokkenfabriek of zo?. Maar dat soort 
constructies krijg je nauwelijks voor elkaar omdat het niet gebruikelijk is. 
Joris: Het gaat om zulke kleine bedragen wat ze wel uit zouden willen geven. Ik kan me ook voorstellen dat bij 
ons de techniek niet meewerkt. Als we nou bijvoorbeeld bedrevener zouden zijn in computeranimatie, konden we 
sneller werken denk ik. De techniek gaat wel vooruit en in de toekomst zou je stukjes van de animatie in andere 
landen kunnen laten doen. Bij poppen niet. De poppen staan nu eenmaal hier dus dan moet het hier gebeuren. 
Bijvoorbeeld de serie waar Ramon (Verberne) aan werkt, KIKA EN BOB. Die wordt hier ontworpen, ergens 
anders worden de stemmen ingesproken, ergens anders wordt hij geanimeerd in zelfs twee verschillende landen. 
Dat gaat allemaal via een server. Op die schaal werken kan met poppen niet zo snel. Dat is misschien ook wel 
praktisch. 
 
Jullie hadden het over series en speelfilms. Is kwantiteit belangrijk voor jullie? 
Joris: Enigszins wel. 
Marieke: Het is leuk als mensen langer kunnen genieten van wat je maakt. 
Joris: Maar als ik moet kiezen tussen anderhalf uur film of drie uur film, kies ik voor anderhalf uur. Maar het 
zou wel mooi zijn als hij avondvullend is. Het moet wel publiek kunnen trekken. Ik denk dat een halfuur geen 
publiek trekt. Eén uur ook niet. De eerste TOY STORY (John Lasseter, 1995) was heel kort volgens mij. 
Marieke: Ja. Het kan wel, als het maar avondvullend is. 
 
Wat is er de afgelopen 10 jaar het meest veranderd, denk je? 
Joris: Voor ons niet zoveel, omdat we nog niet zolang geleden zijn afgestudeerd. Maar computers en 
computeranimatie hebben ervoor gezorgd dat iedereen met Flash op zijn computer of een mini-DV camera 
animaties kan maken. Dat was 10 jaar geleden niet. 
Marieke: Het is bereikbaar geworden voor meer mensen. 
Joris: Heel elitair gezegd: het kaf kan niet meer van het koren gescheiden worden. Maar wij waren ook niet zo 
ver gekomen als de vooruitgang er niet was geweest, dus wat dat betreft is het juist wel goed. Er moet meer kunst 
worden gemaakt, maar de kans dat er iets leuks tussen zit is nu wel groter. 
Marieke: Verder weten we er niet zoveel van. Het was al bezig toen wij klaar waren. 
 
Hoe kan animatie in Nederland succesvoller worden? 
Joris: Vooral de omroepen. 
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Marieke: Ik mis wel vertoningen. Je hebt natuurlijk het HAFF, maar dat is internationaal, toch? Ik zou het ook 
erg leuk vinden als er wat nationaals was. 
Joris: Wat maakt dat uit? Internationaal is toch ook goed? 
Marieke: Ja, maar ik zou het gaan vinden om een keer te zien wat er nou in Nederland gebeurt, zodat ik zeg 
maar trots naar huis kan gaan. 
Joris: Er is wel altijd een Dutch Panorama, dus ik vind het wel meevallen. Elk festival heeft een speciaal 
Nederlandse afdeling. 
Marieke: Ik vind ook dat de instelling van mensen, dus hoe trots ze zijn op hun eigen producten, wel mag 
verbeteren. Maar de omroepen zijn ook echt heel belangrijk. 
Joris: Ik heb het idee dat bij uitstek festivals het best wel goed doen in Nederland. Die zijn het probleem niet. 
Maar als CAFÉ DE WERELD nou heel erg leuk zou zijn, dan had je wel een mooi podium. Een goed bekeken 
programma waar 5 minuten animatie voor gemaakt wordt. Als dat dan ook heel erg leuk is, heb je echt iets te 
pakken. Dat zou heel erg kunnen helpen. In principe zou het fantastisch zijn als iets als THE SIMPSONS of SOUTH 
PARK hier van de grond zou kunnen komen. Echt een serie, want daarvoor leid je ook een heleboel mensen op. 
Marieke: Er is een enorme industrie ontstaan in Engeland. Iemand begint ermee en vervolgens trekt dat allerlei 
professionals aan. Vervolgens worden alle kinderseries daar gemaakt. Er is een grote industrie, dus zijn er ook 
veel animatoren waarvan een deel eigen films maakt. 
 
Zo’n boost zou dus komen doordat je gespecialiseerde mensen hebt? 
Marieke: Ja, en die worden opgeleid zoals wij zijn opgeleid bij Pedri. Dat zou goed zijn. 
Joris: Lawson (& Whatshisname) doet dat ook wel goed vind ik. Die bieden heel veel mogelijkheden tot 
zelfontplooiing: je kunt je eigen films maken. Ik geloof dat het idee is om wat je ophaalt met opdrachten achter te 
laten bij Lawson en in ruil mag je dan de apparatuur gebruiken en daar zitten. Als er een opdracht komt, wordt 
er bovendien daar besloten wie dat gaat doen, dus je houdt er opdrachten aan over. Het is dus een commerciële 
studio waar veel tijd is voor vrije films, en dat zou mooi zijn. 
Marieke: Ik heb niet op zo'n opleiding gezeten, maar ik hoor slechte dingen over de animatieopleidingen in 
Nederland. Vooral in vergelijking met het KASK in België heb ik het idee dat het niveau laag is en dat de mensen 
die er lesgeven weinig van animatie weten. 
Joris: Dat is wel waar. Maar ik moet ook zeggen dat het bij uitstek een vak is dat bijna iedereen wel zou kunnen. 
Marieke: Nou, je ziet toch wel het verschil met KASK? Wat daar vandaan komt is echt supergoed. 
Joris: Maar dan hebben we het wel over het ambachtelijke natuurlijk. De filmacademie staat daarom bekend, 
niet zozeer om de leuke ideeën. En dat heb je in de animatie niet. Er is niet echt een academie die heel 
ambachtelijk goede animaties maakt. St. Joost heeft wel leuke ideeën maar ambachtelijk is dat ook niet altijd. 
Marieke: Dat is ook niet leren; goede ideeën en verhalen moet je ook maar in je hebben. 
 
Is er iemand met wie je graag zou willen samenwerken? 
Joris: Ik heb Studio AKA wel hoog zitten, van JOJO IN THE STARS (Marc Craste 2003).  
Marieke: Er zijn wel mensen die ik bewonder, maar ik vraag me af of ik ermee samen zou willen werken. 
Joris: Of die gast die THE SUSPECT (José Miguel Ribeiro, 2000) heeft gemaakt, die heb ik ook wel hoog zitten. 
Marieke: En tegenwoordig Fons Schiedon, erg leuk wat die doet. 
 
Maar ik begrijp dat je liever werkt zoals jullie dat nu doen? 
Joris: Als ik zou moeten kiezen tussen een jaar in Engeland aan en kinderserie werken of aan een lange film, of 
een jaar besteden aan het doordrukken van mijn eigen plannen, dan denk ik dat ik meer lol heb aan dat laatste. 
Daar kom ik ook uiteindelijk verder mee, al weet ik niet of het verstandig is. 
Marieke: Een heleboel mensen zijn ook benieuwd wat er zou gebeuren als ze samenwerken omdat ze 
verschillende stijlen hebben. Maar dat heb ik niet zo. Ik bewonder mensen in hun werk, en ik zou graag van ze 
leren hoe ze doen, of een lezing volgen. 
Joris: Ik zou wel acteurs kunnen noemen die ik graag voor de stemmen zou inschakelen. En ik ben benieuwd of 
een live-action scenarioschrijver voor ons zou kunnen werken. Maar binnen animatie dus minder. 
Marieke: We kennen ook wel mensen die we graag zouden inschakelen als we het geld hadden, omdat ze zo goed 
kunnen animeren bijvoorbeeld. 
Joris: In de animatie hebben we niet echt idolen. 
 
We moeten mensen in de animatiesector zich in de komende vijf jaar op richten? 
Marieke: Ik denk dat de omroepen echt een probleem zijn. 
Joris: De omroepen zitten nu eenmaal in een slechte positie. We kregen een mail terug van Villa Achterwerk. 
Die hadden een DVD van onze doorgespeeld gekregen en dat vonden ze hartstikke leuk, maar ze waren nu met 
reorganisaties bezig. Logisch, want ze gaan alle netten omdraaien, maar ze durven nu geen stap te zetten. Van 
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Talpa kregen we een jaar geleden een mailtje terug dat ze het erg druk hadden met het opzetten van de zender. 
En zo is het altijd. 
Marieke: Ja, en ze hebben altijd een excuus. Of ze hebben geen geld. We kregen ook wel eens een mailtje terug 
met "het is wel heel leuk dat jullie poppenanimatie doen, maar dat kopen we altijd in het buitenland, want dat is 
veel goedkoper". En bedankt, denk ik dan. Dat was van de VPRO. Dat is echt de verkeerde instelling, je moet 
niet alles in het buitenland willen kopen. In Nederland heb je een publieke omroep, maar die koopt alles in het 
buitenland zodat er geen geld is voor eigen serie. Talpa doet het wat dat betreft best goed. Daar komen telkens 
nieuwe Nederlandse series vandaan. 
Joris: Ik ben lang niet zo boos als Talpa als de rest van Nederland. Ik vind lang niet alles leuk en niet alles is 
voor mij bedoeld. Dingen als GOOISCHE VROUWEN  zijn niet aan mij besteed, maar in het halfjaar dat ze nu 
bestaan hebben ze minstens 10 nieuwe series de wereld in geholpen. Dat hebben de publieke omroepen samen 
niet voor elkaar gekregen in de afgelopen drie jaar of zo. De industrie stimuleert, vind ik, en ik denk dat eerder 
de omroepen dan het Filmfonds hier aan kunnen bijdragen. De filmmakers zelf zijn goed bezig, daar heb ik geen 
kritiek op. 
Marieke: De omroepen zijn gewoon het grote podium, waarmee je de meeste mensen kunt bereiken. Op festivals 
zijn het eigenlijk alleen maar makers en mensen die het toch al leuk vind. Als je wilt dat meer mensen het leuk 
vinden of willen gebruiken in een opdracht zoals een commercial moet je het juist op tv zien te krijgen. 
Joris: De opleidingen zouden wel beter kunnen, maar de andere kant zijn er ook niet zoveel opdrachten dat we 
het nu niet aankunnen. We zitten dus niet bepaald te springen om mensen die het ook goed kunnen. 
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Bijlage B  
 
Interview met Ton Crone op het NIAf op 22 juni 2006 
 
Zijn de Nederlandse animatiewereld en animatiefilm succesvol? 
Je zou kunnen zeggen dat de korte kunstzinnige film succesvol is. En of de animatiewereld succesvol is; in zekere 
zin wel. Als je kijkt naar de aandacht die het wereldwijd krijgt, met name de toegepaste kant. Daar merk je 
minder van, maar er is best veel aan de gang. Als je het vergelijkt met België of Frankrijk is hier niet een 
duidelijke industrie. Dat is het grote gemis, want dat geeft toch een continuïteit, een kwaliteitsontwikkeling die 
wij nu missen. Je ziet het ook aan de korte kunstzinnige film: het zijn toch kunstenaarsproducten. Je merkt ook 
dat daar een beetje de knel in komt te zitten. De technische ontwikkeling gaat heel snel en de ontwikkeling en het 
gebruik van software worden steeds belangrijker. Ook de faciliteiten zijn steeds makkelijker beschikbaar voor de 
kunstenaar. Maar qua succes kun je Nederland aanmerken als een land dat zeker in de belangstelling staat en 
gekend wordt. 
 
Is dat het belangrijkste voor een film, dat hij gekend wordt? 
Dat is belangrijk omdat je daardoor toegang hebt of gezien wordt en daar kun je veel mee doen. Ontwikkeling 
komt niet alleen van je zelf, maar die gaat gepaard met reflectie, waarbij andere materiaal aanleveren waardoor 
je naar jezelf kunt kijken. Dat korte kunstzinnige animatiefilms internationaal goed scoren geeft ook veel 
feedback. Het is alleen jammer dat er in Nederland zelf zo weinig mogelijkheden zijn om het te laten zien. 
 
Waar ligt dat aan volgens jou? 
Aan de omstandigheden waarop het vertoond kan worden. In het theater, op televisie en op DVD natuurlijk, 
maar bij de laatste heb je een gebrek aan kritiek, recensie en reflectie. Dat gaat toch naar een individuele koper 
toe. Daar krijg je niet zoveel reacties op. Wanneer het in het theater wordt gedraaid zie je aan bezoekerscijfers 
de belangstelling en je hoort het ook van de programmeurs van de filmtheaters. Of kritiek in de krant misschien, 
maar dat is sowieso al iets moeilijks. Dan heeft het exposure. Bovendien hebben we maar één festival in 
Nederland. De presentatie van de korte kunstzinnige animatiefilm is dus nog te beperkt. Dat vind ik een 
probleem. We hebben dan wel de reflectie van internationale festivals maar dat geldt natuurlijk niet voor alle 
films. Sommige films komen helemaal niet in het programma van een internationaal festival. Dat is ook logisch. 
De kans dat je geselecteerd wordt is doorgaans 1 á 2 procent, dus dat is vrij klein. Als je dan gekozen wordt - en 
dat gebeurt regelmatig met Nederlandse animatiefilms - dan is dat toch wel heel goed. Maar we gaan werken als 
instituut om meer vertoningsmogelijkheden te krijgen, want daar gaat het toch om. Niet dat het product 
uiteindelijk op de plank blijft liggen en alleen familie en bekenden het gezien hebben. Je maakt het voor publiek, 
als kunstenaar zijnde. Dat is in het algemeen maar het om draait. Op zich zijn deze problemen niet specifiek 
voor Nederland, internationaal wijken wij niet af. Voorheen was het zo dat er een voorprogramma zat bij 
bioscoopfilms, dus werden er regelmatig korte films vóór vertoond. Op televisie was ook wel aandacht, maar 
door de horizontale programmering die ook de filmtheaters is doorgevoerd is dat verdwenen. Voor televisie was 
het teveel zapgevoelig, te veel lijkend op reclameblokken. Dat werkt niet, dat vervreemdt mensen van de zender, 
dus: "weg ermee". Bij de bioscopen is door de horizontale programmering de ruimte om korte films te 
programmeren vermindert, die wordt vooral gebruikt voor het draaien van filmtrailers en mogelijk reclame, die 
geld opleveren in plaats van geld kosten. Wat wij wel hebben gedaan is een verzamelprogramma, en tournee. 
Dat heeft op zich goed gedraaid en veel aandacht gekregen in de landelijke pers - NRC, Volkskrant, Trouw - en 
regionale kranten. Dat gaan we weer doen, maar dat is dus heel specifiek. Daar moet ook extra geld bij om de 
filmtheaterprogrammeur te verleiden, zodat ze weinig kosten maken. Dat is jammer, want de films worden 
gemaakt voor het grote doek. Er komt wel een kentering in omdat mensen ook op andere manieren zoeken naar 
exposure-mogelijkheden via het Internet. Dan moet je natuurlijk ook je concept aanpassen aan de vluchtigheid 
van het medium. Ook de mobiele telefonie wordt een nieuw terrein en daar is gezien het beeld nog minder 
mogelijk. Cartoonachtige animatie is daar uitermate geschikt voor. Je ziet dus dat het hele beeld van de animatie 
dat gaat veranderen naar die kant want dat kost ook het minst. De maker heeft geen producent nodig en kan het 
zelf op Internet zetten. Je merkt dat animatiefilmfestivals daar weer problemen mee hebben, want hoe vertoon je 
dat in festivalverband? Het is niet gemaakt voor een groot doek dus als je het daarop projecteert ziet het er heel 
vreemd uit. De vorm van festivals gaat ook veranderen: je gaat internetfestivals krijgen. Voor dit genre is dat 
natuurlijk ook heel goed. Er is dus veel beweging. Je hebt natuurlijk ook de games: meerdere mogelijkheden 
voor verhaallijnen en dat is natuurlijk de uitdaging voor een animatiefilm. Je ziet ook de invloeden van andere 
kunstdisciplines op dit moment. Animatie beweegt maar beeldende kunst staat stil en de tijdgeest is dat alles 
moet bewegen. Daar wordt dus ook gekeken naar animatie en men probeerde toe te passen. We mogen ons dus 
verheugen op veel aandacht en dat is leuk. Daarbij komt het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden. 
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Je zei net dat voor veel mensen waarschijnlijk de producent weg zal vallen. Welk nut heeft het voor een 
filmmaker om er een producent bij te hebben? 
Sowieso is het voor een animatiefilmer van belang dat hij een aanspreekpunt heeft. Het is toch een vrij eenzaam 
gebeuren. De producent is als het goed is de ‘sparring partner’, maar ook het contact met buiten, de potentiële 
afnemers. Dat is dus geen makkelijke rol. Hij wil ook de filmmaker in zijn concept behoeden voor al te grote 
veranderingen. Hij zit in een soort spagaat, omdat hij de kunstenaar in zijn waarde wil laten, maar aan de 
andere kant te maken heeft met iets waar hij geld in investeert en geld uit moet komen. Dat maakt het lastig, 
want als je zegt "we maken het plot wat spannender" of "het moet toegankelijker worden, dus de vormgeving 
moet minder abstract zodat je een groter publiek kunt bereiken", raak je ook het conceptuele van de kunstenaar. 
Daarnaast heeft het te maken met afnemers die je graag wil verleiden om het product af te zetten, te laten zien et 
cetera. Dat is een hele lastige rol. 
 
Zou je het NIAf ook als producent kunnen karakteriseren? 
Nou, we zijn producent en we produceren alleen de producties die bij ons worden ontwikkeld. Daar zijn 
afspraken over met andere producenten. 
 
Is het leerproces belangrijker dan produceren wat het NIAf voor ogen heeft? 
We creëren geen leertraject, dat moet de animatiefilmer zelf doen. Wij faciliteren, dus we hebben ook 
productiefaciliteiten. 
 
Wat is kort gezegd het doel van de werkplaats? 
De werkplaats is een gelegenheid voor animatiefilmers om zich gedurende maximaal twee jaar te specialiseren 
of onderzoek te doen. Daarmee hebben ze de ruimte om een stap te zetten in hun carrière. Het eindproduct is 
niet altijd een film, maar de laatste tijd vooral een script of een pre-productie. Daarmee kun je een producent en 
financiering vinden. Soms komt er ook een film uit, maar dat is niet per se de opzet. Je moet de ruimte die je 
krijgt optimaal benutten omdat wat je kunt doen als zelfstandig kunstenaar hier te doen. 
 
Hoe staat het NIAf in de Nederlandse sector? Welke rol vervult het? 
We zijn een werk- en studiecentrum, dat ook zorgt voor promotie en een expertise heeft ontwikkeld voor het 
animatieveld. We hebben beperkte middelen, maar proberen wel een centrale rol uitoefenen. Wij zijn een 
informatiecentrum voor de animatiewereld, de producenten. Een ontmoetingsplek en een plek waar je informatie 
op kan zoeken. Je kunt hier ook films aangeven, die vervolgens internationaal worden uitgezet. Ook mensen van 
buiten af kunnen hier informatie krijgen. Vooral op het educatieve vlak zijn we heel actief. Zo proberen we links 
te leggen met animatiehistorie om ook aan anderen uitleggen wat animatiefilm is. Van dat proces willen we ook 
weer informatie doorgeven aan de animatiewereld zelf. 
 
Als er voldoende middelen zouden zijn, zou je dan iets willen veranderen aan de werking van het NIAf? 
Ja, we zouden meer willen doen, meer naar buiten treden met naam om te laten zien met animatie is. We hebben 
geen geld om films aan te schaffen, wat ik natuurlijk wel zou willen doen. We vinden dat er in Nederland heel 
weinig animatiefilms beschikbaar zijn. Met een internationale collectie zouden kunnen laten zien wat er allemaal 
gaande is, zowel in het verleden als heden, en dan kun je zien welke plaats de Nederlandse animatiefilm inneemt. 
Dat vergelijkingsmateriaal is er nauwelijks, dus hoe goed is de Nederlandse animatiefilm? Dat kun je alleen zien 
door films uit het buitenland ook te laten zien. Gelukkig komen er steeds meer DVD's beschikbaar, maar 
beschikbaarheid is geen zichtbaarheid. 
 
Denk dat de animatiesector competitief is? 
Dat gebeurt zeker bij toegepaste films. Maar ik zou liever willen dat ze gingen samenwerken, want het is al zo 
verschillend wat betreft productiemogelijkheden. Er zou een soort studio kunnen beginnen waarbij zowel 
toegepaste als vrije animatie uitgewerkt zou kunnen worden. 
 
Zouden mensen daar dan ook dingen aan elkaar moeten uitbesteden? 
Precies, ik denk dat het heel goed is als er meer differentiatie komt in de werksfeer, zodat de regisseur niet alles 
in zijn eentje hoeft te doen. Geen één kunstenaar is zo veelzijdig voorzien van kennis om alles alleen te doen. Er 
zou volgens mij ook meer met een scenarioschrijver gewerkt moeten worden, net zo goed als met de cameraman. 
Verschillende expertises moeten worden verenigd om zo de kwaliteit te verhogen. 
 
Denk je niet dat dat ten koste gaat van de visie van de filmmaker? 
Absoluut niet, ik denk eerder dat die daardoor meer kan doen. Dat zie je ook bij live-action: regisseur gaat niet 
zelf het scenario schrijven of heeft er vaak een scenarioschrijver bij. Hij heeft allerlei mensen om zich heen die 
meewerken aan het uiteindelijke concept. Ik denk dat het van belang is. De films die op dit moment hoog scoren 
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op de festivals hebben steeds langere credits. Dat is een goede ontwikkeling. Ik denk ook dat de faciliteiten om 
dergelijke films maken vergroot moeten worden. In eerste instantie de financiering. 
 
Je denkt is ook dat er meer subsidie moet komen? 
Ja. Die gaat ook wel komen, alleen wij vinden het nog te weinig. Het Fonds voor de Film gaat het budget 
verhogen, maar als je rekent dat de productie van een korte film tot 15 minuten maximaal 125.000 euro kan 
krijgen, is dat niet zoveel. Zeker niet als je daar de producent van moet betalen en de animatiefilmer - het is een 
productie van een a twee jaar. 
 
En dat beperkt ook het aantal mensen dat mee kan werken? 
Ja. 
 
Welke verschillende mensen maken er Nederland animatie? 
Er zijn vrij veel mensen bezig met animatie. Vormgevers, om maar eens een sector te noemen. Dan zijn er werd 
designers, mensen die met station calls bezig zijn voor televisie, maar ook de reclamewereld. Dat is een 
belangrijke sector. Dat zie je ook aan de opdrachtfilms op het HAFF. En dan nog de kunstzinnige animatie, 
maar dat is een kleine groep mensen. Het meest is toegepast. Games beginnen ook op te komen en mensen die 
animaties maken voor architecten: dan loop je door je toekomstige huis. 
 
En in de animatiefilmsector? 
Het begrip film wordt steeds diffuser. Maar het is inderdaad een stuk kleiner als je het op de artistieke kanten 
trekt. 
 
Denk je dat in de afgelopen 10 jaar veel is veranderd in de sector? 
Er zijn veel meer mogelijkheden komen. Vooral voor de thuiswerkende amateur. Met de huidige software en 
computers is er natuurlijk veel meer mogelijk. Dat zie ook: er is een explosie van animatie. Je kunt het 
nauwelijks bijbenen, overal zie je het opkomen. Iedereen wil beeld ergens bij hebben en dan het liefst bewegend. 
 
Heb je het idee dat je er zelf genoeg zicht op hebt? 
Nee. Ik zou er wel meer zicht op willen hebben. Maar hoe krijg je er zicht op? Het is zo divers en veelzijdig. Het 
is zelfs moeilijk om vertegenwoordigers te vinden van al die verschillende mogelijkheden. Binnen de 
reclamewereld gebeurt er zoveel, probeer dat maar eens te grijpen. En dat is nog maar alleen Nederland. 
 
Is er iets dat je hindert in de doelstellingen? 
Tijd. Tijd vinden om het allemaal te kunnen volgen. Het is toch een kwestie van zien, opsporen. Tijd om erover 
te praten en te lezen. 
 
Zijn er voor het NIAf professionele beperkingen in Nederland? 
Voor het NIAf zijn er te weinig middelen. Er is zelfs op ons bezuinigd. We kunnen dus steeds minder. We 
proberen dat wel te vermijden door efficiënter te werken maar op een gegeven moment houdt dat op. Dan is het 
echt een bezuiniging en kunnen we dus minder. 
 
Wat is animatie volgens jou: een genre, een techniek, een medium? 
Wij geven het aan als een aparte kunstdiscipline naast film, omdat het nog iets meer heeft dan film. Het is eerder 
te vergelijken met opera, zeg ik wel eens. Dat verenigt ook alle aspecten van het theater, literatuur, muziek en 
beeldende kunst. Daarbij komt bij animatie ook nog het aspect film. Als je het een filmgenre noemt, wordt het 
tekortgedaan. Het heeft veel meer van beeldende kunst. Genre is te beperkt. Ik vind het meer een discipline, een 
uitingsvorm die beweegt. In de presentatie heeft het natuurlijk veel van film, omdat je het ook in een zaal ziet als 
oorspronkelijke presentatie. Het is niet alleen in de zaal, maar op allerlei vormen in veel meer hoedanigheden, 
met de huidige technische ontwikkelingen. 
 
Denk je dat daarmee ook de aanpak van de filmmaker zal moeten veranderen? 
Ja, maar dat gebeurt ook wel. Daar zijn ze al naar op zoek. Hoe kan ik mijn ding kwijt, hoe kan ik het laten zien? 
Soms is het nog wat te weinig ontwikkeld op academisch gebied ik zou best willen dat ze zich daar wat breder 
zouden opstellen, maar daar is de tijd beperkt voor. 
 
Bedoel je qua geschiedschrijving? 
Ook, maar ook de manier waarop je animatie kunt gebruiken. Niet alleen voor de korte film, want daar neigt het 
vaak naar, maar ook andere dingen. 
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Ligt het niveau van het werk in de sector nu ook hoger? 
Er is een bredere laag waar het niveau hoger ligt. Voorheen was dat een beperkt aantal mensen, maar je merkt 
dat dat is uitgegroeid. Er zijn meer mensen die hogere kwaliteit leveren en dat is natuurlijk een verworvenheid, 
dat is heel goed. 
 
Waarbij het meest op trots op van wat je tot nu toe hebt bereikt met het NIAf? 
De ontwikkeling van de werkplaats. Dat is toch een ‘center for excellence’ geworden, voor ‘artists in residence’. 
Het heeft ook internationaal een duidelijke plek gekregen. Mensen willen hier graag komen om de ruimte te 
krijgen. Maar daar is wel het geheel voor nodig dat we daarnaast ontwikkeld hebben. Educatie, distributie, 
exposities. Dat geeft ook vorm aan de werkplaats, juist omdat het elders niet te vinden is. En Binger (Filmlab) is 
toch anders. Los van dat zij zich vooral op scenario richten, kunnen ze veel makkelijker naar filmtheaters gaan 
of boekhandels, het filmarchief, het Filmmuseum. Dat is voor animatie toch lastiger. Dus we moeten zelf een 
soort infrastructuur omheen creëren waardoor het ook te zien, terug te vinden of te raadplegen is. 
 
Moet er bij het maken van een film rekening worden gehouden met het publiek? 
Ja, ik denk dat je altijd een animatiefilm maakt voor het publiek, maar dat kan heel klein zijn. Als kunstenaar 
hoef je nog niet eens oog te hebben voor de doelgroep, maar je bent wel bezig een emotie over te brengen met de 
hoop dat de ander zijn beleving of emotie daaruit kan halen, zijn emotie verbeeld kan zien. Die vorm van 
communicatie kan dus heel gevoelsmatig liggen - je hebt er iets mee. Je wordt er door geraakt, gegrepen. Dat is 
denk ik wel het uitgangspunt van iedere kunstenaar. Moet je het zo maken dat het ook nog wat verdiend? Dat 
hoop je. Bij een producent is dat natuurlijk helemaal het uitgangspunt: je wil zorgen dat er geld binnenkomt 
zodat je terug kunt verdienen wat je hebt geïnvesteerd. Maar ik denk dat dat voor een kunstenaar secondair is. 
Daar geldt toch in eerste instantie je verbeelding, wat je wilt laten zien.  
 
Wat denk je dat er in de komende vijf jaar gaat gebeuren in de Nederlandse animatiesector?  
Die zal breder worden, meerdere mogelijkheden worden uitgebuit. Hij zal ook groeien. Er zullen meer 
toepassingen plaatsvinden binnen andere kunstdisciplines. Je ziet het binnen de speelfilm natuurlijk en in de 
vormgeving, maar beeldend kunstenaars zullen er ook meer mee aan de gang gaan. Binnen de verschillende 
media zie je die ontwikkeling al en dat zal alleen maar toenemen. Het aantal beelden dat we kunnen zien wat er 
allemaal in beweging wordt gezet. Het is een groeisector in alle opzichten. 
 
Moet er om dat voor elkaar te krijgen nog iets veranderen in de aanpak van producenten en filmmakers? 
Ja. Vooral binnen het hele systeem van financiering in eerste instantie. De prioriteiten die nu worden gegeven 
zijn verkeerd. Ik vind dat animatie te beperkt wordt gefinancierd. Daarnaast is het producentschap is dat ter 
discussie staat. Je kunt het, zoals ik al zei, niet meer doen met alleen de korte film. Je kunt ook niet verwachten 
van een producent dat hij daarin investeert. Hij krijgt dat nooit terug, dus waar moet er dan vandaan komen? De 
filmmaker kan het ook niet. Dan heb je dus een behoorlijke drempel op, terwijl je eigenlijk juist drempels moet 
slechten, waardoor er mooie en goede producten gemaakt kunnen worden die zo breed mogelijk worden uitgezet. 
Er moet naar zoveel mogelijk vormen van presentatie worden gekeken en ook daar kan gebruik worden gemaakt 
van nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben met onze expositie steeds met beeldschermen gewerkt. De mogelijkheid 
gaat zich alleen maar verbreden. De toegevoegde waarde was dat je één film meerdere malen achter elkaar kon 
zien. Zeker de animatie is dat erg belangrijk, maar bij de vertoning in het theater is dat niet zo. Net zoals in de 
beeldende kunst is de gelaagdheid van animatiefilms een verworvenheid die moet kunnen laten zien. Naast al het 
uiterlijk, wat ook een beetje een indruk geeft van het materiaal, de textuur. Animatiefilm is voor mij meer dan 
film. Je hebt ook de herhaling nodig om wat te laten zien van het materiaal. […] 
Ik ben dus optimistisch over de ontwikkeling van de animatiefilm oma alleen is de vraag - niet alleen ten aanzien 
van animatie maar ook rest rest van de kunstsector - in hoeverre de samenleving danwel de overheid wil 
investeren in kunst. We hebben niet voor niets in ons jaarverslag gezet "kunst is de basis van cultuur" en dat 
betekent dat je daarin dus moet investeren. Binnen de kunst moet je kijken waar de prioriteiten gelegd moeten 
worden. In dat opzicht zou kritisch moeten worden gekeken hoe momenteel de financiering plaatsvindt zijn er in 
iedere provincie bijvoorbeeld orkesten nodig, bijvoorbeeld? 
 
Hoe vind je de beoordeling van projecten door het Filmfonds? Moet daar iets veranderen of is het alleen een 
kwestie van de budgetten aanpakken? 
Vooral de budgetten. Er zijn altijd wel capabele mensen die daar selecteren en dat wordt consciëntieus gedaan. 
Het is natuurlijk nooit leuk om afgewezen te worden, maar zijn beperkte middelen, dus moeten er keuzes 
gemaakt worden. Je kunt kritiek hebben op de keuzes, dat is ook legitiem, maar díe mensen hebben de 
gelegenheid om te selecteren. Het is lastig. Er kunnen maximaal vier films per jaar worden toegewezen, dat is 
niet veel. 
 



Sjors Houkes [0112178] 
s.houkes@students.uu.nl 

 5 

Wat maakt volgens jou het verschil tussen een succesvolle en een niet succesvolle film? 
Succes zegt mij nog niets over de kwaliteit van een film. En een kwalitatief goede film hoeft geen succes te 
hebben. Het is vaak zelfs omgekeerd. 
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Bijlage C 
 
Interview met Patrick Raats in zijn huis in Amsterdam op 5 september 2006. 
 
Waar houd je je allemaal mee bezig? 
Ik heb een lange ervaring in animatie. Ik ben er nu 15 jaar nu mee bezig. En in die tijd heb ik allemaal 
verschillende dingen gedaan . Ik ben begonnen als animator. De regisseur vertelde me wat ik moest doen en dat 
deed ik dan alleen maar. Daarnaast heb ik veel camera en licht gedaan ook voor animatie. Op een gegeven 
moment is dat bij Pedri (Animatiestudio) een beetje samengekomen. Daar ben ik op een geven moment weer 
uitgestapt. Vanaf dat moment ben ik weer aan het freelancen: commercials regisseren, commercials animeren. 
Laatst heb ik voor een live-action film voor een paar scènes de special effect gedaan. Daarnaast probeer ik de 
ervaring die ik nu heb te delen met andere filmmakers. Dus eigenlijk wat il Luster ook doet; producent voor 
onafhankelijke animatiefilms. Dat is bij mij wel heel klein. Op dit moment zijn er vier projecten. Twee zijn er een 
beetje stil gevallen, omdat de filmmaker het niet meer echt ziet zitten. Voor twee projecten hebben we 
ontwikkelingsgeld gehad. We zijn druk bezig om daarvoor realisering geld te krijgen. Daarnaast heb ik een 
bedrijfje met Balder Westein en daarmee richten we ons op het maken van series. Een serie is nu in productie, 
bijna klaar. En er zijn ideeën voor volgende series. 
 
Zou je nu zeggen dat je een filmmaker bent of noem je jezelf anders? 
Ik denk dat ik alles een beetje ben. Aan de ene kant ben ik filmmaker, omdat ik wel eens een korte film maak, 
bijvoorbeeld voor DICHT/VORM. Maar daar moet ik heel reëel in zijn: in Nederland kun je gewoon daar niet van 
leven. Dat zou je wel willen, omdat het de leukste dingen zijn om te doen, maar dat gaat gewoon niet.. Daarnaast 
probeer ik wel dingen te zoeken, zodat ik toch geld kan verdienen in de animatie, zoals de freelance projecten. 
En eigenlijk merkte ik dat poppenfilm - stop motion, modellen - hetgeen waar ik eigenlijk in gespecialiseerd ben, 
heel gecompliceerd is. Het is niet zo dat je thuis zit en zegt ‘ik heb een poppenproductiebedrijf en ik ga wat 
doen!’. Je hebt gewoon allemaal faciliteiten nodig. Terwijl als je tekenfilm doet alle faciliteiten aanwezig zijn. 
Wanneer je poppenfilm doet heb je een camera nodig, je hebt licht nodig, je hebt een studio nodig, een 
werkplaats waar dingen gemaakt kunnen worden. Aan de ene kant vindt ik die richting fantastisch en aan de 
andere kant is het ook heel erg moeilijk daardoor. Ik heb bijvoorbeeld een studio in Sloterdijk en als ik nu drie 
maanden niets heb moet ik toch drie maanden die studio betalen. Je bent je eigenlijk een beetje aan het interen. 
Ik ben bij een producent aangesloten die regisseur is. Ik ga regelmatig met hem mee naar reclamebureaus en 
dan laten we showreels zien en dan vertellen we wat dingen over animatie. Bij de meeste reclamebureaus 
hebben ze geen idee wat er met animatie kan en dan heb ik het puur over animatie op zich. En dan is 
poppenanimatie nog gecompliceerder en nog een stapje ingewikkelder, dus daar weten ze al helemaal niets van. 
De laatste jaren heb ik het idee dat er heel weinig werk vanuit die richting komt. Dus mijn freelance werk voor 
commercials, tja.. als twee commercials in een jaar doe dan is dat veel. Daar kan ik dus ook niet van leven. 
Vandaar dat ik op een gegeven moment tegen Balder heb gezegd, die ongeveer in het zelfde schuitje zat: 
“Kunnen we niet onze krachten bundelen en wat niet nieuws proberen?”. Van daaruit zijn we Blackbox 
Productions begonnen. Toen ben ik gaan denken. Wat kunnen we nou gaan doen waar we geld mee kunnen 
verdienen?. Ik heb een aantal negatieve ervaringen met het Filmfonds gehad. Ik heb projecten ingediend 
waarvan ik dacht dat het toch wel iets moest kunnen worden en dat werd dan niks en dat vond ik heel 
onrechtvaardig. Uiteindelijk is het een soort rad van fortuin, daar kan je ook niet op bouwen. Dus die korte films 
maken dat is allemaal wel heel erg leuk, kost heel veel geld en levert weinig op. Een film van tien minuten 
verkoop je aan tv, maar wat krijg je ervoor? Dat is zo minimaal! Toen zijn we verder gaan denken; zouden we in 
de seriehoek niet meer kunnen gaan betekenen? Toen hebben we die keus gemaakt. Eigenlijk zien we het als het 
maken van vrije korte films die we in de vorm van een serie gieten waardoor het commercieel aantrekkelijk is om 
te kunnen verkopen. En bij BARBAZAN (2006) ziet het er naar uit dat het wel begint te lopen. Daar is ook heel veel 
belangstelling uit het buitenland voor en dat is inderdaad al aan vier landen verkocht. En er zijn nog een 
heleboel andere landen geïnteresseerd, maar die zeggen we willen de hele serie eerst zien. dat begrijp ik wel. 
Maar als het klaar is zal het uiteindelijk nog aan meer landen verkocht gaan worden. 
 
Maar je hebt al een paar afleveringen af? 
Er zijn er al zes helemaal klaar, die zijn al uitgezonden bij de VPRO. Er zijn er nu elf opgenomen van de dertien 
en we moeten er nog twee opnemen. Qua postproductie moeten we er nog vier of vijf. Voor het eind van dit jaar 
is het klaar. En dan kunnen we gaan zien of het werkt zoals we dachten, maar het ziet er wel naar uit. Bij de 
omroepen is het zo moeilijk om binnen te komen. Die omroepen willen helemaal niks. 
 
Geldnood. 
Ja dat zeggen ze, maar dat geloof ik niet altijd. Bij BARBAZAN was dat eigenlijk precies hetzelfde. We hebben het 
als eerste gepitcht bij de VPRO, omdat dat de enige omroep is naast KRO die nog wat dingen doet, maar die 
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hebben het eerst ook afgewezen. Zij zeiden: het is helemaal niks. Maar toen hadden we zoiets we laten ons niet 
uit het veld slaan, omdat daar een iemand zit die het niks vind. Toen zijn we het toch gaan maken en nu hebben 
we het toch aan hen verkocht. Via een andere weg zijn we er wel binnengekomen, maar het is wel een moeilijk 
traject. Onze opinie is dat je hen alleen kan overtuigen door goede dingen te maken en goede dingen verkopen 
zich zelf wel. Dus we hopen nu we deze serie gemaakt hebben en aan een aantal landen verkocht dat het 
voorfinancieringtraject makkelijker wordt. Maar dat is afwachten. 
 
Wat zou je het liefste willen doen? 
Leuke, eigen, en vrije films maken. Hele spectaculaire poppenfilms maken. Maar dat is financieel gewoon niet 
haalbaar. Ik had nog een project, THE LAST SECOND, over een stuntman. Dat was een fantastisch idee, de film zie 
ik zo helemaal voor mij. Samen met Maurice, een Belgische vriend van me, maar die werd afgewezen bij het 
Fonds. LOST CARGO (Pieter Engels & Efim Perlis 2006) was al een groot project en dit zou ook zoiets moeten 
kosten, maar ik ben niet in een positie dat ik me dat kan veroorloven, dat ik een jaar lang alleen maar aan deze 
film kan werken. Dat kon vroeger, maar dat kan nu niet meer. 
 
Wat vind je belangrijker? Waardering door critici, collega's, familie en vrienden, of door het grote publiek? 
Ik denk dat iedereen het leuk vindt dat als je een film hebt gemaakt dat een heleboel mensen erover praten. Dat 
vind ik leuk. Dat hoeft helemaal niet positief te zijn, zoals bijvoorbeeld bij mijn DICHT/VORM film. Daar heb ik 
mensen gehoord die vonden het heel mooi, maar ik heb ook een heleboel mensen gehoord die vonden het 
helemaal níet mooi, die vonden het een hele nare film. Nou, dat vond ik ook goed. Iemand heeft tenminste een 
mening, snap je? Dat vind ik wel belangrijk. En aan de andere kant merk je bij BARBAZAN: ik heb een zoontje van 
vier en we hadden op zijn school een spreekbeurt gehouden en de kinderen zijn dan echt geweldig enthousiast! 
Ik had wat poppen meegenomen, ik had wat de decorstukken meegenomen, ik had wat filmpjes laten zien en 
kleurplaten uitgedeeld. In de week daarna kwamen al die kinderen met kleurplaten en hadden ze verhaaltjes 
verzonnen en zo, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Die waardering is wel helemaal te gek, eigenlijk. 
 
Hou je daar ook rekening mee als je dingen aan het maken bent? 
Nee. Bij BARBAZAN hebben we echt gemaakt wat wij leuk vinden. Daar hebben we geen rekening mee gehouden. 
Wat we wel deden, is de eerste aflevering aan een testpubliek laten zien. Dan merk je gewoon dat om bepaalde 
situaties heel erg wordt gelachen. Daarom hebben we er op een gegeven moment wel voor gekozen om meer van 
dat soort situaties in te bouwen. Dat komt meer doordat we graag willen dat het een succes wordt, dat het werkt. 
Maar het idee is in eerste instantie wat wij leuk vinden en ook de vervolgideeën. Wat ons leuk lijkt om met 
animatie te doen, dat gaan we proberen. 
 
Zou je animatiefilm kunst noemen? 
Ja, vind ik wel. Het ligt er wel een beetje aan waar je over praat. Als je het hebt over een in Taiwan 
geproduceerde serie van 400 afleveringen, dan is dat gewoon een fabriek. Maar de vrije films zie ik wel als 
kunst. 
 
Moet het dan ook als kunst behandeld worden? Wat vind jij bijvoorbeeld van films in het museum? 
Dat vind ik wel kunnen. 
 
Wat is animatie voor jou? Is het een medium, een techniek, een genre? 
Een instrument vind ik het meer, om een verhaal te vertellen. Je kan het ook met live-action doen. Het is 
hetzelfde als met schilderen, je kan het met olieverf doen, je kan het met waterverf doen, of met pastelkrijt. Dat 
vind ik ook met animatie. Je kunt een verhaal in live-action zien vertellen, dat kan hartstikke goed, maar 
sommige dingen lenen zich gewoon meer om met animatie verteld te worden. Van mij hoeft ook niet alles per se 
in animatie. Als ik een idee onder ogen krijg van een reclamebureau, dan gebeurt het wel eens dat ze mijn 
mening vragen over een idee om het in animatie te doen. Als ik dan denk: "dat is absurd om in animatie te 
doen.", dan zeg ik ook dat ze dat in live-action moeten doen. Ik zie het meer als een instrument. 
 
Mijn onderzoek gaat vooral over de Nederlandse animatiewereld. Heb je er een goed beeld van hoeveel mensen 
er in Nederland ongeveer met animatie bezig zijn? 
Ik weet natuurlijk via de VNAP (Vereniging van Nederlandse Animatieproducenten) ongeveer wie de 
producenten zijn, en daar komt toch wel uit naar voren dat il Luster Producties de grootste is, zeker op het vrije 
filmtraject. Maar ik ken bijvoorbeeld ook Ramon (Verberne), die zit bij Submarine. Daarvan merk ik ook dat ze 
aardige dingen aan het doen zijn, zoals die serie (KIKA EN BOB). Maar ik heb verder geen idee wat het inhoudt. 
 
Dus je hebt verder niet het idee dat je voldoende zicht op de sector hebt? 
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Nee. Het is zelfs zo bij Pedri. Ik weet dat ze weer eindeloos met NIJNTJE bezig zijn, en er zullen ongetwijfeld 
vervolgprojecten komen, maar je hoort daar weinig van. 
 
Waar ligt dat aan denk je, dat je dat niet kan zien? 
Ik heb wel het idee dat animatie steeds breder wordt ingezet. Iemand die een internetsite bouwt met Flash 
animatie, dat is ook animatie. Dat is weer zo een specifiek andere hoek. Zo is het ook met mobiele telefonie, daar 
zit ook animatie in. Maar ik denk wel dat ik een beeld heb van wat er gemaakt wordt aan series in Nederland. En 
dat is dan via het VNAP of het NIAf bijvoorbeeld. En ik kijk natuurlijk veel zelf, omdat ik erin geïnteresseerd 
ben. Maar het is klein, het is niet veel. 
 
Hoe werkt het VNAP? 
Dat is het Nederlandse producentenoverleg. Ik heb me daarvoor aangemeld omdat ik ook producent ben en ik 
wil het wel een kans geven. Maar het is erg log en daar heb ik geen goed gevoel over. Ik krijg het gevoel dat er 
veel mensen zitten die liever willen discussiëren en besturen, dan dat ze meer en mooiere films willen maken. De 
VNAP zit alleen in de hoek van de kunstzinnige animatiefilm en zoals ik al eerder zei, daar is eigenlijk geen 
brood in te verdienen. Volgens mij lukt dat alleen il Luster en voor de rest is er volgens mij niemand die er van 
kan leven. Het is gewoon zo minimaal. 
 
Zou een andere vorm van samenwerking dan wel werken? 
Volgens mij hebben alle producenten andere belangen. Als je gewoon eens informeel met elkaar praat en kijkt 
waar je mekaar kan helpen, heb je daar veel meer aan dan zo 'n orgaan. Maar ik denk dat iedereen dat toch al 
een beetje doet. Ik zie niet gebeuren dat er door het VNAP meer series op tv komen voor de Nederlandse 
animatiesector. 
 
En dat zou wel een goede ontwikkeling zijn? 
Ik denk dat dat wel beter is. Als de omroepen bijvoorbeeld meer interesse zouden tonen en het aantrekkelijker 
zouden maken voor filmmakers om series te maken, zou dat volgens mij veel helpen om filmmakers die 
productie-ervaring op te laten doen, te leren werken met budgetten, te leren werken binnen bepaalde grenzen. 
Als je daarnaast ook nog vrije films gaat maken denk ik dat die beter worden. Nu zijn er mensen die net van de 
academie komen die meteen een lange film willen gaan maken. Die hebben dat nog niet in de vingers, die hebben 
geen idee wat dat inhoudt. Dus ik denk dat dat elkaar zou versterken. 
 
Zou het goed voor de Nederlandse sector zijn als er een studio-industrie werd opgezet? 
Dat zou ik inderdaad wel goed vinden. Dat geeft voor een heleboel mensen namelijk een soort continuïteit. Wat 
er nu gebeurt is dat een heleboel goede Nederlandse animators, filmmakers, toch naar het buitenland gaan 
omdat er hier gewoon niet genoeg werk is. 
 
Zou dat ten koste gaan van de creativiteit? 
Dat hoeft niet denk ik. Maar als je als animator of filmmaker aan NIJNTJE werkt en je werkt twee jaar aan de 
serie, denk ik wel dat dat ten koste gaat van je creativiteit. Ik werd daar niet vrolijk van. Je zit altijd in dat vaste 
stramien, dus denk ik dat het bij dat soort producties belangrijk is dat ook daarnaast de mogelijkheid gecreëerd 
wordt om ook eigen ideeën uit te voeren. Dat hebben ze bij Pedri wel gedaan met een aantal mensen. Daar zijn 
hartstikke leuke en grappige korte filmpjes uit voortgekomen. Ik denk dat dat heel goed is, dat dat heel goed 
werkt. Of het werkt zoals in Engeland. Je hebt daar een aantal bedrijven die poppenseries maken en dan werkt 
een animators bijvoorbeeld zes maanden bij A, zes maanden bij B - dat verschuift allemaal. Ze gebruiken 
allemaal de freelance animators, maar het schuift steeds op dus je werkt allemaal steeds in een nieuwe 
omgeving. Ik denk dat dat het fris en scherp houdt. Maar dat hebben wij niet. 
 
Denk je dat het nog gaat gebeuren? 
Ik denk het niet. Ik denk alleen maar dat het steeds minder wordt. Want als ik even puur over poppenfilm praat, 
dan heb je Pedri die op een hoog professioneel niveau bezig zijn, en ik probeer dan met Balder wat te maken, 
maar that’s it. En Joris en Marieke zijn natuurlijk ook bezig. Maar dan houdt het wel op. 
 
En als het over de hele animatiesector hebt, denk je dat het dan ook steeds afneemt? 
Nee, ik denk dat dat wel meer wordt. Het wordt alleen gefragmenteerder. Weet je wat het is? Er zijn ook niet 
echt opleidingen waar je kan worden opgeleid tot een goeie poppenfilmmaker. Dat bestaat helemaal niet. 
 
Vind je jezelf op dit moment succesvol? Dat mag je heel breed opvatten. 
Tja, wat is succes? Ik zie mezelf niet als succesvol. Ik ben wel heel erg trots op wat we nu met BARBAZAN hebben 
gemaakt en ik merk ook aan mensen om me heen dat ze daar wel bewondering voor hebben. Als ik erover 
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nadenk, is het ook een beetje van de gekken wat we doen. We zijn eigenlijk een hele serie, 65 minuten, met z'n 
tweeën aan het maken. Dat is bizar, eigenlijk. Maar succesvol, ik win niet echt grote prijzen op festivals en zo. 
 
Wanneer ben je dan wel succesvol? Als je die prijzen wint? 
Jij noemde bijvoorbeeld Rosto, maar die heeft wel een heel eigen stijl. Hij doet dat gewoon heel goed en dan is 
hij in een bepaald traject succesvol. Ik weet niet of ik dat wel per se nastreef. Ik denk toch dat ik meer 
bevrediging haal uit dat seriewerk. Wel eigen ideeën, dus niet werken aan een serie van niemand anders, maar 
een eigen serie. Dus het is eigenlijk een beetje een combinatie bij mij tussen het vrije filmen, maar het toch 
commercieel proberen in te zetten. 
 
In Nederland ben je natuurlijk gebonden aan een aantal regels: sommige dingen gaan zo omdat ze zo moeten. 
Moet er volgens jou iets veranderen in de beleidsvoering, zodat het een stuk makkelijker wordt om een productie 
te maken? 
Zoals ik net zijn, vind ik dat de omroepen meer geld moeten steken Nederlandse producties. Ze moeten daar 
gewoon meer verantwoordelijkheid in nemen. Het is natuurlijk heel raar dat als je een voorstel inlevert, het eerst 
wordt afgewezen, maar als je het daarna precies maakt volgens het plan wordt het toch aangekocht. Dat is toch 
raar, daar klopt iets niet. Of we hebben het niet goed gepresenteerd, maar dat denk ik niet. Ik wil daar ooit nog 
wel eens naar gaan vragen, maar daar heb ik nu de tijd niet voor. En ik denk dat er vanuit de overheid wel meer 
geld gestoken zou moeten worden in de animatiefilm. Dat is daar allemaal niet belangrijk. Maar waar hebben 
we het nou over? Wij vinden animatie heel belangrijk, maar is het wel zo belangrijk? Maar je merkt wel dat 
Nederland een toonaangevend land is op het gebied van animatie. Er is een lange historie, er zijn veel 
prijswinnaars, ook nu worden er mooie films gemaakt. Dat is volgens mij toch wel iets aparts en dat is ook goed 
voor Nederland. 
 
Zou je zeggen dat Nederland in het algemeen met animatie succesvol is op dit moment, of is dat iets van 
vroeger? 
Op het gebied van series is Nederland natuurlijk helemaal niet succesvol. Als je met andere landen vergelijkt, 
bijvoorbeeld Frankrijk waar de overheid er helemaal achter staat en er zoveel geld insteekt. Er zijn daar ook 
heel veel studio's en er kunnen veel mensen aan het werk. Dan denk ik: we doen het hier niet goed. Ik begrijp het 
ook wel van zo 'n omroep, omdat iets aankopen uit het buitenland veel goedkoper is dan het zelf produceren. 
Maar is dat de functie van een Nederlandse omroep? 
 
Misschien kun je door de taalloosheid van veel producties niet zien dat ze Nederland zijn? 
Misschien wel. Aan onze serie kan je denk ik ook niet echt zien dat het Nederlands is.[…] 
(Losse opmerking:) Het is eigenlijk wel grappig. Ik ben een vrije filmmaker die zich op series richt. Zo zie ik 
mezelf een beetje. 
 
Welke veranderingen in de afgelopen tijd vind je zelf interessant? 
Het gebruik van digitale technieken. Ook in de poppenfilm. Voor mij heeft het veranderd dat ik sneller kan 
werken, en betere en mooie dingen kan maken. Goedkoper ook. Ik neem zo 'n serie digitaal op en alles gaat 
digitaal naar Balder en die doet thuis alle postproductie op zijn PC. Dat is trouwens wel een zware PC. Maar 
het was vroeger niet denkbaar om het zo te doen. Het kost natuurlijk geld omdat je er zelf tijd in steekt, maar je 
kan nu kiezen welke tijd en welk geld je erin steekt. Vroeger moest je sowieso geld buiten de deur besteden. Dan 
moest het wel naar een postproductiemaatschappij of het moest naar het lab om het te laten ontwikkelen. Dat 
zou je nu allemaal over kunnen slaan. En je hebt nu een video-controlesysteem. Vroeger nam ik wat op en dan 
moest het naar het lab en pas een dag later kregen we te horen hoe het was geworden. En dan kon het niet goed 
zijn. Dan was je weer twee dagen verder. Nu maak ik iets en ik druk op een knop en dan zie ik het op een lage 
resolutie terug, maar ik heb wel meteen een test zodat ik de beweging kan zien. Dus dat vind ik wel een absolute 
vooruitgang. 
 
Denk je dat er in Nederland op dit moment een stroming in de animatie bestaat? 
Daar ben ik me niet van bewust. 
 
Wie zou ik volgens jou nog moet interviewen? 
Misschien iemand van een omroep. Misschien een hoofd aankoop. 
 
Is er iets wat ik nog zou moeten vragen, wat ik nu vergeten ben? Of wil je zelf nog iets kwijt? 
Ik doe dit werk, maar af en toe vraag ik me af waarom. Meer uit het feit dat je het gewoon zo ongelooflijk leuk 
vindt, dat het een soort roeping is, dan dat ik er geld aan verdien. Aan de andere kant is dat ook heel 
frustrerend. Want iedereen heeft geld nodig. Maar ik heb vrienden die bijvoorbeeld bij de politie werken en die 
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hebben niet echt plezier in hun werk. Die hoor ik alleen maar klagen, ook over het salaris. En dan krijgt hij een 
salaris waarvan ik denk: als ik dat elke maand zou krijgen zou je me nooit meer horen klagen. Aan de andere 
kant zien ze wat ik doe en dat vinden ze allemaal geweldig, maar die waardering krijg je er financieel niet voor. 
Absoluut niet. Het is geen zwoegen, omdat je het leuk vindt. Je doet het uit een drive. Ik vind animatie gewoon 
helemaal geweldig, daar wil ik gewoon mee bezig zijn. Maar soms denk ik wel eens: ik had gewoon beter in een 
winkel kunnen gaan werken. Dan kom ik om 9:00 en ga om 5:00 naar huis en dan heb ik gewoon geld. Maar als 
ik dat een halfjaar zou doen zou ook niet happy worden. Ik hoop gewoon dat ik nog eens de tijd en het geld heb 
om een hele spectaculaire poppenfilm te maken. Vrije films, dus geen series. Misschien als voorfilm bij een 
speelfilm, dat lijkt me wel helemaal te gek. Gewoon om met alles wat je nu weet en kan zo ongelooflijk uit te 
pakken en mensen te overrompelen, zodat ze denken "wow, dat kan ook in Nederland!”. 
 
Wat vond je de interessantste vraag of waarvan ben je benieuwd wat er uitkomt? 
Ik ben wel benieuwd hoe de animatiewereld eruitziet, omdat ik er zoals ik net zei geen beeld van heb. Je weet 
natuurlijk een beetje wat er gebeurt met de vrije films, omdat je door het Filmfonds op de hoogte wordt 
gehouden, een beetje van series. Maar misschien zijn er wel heel interessante dingen gaande, waar ik helemaal 
geen weet van heb. Als producent vind ik dat ook wel nuttig om te weten. 
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Bijlage D 
 
Interview met Lee M. Ross in de studio van Spunky Productions, op 4 april 2006. 
(N.B.: Lee is van oorsprong Amerikaan en heeft soms gedeeltes van antwoorden in het Engels gegeven. Het 
Engels is in de meeste gevallen in het Nederlands vertaald, behalve waar de Engelse uitdrukking doeltreffender 
is dan de Nederlandse.) 
 
Kun je me uitleggen wat je beroep is? 
Ik heb een animatiestudio en dat betekent dat ik bedrijfsleider, productiemanager, regisseur en producent ben. Ik 
ben ook salesman, dus het is moeilijk te zeggen. Het is een beetje een ‘one man band’. 
 
Teken je zelf nog aan films? 
Ik teken meestal het storyboard en die geef ik dan over aan iemand die echt kan tekenen. Het is meer een schets 
om een idee te geven hoe ik als regisseur de film zie. 
 
Werken de animators hier altijd in teamverband? 
Nee. Het zou mogelijk zijn voor één film. Ik ken mensen die heel goed zijn voor bepaalde programma's of 
bepaalde stijlen. Dan bel ik hen: wij hebben een mogelijke opdracht, kun je donderdag een film af hebben? Hier 
is het storyboard. Soms werken ze wel in teamverband. 
 
Dat is animatie volgens jou? Is het een genre, een techniek, een vormkeuze, een medium? 
Een medium. Een medium om een verhaal te vertellen, om te communiceren. 
 
Dus je zou kunnen stellen dat animatiefilmers verhalenvertellers zijn? 
Niet alleen verhalen, maar communicatie. Het is een manier om te communiceren. Het hoeft niet per se een 
verhaal te zijn. Het kan een concept zijn of wat dan ook. 
 
Is wat er bij Spunky gemaakt wordt meestal in opdracht? 
Ja, dat is meestal in opdracht. 
 
Is dat een prettige manier van werken of een noodzakelijke? 
Het is een mengeling van beide. Ik vind het wel prettig, ik hou heel veel van werken met reclameprofessionals en 
als je zegt: ‘misschien is het beter als je het groen maakt’, dan zeggen ze ‘nee, we hebben groen getest en 
uitgevonden dat blauw meer spreekt en een betere indruk geeft. 37 procent van de mensen dacht dat groen OK 
was, maar 56 procent dacht dat blauw goed was.’ Je weet wat je moet doen en binnen bepaalde kaders kun je 
dan heel creatief zijn, vind ik. 
 
Je het dus niet het idee dat het de creativiteit vermindert? 
Nee, helemaal niet. Ik denk dat het voor bepaalde mensen die kunstenaar zijn, kunstanimatie, zo moeilijk is 
omdat hun creativiteit belangrijker is dan de boodschap die overgebracht moet worden. Ik heb veel respect voor 
die mensen, maar het is beter als je niet in een reclamebureau gaan werken. 
 
Is dat omdat ze al hun creativiteit in kwijt zouden moeten? 
Er zijn echt kunstanimators. Zij maken kunst, vooral zelfexpressie. Het zou niet onmogelijk maar wel heel 
moeilijk zijn om die zelfexpressie te vinden in de reclamefilm. Omdat de boodschap is bepaald door iemand 
anders. 
 
Maak je altijd reclamefilms? 
Meestal kinderprogramma's voor televisie en af en toe reclamefilms en in-store promotie. 
 
Op welke manier kun je die waarderen? Waar let je op om te zien wat de betere series en commercials zijn? 
Het hangt ervan af. Als alles echt goed bedacht is. Bijvoorbeeld de Red Bull commercials. Die vind ik meestal 
geslaagd. Af en toe zie je de stijl en de waterverf-aspecten. Dat vind ik heel mooi en de timing is echt perfect. 
[doet imitatie]. Het is echt grappig. Dus meestal zijn ze geslaagd, het hele concept. De laatste tijd heb je die 
ABN-AMRO commercials. Het concept ervan is denk ik dat je een hele simpele stijl hebt, hele simpele animatie, 
omdat bankieren met ABN heel simpel is. Maar het is niet geslaagd. Het ziet eruit als heel goedkoop. Ik zou 
nooit zoiets doen. Als je het simpel wil hebben kun je het op een andere manier zeggen. Dus als de boodschap 
goed is overgebracht vind ik het geslaagd. 
 
Voel je jezelf een Nederlands filmmaker? 
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Ik voel mezelf een Nederlandse animatiestudio. Geen filmmaker, maar een televisieprogrammamaker, dat meer. 
 
Heb je wel het gevoel te werken in een sector die je kunt omschrijven als animatiesector, of ben je meer op 
jezelf? 
Echt een animatiesector. En het is 2D eigenlijk, het is nog verfijnder als marktsegment. 
 
Je doet geen 3D? 
Nee. Ik wil het graag, want ik heb 10 jaar geleden ook met een van de eerste 3D-programma's gewerkt. Dat vond 
ik wel leuk, maar het is heel moeilijk omdat binnen het kader van wat Spunky nu is op te starten. 
 
Waar ligt dat aan? 
De investering. De programma's. En ook een specifiek soort kennis die je moet hebben om 3D dingen te 
produceren. Ik heb de keuze gemaakt dat als iets van 3D binnenkomt, dan werk ik met drie verschillende 
bedrijven of mensen. En dan vraag ik: ‘heb je nu tijd? Ik heb deze opdracht ben je geïnteresseerd? Het betaalt 
zoveel en ik zal het regisseren.’ 
 
Denk je dat Nederlandse animatiemakers en -producenten succesvol zijn? 
In het algemeen niet. Het woord ‘succesvol’ is een heel moeilijk woord, omdat succes andere dingen betekent 
voor andere mensen. Ik denk dat heel veel mensen nét genoeg geld krijgen van animatie om in leven te blijven, 
maar in deze periode zijn er denk ik heel weinig mensen die heel goed kunnen leven van animatie. Je moet altijd 
iets anders doen. Sommige mensen vinden: ik ben animator en ik heb net genoeg werk om als animator te leven, 
daarom ben ik een succes. Maar voor het opbouwen van pensioen en het kopen van een huis, dat soort dingen, is 
het meestal onmogelijk. Dat zijn de animators die in Nederland blijven. 
 
Als je kan kiezen tussen meer films produceren of betere films produceren, waar hij dan voor? 
Ik zou zeggen betere films, maar ik probeer binnen een bepaald budget er zoveel in te stoppen als mogelijk is. 
Als het budget echt laag is probeer ik meer tijd hebben om met meer mensen te werken om de kwaliteit omhoog 
te brengen. 
 
Zijn er veel mensen die je collega's zou noemen? 
Er zijn niet veel collega's. Er zijn eigenlijk weinig ‘gewone’ producenten in Nederland. Je hebt il Luster en Jan 
Snoerwang en een paar anderen, maar de meeste mensen zijn zelf animators of hebben een eigen studio. 
Gewoon producenten ken ik heel weinig. 
 
Is er een competitieve sfeer? 
Ik denk het niet. Op bepaalde niveaus wel, maar het zijn verschillende beroepen. Er is weinig werk, maar 
competitie… ik denk dat mijn grootste concurrent Animation World is. Jan Snoerwang en ik zijn collega-
vrienden. We hebben gesproken over de mogelijkheden om een speelfilm samen te maken - dat is het soort 
competitie. Elke zes maanden of elk jaar komen we samen om te lunchen, elkaar aan de tand te voelen. 
 
Is dat iets wat je graag zou willen doen, een speelfilm maken? 
Ja. Animatie, live-action, maakt niets uit. 
 
Zou je net zo lief live-action maken? 
Ja. Ik heb in 2003 een Gouden Kalf gewonnen voor de beste korte live-action film. 
[…]  
 
Waarom heb je een animatiestudio? 
Je zou kunnen zeggen dat het een richting was die ik gekozen heb en waar ik mee door ben gegaan. Het lot legde 
ongeveer een animatiestudio aan mijn voeten en ik werd erg goed in het produceren van animatiefilms. Dat is 
eigenlijk waarom ik hem nog steeds heb. 
 
Doe je het nog graag? Motiveert het je nog? 
Ja. Ik vind het moeilijk om alles te doen, maar elk proces vind het leuk. De planning, het erop uitgaan en praten 
met opdrachtgevers, pitching - ik vind het allemaal leuk. Het moeilijkste is dat ik op elk moment moet bepalen 
wat ik moet doen. Om op dit moment tegen iemand te zeggen: ‘ik wil dat je onderzoek doet naar dit en me dan 
het antwoord geeft.’ Op dit moment moet ik zelf de research doen. 
 
Wat is het belangrijkste als je een commercial, serie of film gemaakt hebt? Dat hij gewaardeerd wordt door 
andere animators, doet vrienden, door critici of door de afnemer? 
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De klant. Als de klant blij is ben ik dat ook. Er is weinig voor het publiek en als dat er wel is, is het leuk, maar 
het is meer voor de klant. 
 
Als je geen financiële restricties had, wat zou je dan produceren? Zou je op andere dingen letten als je totale 
vrijheid hebt? 
Dan zou ik heel graag een speelfilm maken. Ik heb ongeveer vier scriptie mijn hoofd, maar ik heb één script dat 
door iemand anders is geschreven. Als het mogelijk is wil ik dat echt goed produceren. Dat is een script van 
wereldklasse. 
 
Wanneer is een film af? 
Als producent is de film nooit af omdat je het moet distribueren, je moet het aan festivals aanbieden. Je moet 
vanuit je filmbibliotheek altijd proberen om iets anders te doen. Op DVD zetten, die DVD distribueren. Of een 
ander medium, wat dan ook. Je bent altijd bezig met je ‘catalogus’. Voor de acteur is het werk klaar als de 
scènes er gefilmd. Voor regisseur is het klaar na de laatste montage. Maar een producent moet tot het eind van 
de tijd bezig zijn met de film. Dat geldt voor een speelfilm of onafhankelijke film. Bij een film voor een 
televisieprogramma is het klaar zodra het hier de deur uit is. Als de klant opbelt en zegt: ‘ Wauw, dit is 
geweldig. Dank je.’ 
 
Wat zijn de belangrijkste veranderingen geweest in Nederland in de afgelopen jaren? 
Ik zou zeggen dat dat het veranderen van de omroepen is door Medy van der Laan. De situatie is eigenlijk het 
grootste probleem. Niemand wil nieuwe beslissingen nemen omdat ze niet weten wat er volgend jaar gebeurt. 
Dat is een groot probleem voor een heleboel mensen en vooral voor animatiefilmproducenten die voor televisie 
werken, want die gaan in een andere richting kijken voor meer werk. De reclamewereld bijvoorbeeld, dus dan 
wordt het krap in de reclamewereld. Dat komt echt door Medy van der Laan en de CV-constructie. Een paar 
jaar geleden stond Nederland echt op de wereldkaart qua productie en veel mensen kwamen naar Nederland om 
een film te maken. De prijzen gingen omhoog en er was echt veel bedrijvigheid. Op een dag was het afgelopen 
omdat de regering zei: ‘Die CV kost ons teveel.’ En dan is het af. Er is dus een hele grote verandering op dat 
niveau. En de afgelopen vijf á zes jaar zijn er veel meer producenten. Mensen die zeggen: ‘Ik ben een 
animatiefilmproducent en ik ga een film produceren en ik ga naar het filmfonds.’ Er is nu dus veel meer druk op 
het fonds dan vroeger. 
 
Denk je dat het goed of slecht is voor wat er geproduceerd wordt? 
Als het om geld gaat van het filmfonds noem ik dat altijd een ‘crapshoot’. Het wordt bij wijze van spreken met 
dobbelstenen bepaald of je geld krijgt of niet en je weet het nooit. Als er vier voorstellen zijn en ze hebben zoveel 
geld, dan zeggen ze: ‘dit voorstel sowieso niet, maar die drie andere zijn oké.’ Als er twintig zijn kun je wel 
zeggen: ‘deze gaat over een poes, en mijn poes is net dood. Hij ziet eruit als mijn poes, die wil ik geen geld 
geven.’ Je weet het nooit. Ik denk natuurlijk niet dat het echt zo simpel is, maar het wordt wel heel subjectief. 
 
Zou daar iets moeten veranderen bij het filmfonds, zou de organisatie anders geregeld moeten worden? 
Eerlijk gezegd denk ik dat het zo goed is als het zou kunnen zijn. En zo moeilijk als het is, denk ik dat er meer 
geld beschikbaar zou moeten zijn. Dat zal je wel horen van iedereen, van elk genre. 
 
Zijn er veranderingen waardoor de productie van animatiefilms volgens jou gaat veranderen? 
Ja, de mogelijkheden om zelf dingen te distribueren op Internet. Ik vind dat het nu niet per se noodzakelijk is om 
een film op film te zetten. Het hoeft niet, want het kan ook op DVD of als een hele grote .avi file en ik vind dat 
dat wel goed genoeg is. 
 
Denk je dat film iets van het verleden is? 
Nog niet. Maar omdat je nu alles kunt produceren op HD krijg je wel hetzelfde gevoel en kun je alles veranderen 
met kleurencontrast omdat filmgevoel te krijgen. Op een bepaald moment zullen mensen vergeten wat een 
filmgevoel was. In de productie hoef je bijna geen papier meer te gebruiken, omdat je alles wat je op papier kunt 
doen nu ook met de computer kunt doen. Het gaat om het gevoel van de artiest die een gereedschap gebruikt, 
niet de computer als gereedschap. 
 
Zou er iets moeten veranderen aan de mentaliteit van de animatie producenten in Nederland? 
Ik denk dat het geweldig zou zijn als het mogelijk was om een ‘animation union’ op te richten die mensen echt 
serieus namen, zoals wat de VHA is. Toen het echt werkte was dat iets heel moois en konden we alles delen. Op 
dit moment is iedereen ‘a loose wheel’. Er is geen centrale plek waar iedereen naartoe kan gaan. Ton Crone 
probeert volgens mij iets op te zetten met het NIAf.  Dat is goed voor de artistieke film, maar het is niet goed 
voor de opdrachtfilm. Mensen die hier bij Submarine werken aan opdrachtfilms hebben niet echt een plek waar 



Sjors Houkes [0112178] 
s.houkes@students.uu.nl 

 4 

ze samen kunnen komen. Of informatie delen als producent. Er is niet één specifieke plek waar ik naartoe kan en 
zeggen: ‘laat me eens zien welk materiaal jullie hebben van de verschillende animatoren.’ Dus dat zou volgens 
mij erg goed zijn. Als de animatiegemeenschap uit zichzelf nog een andere vereniging zou opzetten als Holland 
Animation. 
 
Denk je dat dat ook twee gebieden moeten blijven: de kunstanimatie en de opdrachtfilm? 
Het is een beetje moeilijk. Aan de ene kant is de essentie van de kunstzinnige film het experimenteren met dingen 
die nog nooit zijn gedaan. Hoe werkt het verhaal, hoe werkt deze vreemde stijl, dat soort dingen. Aan de andere 
kant heb je opdrachtfilms waarbij je honderd procent zeker wil zijn dat die film goed is voor de klant. Ze zijn dus 
wezenlijk anders van elkaar. Voor de mensen die zich bezighouden met zelfexpressie is dat hun grote doel. Aan 
de andere kant heb je een opdrachtfilm die voor zoveel geld moet worden gemaakt in zoveel tijd voor dit 
specifieke doel. Als je op die manier niet kunt werken kun je het maar beter maar niet doen. Het zijn twee 
kampen en sommige mensen stuiteren heen en weer. Mensen zoals Michael (Sewnarain). Hij werkt aan de 
artistieke kant en aan de opdrachtkant. 
 
Bestaat er een Nederlandse animatiestijl? 
Dat is een moeilijke vraag, maar volgens mij is er geen Nederlandse visuele stijl. In Spanje bijvoorbeeld hebben 
mensen de essentie van de Spaanse stijl weten te vangen, het Spaanse logo. Op de een of andere manier ziet het 
er gewoon Spaans uit. Maar in Nederland is er volgens mij meer een conceptuele stijl en dat is een zekere 
oneerbiedigheid, die een hoop van de succesvolle films zullen hebben. FATHER AND DAUGHTER (Michael Dudok 
de Wit 2000) is een erg traditionele film, maar door het soort ‘irreverent attitude’ is niets heilig. We kunnen 
overal grappen over maken. Dat, en de Nederlandse koppigheid. Het concept is belangrijker dan techniek. Hoe 
ik me voel is belangrijker dan de manier waarop ik me goed of slecht uitdruk. Ik denk dat dat als een rode draad 
overal doorheen loopt. Dat is aan de artistieke kant. ‘Ik kan mezelf uiten en het maakt me niet uit of ze het goed 
vinden of niet.’ Maar ik moet er wel bij zeggen dat dat aan het veranderen is. Langzaam maar zeker realiseren 
vooral de jonge artiesten zich dat als ze hun brood wil verdienen, ze dingen moeten maken die andere mensen 
leuk vinden. 
 
Wat is het resultaat daarvan? 
Ik denk dat het resultaat daarvan is dat wat er nu gemaakt wordt beter aan te zien is dan het meeste dat vroeger 
werd gemaakt. Zeker als je kijkt naar wat er nu in de galeries wordt getoond, in vergelijking met wat er twintig 
jaar geleden hing. 
 
Weet je altijd van tevoren welke animator je voor een project moet hebben? 
Meestal wel, ja. 
 
Omdat ze een bepaalde stijl hebben? 
Omdat ze een bepaalde stijl hebben. En als we vroeger al met ze gewerkt hebben, wat je moet ze wel kunnen 
vertrouwen.  
 
Hoe belangrijk is kritische waardering op buitenlandse festivals voor jou? 
Het is altijd leuk.  
 
Maar niet belangrijk? 
Dat hangt ervan af. Als je een auteursfilm hebt gemaakt is je persoonlijkheid daarin verwerkt en dan is het heel 
belangrijk. Als je een opdrachtfilm hebt gemaakt en de klant is tevreden en als andere mensen het leuk vinden 
voor wat het is, is het gewoon leuk. Maar het is niet noodzakelijk. Als je als auteur de film hebt gemaakt zodat 
mensen hem leuk vinden, is het vervelend als mensen hem niet leuk vinden. Als producent houd ik er niet van om 
films te maken die strikt van de auteur zijn. Films waar mensen geen rekening houden met het publiek. Ik hou 
erg van films waar het verhaal boeiend is. Het moet werken en in dat geval houd ik ervan als het publiek 
reageert. Dat is weer die tegenstelling dat bij een opdrachtfilm de klant het belangrijkste is en bij een 
auteursfilm het publiek. 
 
Is er in Nederland nog enige tegenstand voor animatie, zoals weinig vertoningen of interesse? 
Nee. Het NIAf en il Luster doen het denk ik goed. Ze gaan erop uit. Animatie op school is een goed idee. Je hebt 
kinderen dan heel vroeg en ze groeien op met animatie. Dan heb je in de volgende generatie mensen die echt wat 
van animatie afweten. Dat is leuk. In de reclamewereld zijn er denk ik twee nadelen. Het is te duur en het duurt 
te lang voor de productie. Als we het dan toch willen moeten we naar Engeland gaan. Die dingen zijn het 
moeilijkst. Omdat het heel vaak gebeurt zijn veel mensen van Nederland naar Engeland gegaan. 
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Is er hier geen goede infrastructuur? 
Nee, het is erg moeilijk om een goed leven te leiden in de animatie. In Engeland is er meer animatie, meer 
mogelijkheden. Een paar van de beste Nederlandse animatoren werken nu in Londen en maken daar echt goede 
dingen. 
 
Hoe zou dat verbeterd kunnen worden? 
Educatie. In allerlei vormen. Van mensen in de reclamewereld tot kinderen op school en mensen in het publiek. 
 
Welk effect zou dat hebben? 
Als mensen weten hoe leuk animatie kan zijn en dat er allerlei mogelijkheden zijn om hier leuke animatie te 
maken, dan zou het mogelijk zijn om beter te presteren. En iedereen kan beter presteren. Je moet mensen dus 
beter informeren. 
 
Zou je zeggen dat de vorm van succes afhangt van wat je doet, opdrachten of onafhankelijk? 
Ja.  
 
Op welke manier ben je zelf nog in contact met mensen die onafhankelijke films maken? 
Op festivals, soms komen ze hier binnen, soms op bijeenkomsten van NFTVM (Vereniging Nieuwe Film- en 
Televisiemakers). Ik krijg nu ook drie a vier keer per week mensen aan de telefoon die zeggen: ‘ik ben 
professioneel animator en ik doe dit en dat, kunnen we een afspraak maken zodat ik jou mijn werk kan laten 
zien?’. 
 
Die kun je natuurlijk niet allemaal gebruiken. 
Nee. Wat er gebeurt is dat ik alle CV's en voorbeelden van hun werk in een groot boek doe, met eventueel een 
DVD met samples erbij. Op die manier is het mogelijk om snel een visuele indruk krijgen van wat die persoon 
doet. Dat helpt als je naar een klant gehad. 
 
Dat waren mijn vragen. Wat vond je het interessantst? 
Ik denk dat het interessantste resultaat van het onderzoek zal zijn hoe mensen de toekomst zien. 
 
En hoe zie jij de toekomst? 
Ik denk dat de productiewaarde iets zal afnemen. We hebben altijd Hollywood en big budget films gehad die op 
de een of andere manier een garantie hadden om een flinke hoeveelheid geld te verdienen. Er zullen altijd meer 
mensen zijn die thuis Flash filmpjes gaan maken, uitbrengen en een groot deel daarvan zal troep zijn. Om de 
zoveel tijd besteedt een artiest er echt tijd aan, maar omdat er zoveel troep is zal het moeilijk voor hen zijn om er 
echt geld aan verdienen. Tot iets zoals Atom Films standaard wordt voor iedereen, of Google TV of iets 
dergelijks. Pas als dat begint te komen kun je er langzaam een beetje geld aan verdienen. En dat zal erg 
interessant zijn. Massadistributie zal op een individueel niveau plaatsvinden, in de niet al te verre toekomst. Dan 
is het interessant om te zien wat er werd met de zogeheten industrie. 
 
Denk je dat er dan een nieuwe industrie opkomt? 
Ik denk niet dat er in Nederland echt een industrie opkomt. Ik had die illusie een tijdje, maar je hebt de 
mogelijkheid om goedkoop in andere landen produceren. Er zijn in Nederland mensen die nu dingen in Polen 
produceren, waar ik op geen enkele manier aan kan tippen. Als ik tegen hen moet pitchen en deze cliënt wil 
alleen 3D-materiaal, dan heb ik de pitch automatisch verloren. En de mensen in Polen komen in de problemen 
door mensen in India. In India hebben ze problemen door mensen in China. In China zullen ze snel problemen 
krijgen door dat je heel goedkoop in Thailand kan produceren. Of waar dan ook, Noord-Korea bijvoorbeeld. Dit 
is op het commerciële niveau en dat heb je nodig om de industrie voort te stuwen. Wat er denk ik gaat gebeuren 
is dat er connecties gemaakt gaan worden door heel Europa en dat het op een bepaald moment mogelijk is om 
een studio te beginnen.  
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Bijlage E 
 
Interview met Rosto in Studio Rosto A.D., 13 april 2006 
 
Wat heb je tot nu zoal gedaan, hoe ben je hier terecht gekomen?. 
Ik heb eind jaren ’80 gestudeerd aan de HKU, waar ik niet kon kiezen welke richting ik op wilde. Dat werd mij 
in eerste instantie bijna fataal. Ik werd niet toegelaten, omdat ik bij geen van de richtingen paste en dat is ook 
een beetje het thema van mijn leven geworden. Ik viel altijd tussen de wal en het schip. Ik heb van deze zwakte 
mijn kracht proberen te maken. Aan het einde van mijn studie had ik mijn eigen plek, ik was uiteindelijk terecht 
gekomen bij grafische vormgeving en voelde me daar niet helemaal thuis. Ik heb uiteindelijk mijn eigen plek en 
marges daar gevonden en die gelukkig ook gekregen. Aan het einde van mijn studie ben ik ook mijn eigen studio 
begonnen, mijn eerste klussen kwamen binnen. Ik ben eigenlijk vanuit mijn studie letterlijk de praktijk in gerold. 
In eerste instantie deed ik heel veel vormgeving werk. Ik ben daar wel altijd ontzettend kieskeurig in geweest. Ik 
heb nooit strontklussen voor het geld aangenomen. Ik heb alleen maar klussen gedaan waarin ik behoorlijke of 
volledige vrijheid kreeg. Ik heb alle ruimte genomen om mezelf te blijven ontwikkelen en ben steeds autonomer 
geworden. Het was eerst zo dat ik geld verdiende met leuke klussen en dat gaf ik dan weer uit aan mijn eigen 
zogenaamde guerrillaprojecten. Dat konden uitgaven zijn, boekjes, periodieken, filmpjes alle gekkigheid die 
maar in mij op kwam. Langzaam maar zeker is dat gaan kenteren en is dat omgedraaid. Dat is eigenlijk sinds de 
tweede helft van de jaren ’90 gebeurd, toen ik mijn eigen project Mind my Gap opstartte. En nu is het zo dat ik 
fulltime aan mijn eigen projecten werk – of dat nu films, muziek of print is – en als ik tijd heb en zin heb wil ik 
nog wel voor een opdracht beschikbaar zijn. 
 
Je verdient je geld niet met opdrachten, maar komt dat dan van subsidies? 
Momenteel haal ik het geld voor mijn eigen projecten die voornamelijk aan MIND MY GAP gerelateerd zijn uit 
subsidies. En heel af en toe komen er wat krenten voorbij die ik niet af kan slaan en als de tijd het toestaat wil ik 
dat wel eens doen. Het is ook wel gezond om af en toe uit je eigen bubble te ontsnappen. 
 
Zou jij in woord kunnen omschrijven wat je bent? 
Ja: mijzelf. Het klinkt misschien een beetje kort door de bocht, maar het komt er op neer dat in principe maar 
verstand heb van één ding en dat is mijzelf zijn en daar betalen mensen me momenteel ook voor.  
 
Maar voel je je een filmmaker? 
Ja...wel zoals dat in het engels dan heet ‘amongst other things’. Ik heb mezelf nooit als ‘animator’, of als 
filmmaker gezien, maar voornamelijk breed; meer een beeldend audiovisueel, kunstenaar zou ik bijna willen 
zeggen. Ik weet eigenlijk de goede term er niet voor. Artiest, maar dat klinkt in het Nederlands meteen weer zo 
fout. Dan ben je Bonnie St.Claire of Mieke Telkamp. In het Engels covert ‘artist’ meteen wel het hele creatieve 
gebeuren.  
 
Zoals de discussie over ‘art’ en ‘high art’  
Precies. En ‘fine art’, dan ben je beeldend kunstenaar. Maar we hebben daar niet echt een ander woord voor. 
Een kunstnaar in de klassieke traditie ben ik ook niet. Ik sta niet alleen maar in musea en galeries. Wat dat 
betreft is het dus een beetje lastig en probeer ik het wat dat betreft zoveel mogelijk aan anderen over te laten.  
 
Voor wie maak jij dingen? Heb je bij het maken van films een publiek in gedachte? 
Nee, ik ben er achter gekomen dat er wel degelijk een publiek bestaat voor mijn werk. Dat was in eerste instantie 
een aangename verrassing, want ik ging er vanuit dat mijn werk zo hardcore was en voornamelijk dingen waren 
die mij interesseerde dat daar waarschijnlijk geen publiek voor zou bestaan. Ik kwam er achter dat dat publiek 
er wel degelijk is,  maar het is geen publiek dat zich in een doelgroep laat vangen. Het is niet van een bepaalde 
leeftijd, niet van een bepaald geslacht of ras. Volgens mij is mijn publiek een vrij kleurrijk moeilijk te vangen 
groep.  
 
Houd je wel rekening met die groep? 
Nee, ook heb ik geleerd om op een gegeven moment volledig te vertrouwen op mijn intuïtie en niet rekening te 
houden met publiek, omdat je dan bij voorbaat al compromissen sluit. Ik wil eigenlijk ongezouten en 
compromisloos werk blijven maken. Het is eigenlijk zo dat ik het werk zo zuiver mogelijk wil houden en het 
achteraf zijn publiek wil laten vinden en niet van te voren al bedenken welk publiek er is en dat dan te willen 
pleasen.  
 
Is een film maken een doel op zich of doe je dat om jezelf te ontwikkelen? 
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Ligt er aan wat voor een project het is. Mezelf ontwikkelen hoop ik de rest van mijn leven te doen. Een van de 
allerleukste dingen van het leven vind ik namelijk het leren, ontdekken en verrast worden en dat hoop ik altijd te 
kunnen blijven doen. Ik zoek altijd dingen op die ik eng vind of dingen die ik nog niet zo goed kan, dat houd je 
levend. Wat ik heel vervelend vind is op een gegeven moment trucjes blijven herhalen. Dus er zit bijna altijd wel 
een bepaalde gedachte in van willen blijven ontwikkelen. En verder is het volstrekt project afhankelijk wat de 
andere agenda’s zijn. Van mijn laatste twee films had ANGLOBILLY FEVERSON (1999) had een hele andere 
filosofie wat ik daarmee wilde bereiken dan JONA/TOMBERRY (2005) bijvoorbeeld. 
 
Wat is het verschil dan? 
Een van dingen die echt aan de oppervlakte liggen qua techniek is dat ik bij ANGLOBILLY echt een film wilde 
maken alsof het een schilderij was. Dus bijna geen script, bijna geen storyboard, maar voor je uit werken. Wel 
een punt op de horizon hebben waar je naar toe wil, maar gewoon kijken wat er onderweg gebeurt. Ik heb mezelf 
daar alle vrijheid gegeven. Elke dag weer opnieuw gekeken, wat zullen we eens gaan doen en hoe zullen we dat 
gaan oplossen. Bij JONA/TOMBERRY  was dat precies het tegenovergestelde. Dat was helemaal een breakdown 
maken. Elk ding van te voren uitdenken, doordenken en logistiek proberen vorm te geven voordat we in 
productie gingen. Het ene was dus heel vrij qua opzet en organisatie en het andere was heel strak. Het ene ging 
over elke dag creatief zijn en het andere bijna over hoe klassieke animatiefilm gemaakt wordt. Alles van te voren 
helmaal in stukjes opdelen en vervolgens gaan uitwerken. Ik weet niet hoe filmmaken werkt en iedereen die dat 
wel beweert is een leugenaar. Je probeert daarin altijd je eigen formule te ontdekken: wat werkt voor mij? 
Omdat ANGLOBILLY op zich heel goed bevallen was, maar merk je direct wat de nadelen ervan zijn. Bij 
JONA/TOMBERRY heb ik meteen het andere uiterste geprobeerd om te kijken hoe dat dan beviel. 
 
En beviel het? 
In beide gevallen heeft het echt hele grote voor- en nadelen. 
 
Vind je het prettig om de organisatie in eigen hand te houden of zou je dingen ook aan anderen willen over 
laten? 
Ik laat al heel veel aan anderen over, de teams worden steeds groter en dat is iets dat ik leer. Ik ben jaren 
geleden begonnen, toen was ik een ‘echte’ auteur, in de krapste zin van het woord deed ik alles helemaal zelf. 
Daarna ben ik heel voorzichtig begonnen dingen los te laten, te delegeren en te vertrouwen voornamelijk. Dan 
ontdek je op een gegeven moment dat in sommige gevallen dat heel erg gezond is en dat je soms op hele 
verrassende resultaten komt. Soms zelfs beter dan als het helemaal alleen had gedaan. Puur omdat er nieuwe 
inspiratie, nieuw bloed in zit. En daarin ga ik steeds een stapje verder. Kijken hoe ik daarin mijn eigen ziel kan 
bewaren en bewaken en dan toch van buiten af steeds meer krachten daarin te betrekken. Bij JONA/TOMBERRY zat 
ik nog steeds, ondanks het feit dat het een groot team was, overal tot mijn oogballen in en dat is af en toe echt 
een beetje te veel geworden. Dus het project wat ik nu wil gaan doen wil ik nog vrijer opzetten, het moet voor mij 
eigenlijk een heel licht ding worden. 
 
Dus weer een stapje terug van het geplande zoals bij JONA/TOMBERRY. 
Het moet niet meer zo strak gepland worden, het moet iets vrijer worden. Maar ik wil voornamelijk meer beroep 
doen op andere mensen. Om een voorbeeld te geven; ik schrijf het nu met een schrijver, waar ik voorheen dus 
alles helemaal zelf schreef. Op deze manier wil ik met kleine samenwerkingsverbandjes gaan werken. 
 
Wat denk jij dat animatie is? 
Ik denk dat het een techniek is. Ik beschouw mezelf ook niet als animator of animatiefilmmaker. Ik gebruik het, 
omdat ik daarmee hardop kan dromen. Dat is met live-action een stuk lastiger. Ik geloof ook heel erg in live-
action. Ik geloof in alle mogelijke technieken om film te maken, dat is wat mij betreft grenzeloos. Animatie is 
daarbij een hele dankbare techniek om dingen te laten gebeuren die op geen enkele andere manier mogelijk zijn. 
Het is veel directere lijn van je oorspronkelijke visioen naar het uiteindelijke resultaat. Als genre geloof ik er 
niet meer in. We leven in een tijdperk, waarin godzijdank al die grenzen enorm aan het vervagen zijn. Het voelt 
heel oneigenlijk dat het nog steeds als genre gezien wordt, terwijl de meeste speelfilms ook al voor de helft 
animatie zijn. 
 
Geloof je dat animatie de nieuwe norm zal zijn voor de filmkunst voor de komende jaren? 
Daar geloof ik geen fuck van. Dat vind ik heel raar. Daar gaat cinema niet over. Cinema gaat over visie. Het is 
een medium waarin verlichte geesten hun licht laten schijnen op bepaalde onderwerpen. Het rare van animatie 
is dat het het enige genre is waarbij de techniek gelijk het genre definieert. Dat is bij geen andere genre is dat 
zo. Bij documentaire is dat niet zo, bij fictie is dat niet zo, dat wordt allemaal inhoudelijk gedefinieerd. De 
inhoud geeft het genre aan. Bij animatie is dat de techniek. Het kunnen hele domme cartoons zijn, het kunnen 
hele artistieke kunstwerkjes zijn, maar het valt toch allemaal onder die ene noemer. Omdat die techniek gebruikt 
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is. Dat vind ik heel vreemd. Ik vermoed wel dat er in de nabije toekomst mogelijk een nieuwe definitie van 
animatie gevonden zal gaan worden, want de reden dat het een genre is, de reden dat er animatiefestivals zijn, 
bestaat allang niet meer. 
 
Ik heb de indruk dat het zich heeft ontwikkelt tot een genre. Maar natuurlijk is dat altijd een grens die je (zelf) 
stelt als je zoiets gaat benoemen.  
Absoluut. Op een gegeven moment was het een uitstervende kunstvorm. In de loop van de jaren zeventig en jaren 
tachtig was het echt aan het uitsterven. Dan is het logisch dat mensen harder gaan vechten zodat het niet 
helemaal verdwijnt. Dan gaat men harder werken en krijgt men er subsidie voor, maar dat is nu heel erg aan het 
veranderen. Animatie leeft als nooit te voren. De grenzen van wat het is en wat er binnen de definitie valt is 
enorm aan het ‘expanden’. En er zal binnenkort wel inhoudelijke definitie voor gevonden worden. 
 
Je zegt ‘Animatie leeft als nooit te voren’ , maar denk je dat animatie op dit moment succesvol is in Nederland? 
Het ligt er natuurlijk aan waar je naar kijkt. Als je kijkt naar speelfilms, neem STAR WARS, neem KING KONG , dat 
is al voor de helft animatie, dan zeg ik het is heel succesvol. Mensen verwachten tegenwoordig niets anders als 
ze naar blockbusters gaan. Als je kijkt naar het autonome werk, het auteurswerk in Nederland en je vraagt is dat 
succesvol? Ik denk het niet.  
 
Wanneer zou het wel succesvol zijn? 
Als het Holland Animation Film Festival continu uitverkocht zou zijn, als dat enorme aandacht in de pers krijgt. 
Dat is een graadmeter. Je ziet dat die festivals te weinig mensen van de straat trekt die denken ‘gezellig we gaan 
eens even lekker animatiefilms kijken.’. Die interesse is er namelijk niet. Die is er gek genoeg wel voor film in 
het algemeen, Rotterdams filmfestival doet het hartstikke goed, zelfs voor documentaire, het IDFA doet het ook 
hartstikke goed, maar voor animatie is die interesse er in principe niet. Het is ook denk ik wel een 
imagoprobleem. De Nederlandse animatiefilmmakers zijn wereldberoemd in hun eigen kringen en verder kent 
hen niemand. 
 
Is het (succes) dan vooral een kwestie van gezien worden, moet er een  publiek gevonden worden? 
Ik weet niet wat belangrijk is. Dan zou ik dus nu een uitspraak moeten gaan doen over wat goed is voor de 
mensen. Dat weet ik niet.  
 
Daarover zou je toch kunnen speculeren? 
Ik denk wel dat het heel gezond zou zijn als überhaupt kunst meer een plek krijgt in ons dagelijks bestaan en 
daar hoort animatiefilm in principe bij. Daarmee wil ik niet zeggen dat de Nederlandse animatiefilm per 
definitie kunst zijn en dus goed zijn voor iedereen. Daar zouden we het ook nog over kunnen gaan hebben. Maar 
in principe vind ik wel dat Nederland behoorlijk aan het verarmen is op het gebied van artistieke ‘nourishment’. 
Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben geen man met een boodschap. 
 
Heb je wel het idee dat je een deel uitmaakt van een groep mensen die iets doet of een bepaalde stroming? 
In eerste instantie zou ik willen zeggen: nee. Ik ben een eenling. Maar aan de andere kant kom je wel genoeg 
zielsverwanten tegen. Sommige mensen binnen het animatiewereldje, sommige mensen binnen het filmwereldje, 
sommige mensen binnen kunstwereldje, maar dat is meer een netwerk van nog meer zonderlingen. Maar een 
stroming? Nee.  
 
Kan je kort vertellen hoe de animatiewereld in Nederland eruit ziet? 
Dat zijn heel veel eenlingen. Dat komt doordat animatie in principe een eenzaam beroep is.  Het zijn vaak 
mensen die een beetje voor zich uit zitten te tekenen. Vaak mensen die heel erg in hun eigen wereld leven. Maar 
het animatielandschap is wel redelijk behoorlijk in kaart gebracht. Het is zo’n klein wereldje. Het zijn geen 
honderden mensen die actief zijn in deze kringen. Mensen kennen elkaar. Ik denk dat in Nederland de sfeer over 
het algemeen redelijk sympathiek is. Ik ken behoorlijk wat verschillende wereldjes en het animatiewereldje is 
niet een van de meest zure vermeenden van al die kringetjes. 
 
Is er wel sprake van een competitieve sfeer? 
Nee, niet echt. Eikels heb je overal, dus ook in het animatiewereldje. Ik ken heus wel een aantal eikels en soms is 
dat vanwege competitief gedrag of vanwege dat ze te weinig liefde in hun leven gehad hebben, maar daar stop ik 
geen energie in. 
 
Je voelt je niet door hen tegengewerkt? 
Binnen het animatiewereldje niet echt. Ik heb wel over het algemeen het gevoel dat de Nederlandse mentaliteit 
zo is dat we onze eigen profeten niet eren. Maar dat weet iedereen, dat je eerst een bekroning in het buitenland 
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moet halen voordat je in Nederland een klein klopje op je schouder kunt verwachten. We zijn niet echt zuinig op 
onze kunstenaars in Nederland, maar dat vind ik meer Nederlands calvinistisch probleem dan een 
animatieprobleem. 
 
Welke organisatorische mensen, groepen ken je die direct invloed kunnen uitoefenen op het werk van animators 
in Nederland? 
Dat zijn producenten. Producenten hebben nog altijd een sleutelfunctie in hoe film georganiseerd is in 
Nederland. En fondsen: filmfondsen, kunstfondsen. Wat dat betreft is het begrip onafhankelijk filmmaker een 
beetje verneukeratief, omdat je helemaal niet onafhankelijk bent. Je bent namelijk afhankelijk van producers, 
van geldschieters, fondsen. Het soort mensen dat jouw plan zien zitten. Daarna ben je afhankelijk van 
selectiecommissies en festivaldirecteuren of je film überhaupt wel een podium krijgt. De echte onafhankelijk 
zielen op dit moment zijn werkzaam op het internet. Die maken het namelijk in hun eigen tijd, van hun eigen geld 
en die publiceren het op een eigen manier, op een podium. Zij zijn volstrekt onafhankelijk. Zij hebben geen 
goedkeuring van wie dan ook nodig. In het animatiewereldje is dat heel anders.  
 
Wat zou het betekenen als jij zelf zou werken bij een producent? 
Wij produceren zelf. Dat komt voort uit een guerrilla-achtergrond. Ik ben gewend om te delen en te stelen en om 
films te maken voor 0 gulden destijds. Dus ik weet behoorlijk hoe je dingen van de grond kunt krijgen. Dat werd 
op een gegeven moment een beetje frustrerend toen er schaalvergroting in de projecten kwam. Met name als je 
naar 35mm gaat, dan is er ineens veel meer geld nodig, dan ga je met veel meer mensen werken en daarvoor is 
weer meer geld nodig. Die schaalvergroting brengt dus meteen een grotere financiële eis met zich mee en wordt 
het productioneel wat lastiger. Maar in eerste instantie werd ik daar redelijk door gefrustreerd, want ik kwam 
erachter dat ik dat eigenlijk ook het beste zelf kon doen. Ik kwam erachter dat hoewel we met andere 
producenten werkten, we zelf heel veel bleven doen en het liefste ook deden, maar dan kregen we nooit officieel 
de titel. Bij JONA/TOMBERRY zijn we in een oorlogscenario terecht gekomen en zijn we uiteindelijk op een 
constructie gekomen dat we gingen coproduceren. En nu officieel, we deden het daarvoor eigenlijk ook altijd al, 
maar nu kregen we ook de titel. Daar heb je direct meer rechten en een grotere vinger in de pap. Het is eigenlijk 
heel vreemd geregeld in Nederland. Jij komt met een film die wilt maken. Je gaat met een producent in zee en 
vervolgens wordt het een product van de producent, die jou inhuurt. En jouw rechten en jouw plek is ineens die 
van een ingehuurde regisseur. Het jouw film eigenlijk helmaal niet meer, het is de film van de producent 
geworden. Dat zijn dingen waar ik uiteindelijk heel veel moeite mee begon te krijgen, zowel praktisch als 
inhoudelijk. Dus zijn we gaan coproduceren. Dat is zo goed bevallen dat we nu gewoon zelf  volledig gaan 
produceren. 
 
Wat zou je op dit moment het liefste willen ondernemen op animatiegebied? 
Precies dat wat ik aan het doen ben.  
 
Je voelt geen beperkingen? 
Elke dag is een gevecht met de realiteit. Ik verdom het om de realiteit te nemen als die is. Ik heb geprobeerd er 
de gewoonte van te maken de realiteit zoveel mogelijk naar mijn inzichten te modeleren. En dat gaat soms wat 
beter dan een andere keer. Maar ik ben er wel van overtuigd: de realiteit maak je zelf. Maar dan moet je wel 
bereid zijn daar wat energie in te stoppen. Ja, geld. Iedereen zal over geld beginnen. Dat is iets waarvan je 
wilde dat het niet bestond of dat het iets was dat niet zo ontzettend belangrijk was. Ik geloof toch niet dat het 
recht heb om daarover te klagen. De goden zijn me nog steeds erg goed gezind wat dat betreft. Tijd: ik zou graag 
willen dat ik 48 uur in een dag had. Dan werk ik N.B. heel snel, maar ik heb zo ontzettend veel ambities, zo 
ontzettend veel haast en nog zo veel te doen. Tijd is echt een groot probleem. 
 
Welke ontwikkelingen die er op dit moment in Nederland zijn, als ze er zijn, vind je interessant? 
Ik ben behoorlijk sceptisch over wat er met animatie in Nederland aan het gebeuren is. Ik heb namelijk wel eens 
het gevoel dat de nieuwe jongens en meiden die een nieuwe visie hebben, die de nieuwe ontwikkelingen 
begrijpen en sterker nog die de nieuwe ontwikkeling zijn, dat zij eieren voor hun geld kiezen en geen 
onafhankelijke kunstfilmpjes voor te weinig geld gaan zitten maken, maar al heel snel het commerciële circuit in 
verdwijnen, al dan niet in het buitenland en dat wij het hier op het gebied van animatiefilms het voornamelijk 
moeten doen met mensen die van de kunstacademie komen en daar geleerd hebben wat animatiefilm is, dat is 
Nederland gedefinieerd in de jaren 70, en nog steeds op die manier films maken. Dit heeft bruto het resultaat dat 
ik die al niet meer piepjong is nog steeds als de nieuwe generatie gezien wordt. Wat voor mij op zich niet slecht 
is, maar voor het Nederlandse klimaat is dat niet zo gunstig.  
 
Dus er is niet zoveel vernieuwing, het is meer een voortzetting van het oude. 
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Ja, volgens mij ben ik één van de weinige die zich met ‘mixed media’ en de vervagende grenzen bezig houdt en 
ook de taal van de animatie film probeert uit te rekken en op zijn kop te zetten en daar dingen mee te doen. 
 
Je vindt je zelf dus wel relatief succesvol? 
Dat hangt af van je definitie van succes. 
 
Wat is een definitie van succes? 
Dat zijn er natuurlijk een aantal. Succes door anderen gedefinieerd. Ik zie mezelf wel als redelijk succesvol. De 
ruimte tussen wie ik artistiek zou willen zijn en wie ik artistiek ben wordt steeds kleiner. Naar maatstaven van 
anderen ben ik behoorlijk succesvol. 
 
Wat vind je belangrijk als je bezig bent met een productie? Wil je een film maken van een zo hoog mogelijke 
kwaliteit of wil je veel maken? 
Ik wil veel van een zo hoog mogelijke kwaliteit maken, maar ik wil ook het traject de moeite waard is. Het traject 
komt eerst en dan komt het eindresultaat. Het is namelijk zo dat animatie relatief veel tijd kost, ook al werk je 
snel. Voor mij is het belangrijk dat die tijd een hele goede en vruchtbare tijd is geweest en niet alleen die 10 
minuten die je uiteindelijk overhoudt op het eind. 
 
Het is dus meer een bezigheid dan een doel. 
Als je drie jaar van je leven ergens mee bezig bent en het eindresultaat is 10 minuten dan heb ik liever dat die 
jaren goed waren dan dat die 10 minuten heel goed zijn. Daarbij ben ik er heilig van overtuigd dat als die drie 
jaar heel goed, vruchtbaar en gelukkig zijn geweest die 10 minuten dat ook uitstralen. 
 
Van welke mensen vind je het belangrijkst dat ze je werk waarderen? Vrienden, collega’s, critici, het grote 
publiek? 
Tijdens het maken speelt dat geen rol. Tenminste zo min mogelijk. Maar natuurlijk daarna is het zelfs 
noodzakelijk dat je gewaardeerd wordt. Dat is honing voor de ziel. Dat heb je nodig. Ik heb het het meeste nodig 
van een aantal mensen die me heel dierbaar zijn. Dat is het allerbelangrijkste voor mijzelf. Voor de film is het 
natuurlijk heel belangrijk dat die op een gegeven moment een publiek vindt en dat het publiek het werk vindt. 
 
Eigenlijk zou het beste zijn dat de zaal vol zat elke keer... 
Ja, want zeker mijn werk dat is niet voor iedereen. Dus als de zaal vol zit is de kans dat er een paar zitten die er 
helemaal mee weglopen groter dan als er een paar kopen in de zaal zitten. Mijn films moeten echt hard werken 
om een publiek te vinden. 
 
Komt dat door de vorm of door de inhoud? 
Dat is de inhoud. 
 
Denk dat er iets moet veranderen in Nederland om de volle zalen bij het HAFF te bereiken? 
Ik denk dat er heel veel moet veranderen. Alleen wat dan precies? Als ik dat zou weten zou ik meer een 
beleidsmaker zijn en dat ben ik niet echt. 
 
Het heeft dus te maken met beleid? 
Absoluut. Het heeft met politiek te maken. Het is helemaal geen gunstige beweging dat we zo in de wind van de 
privatisering zitten. Dat we zelf al vinden dat kunstenaars maar voor zich zelf moeten zorgen. Met andere 
woorden als jij zo nodig kunst wil maken dan zorg je zelf ook maar dat daar geld voor komt. Dat resulteert erin 
dat mensen werk gaan maken wat het publiek wil, zodat het publiek krijgt wat het publiek wil. Ik vind dat kunst 
daar niet voor is. Ik vind dat kunst ten aller tijden geholpen moet worden, dat het continu gesteund wordt en dat 
mensen daar hoe dan ook mee te maken krijgen. Het is gezond het is nodig. Onderwijs daar begint het ook 
allemaal mee. Het onderwijs is momenteel ook erbarmelijk. 
 
Onderwijs in het geheel? 
Onderwijs in geheel, zover ik daar kijk op heb en kunstonderwijs in het bijzonder. Er heerst een enorme armoede 
en er is vooral een enorme identiteitscrisis aan de gang in het kunstonderwijs. Wat is het nu precies? Is het plek 
waar mensen een vak leren of is het een ouderwetse kunstacademie, een vrijplaats voor creatieve geesten? Ze 
weten het van zich zelf niet eens meer. Ik vind sowieso dat mensen, en dat geldt niet alleen voor Nederland maar 
voor de hele wereld, weer moeten leren, bijna gedwongen moeten worden, voor zichzelf na te denken in plaats 
van het vertelt te moeten krijgen wat van dingen te vinden. Daar is kunst ook belangrijk voor. Kunst geeft niet 
alle antwoorden, maar stelt vaak vragen.  Ik denk ook dat mensen weer moeten gaan geloven. 
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Religieus, bedoel je? 
Dat maakt me niet zoveel uit, maar ze moeten weer gaan geloven in dingen. Vooral niet bij een kerk gaan, maar 
religieus zijn is zo slecht nog niet. Mensen moeten zich weer een beetje druk gaan maken over dingen. 
 
Denk je dat studiowerk afdoet aan de creativiteit van de deelnemers? 
Dat kan. Als je voor het gemak naar de Hollywood-industrie kijkt dan zie je dat inderdaad. Elk project wat 
oorspronkelijk van één iemand was, wat een eigen karakter had, wat een eigen signatuur had, erodeert op een 
gegeven moment tot een hapklare brok wanneer het eenmaal door die molen gaat, waar geen scherpe kantjes 
meer aan zitten. Het is een helemaal glad ding wat je zonder te kauwen kunt door slikken. Dat is het resultaat 
van zo’n studiomolen. Maar je ziet ook grote productie waar veel mensen gewerkt aan hebben, maar het blijft 
van één iemand. Het kan.  
 
Maar kan een studio ook voordelen hebben? 
Ik werk er zelf ook mee op grote schaal. Het grote voordeel is dat we vaker dingen te zien krijgen. Je kan het wel 
in je eentje gaan zitten te doen, maar dan ben je er waarschijnlijk je leven lang mee bezig.  Ik heb liever elk jaar 
een aantal van dat soort films dan een keer in de eeuw. Je wint er snelheid mee. 
 
Waarom maak je Engelstalige films? 
Het zijn een aantal redenen. Het MIND MY GAP is sowieso begonnen als een Engelstalig project. Dat had twee 
redenen. Ten eerste: het was op het internet en het internet is een wereldpodium, daarin moet je ook een 
wereldtaal aanslaan. Maar wat eigenlijk belangrijker was dat de ‘bottom’ van alles wat er in MIND MY GAP 
gebeurde is muziek. Alles is gebaseerd op songs die ik zelf ooit geschreven heb, die weer wortels in de rock’n 
roll traditie hebben, want die zitten nou eenmaal in de contemporary rock en popmuziek. En dat gaat gewoon 
bijna niet zonder het Amerikaans. Het is niet eens Engels, het is Amerikaans. Dat is een groot verschil. De 
muziek heeft gewoon het Amerikaans zich helemaal eigen gemaakt, juist bijna zo dat er weer een nieuw 
vocabulaire is uitgekomen en daar zit MIND MY GAP ook heel erg. Woorden hebben soms niet eens een letterlijk 
betekenis hebben, maar alleen maar een vibe of een gevoel overbrengen. Dat dreunt dus vanwege die songs 
enorm in MIND MY GAP door en dan ook in de film. Er zijn gewoon een aantal dingen die niet in het Nederlands 
te vertalen zijn en die wel iedereen begrijpt als je ze zingt of als je ze uitschreeuwt. 
 
Hoe denk je dat het in de komende 5 á 10  jaar met animatiefilm in Nederland zal gaan? 
Ik heb eigenlijk twee scenario’s: wat ik hoop dat er gaat gebeuren en wat ik vermoed dat er gaat gebeuren. Wat 
ik vermoed ziet er niet zo gunstig uit; dat alles redelijk bij hetzelfde blijft alleen maar meer. Meer mensen die in 
dezelfde vijver gaan vissen en die vijver wordt alleen maar kleiner. In de praktijk betekent dat het er minder geld 
gaat komen. Mogelijk gaan we meemaken dat het geld helemaal gaat verdwijnen. Terwijl het aantal mensen dat 
van de academies af gaat komen en films wil gaan maken, alleen maar meer wordt. Inhoudelijk verwacht ik 
binnen Nederland in de komende vijf jaar niet veel ontwikkeling. Daarvoor is de machine te roestig en te weinig 
flexibel. Er moet iets drastisch gebeuren wil die machine aangepakt worden of vervangen worden. Wat ik hoop 
dat er gaat gebeuren is dat er een boel jonge mensen hard doorgaan met trekken aan de taal die animatiefilms, 
de grenzen harder laten vervagen, mij met stomheid doen slaan als ik hun werk zie. Daarin steeds 
onafhankelijker worden en financieel onafhankelijker worden, want dat kan namelijk tegenwoordig. We hebben 
niet zoveel meer nodig om de meest waanzinnige dingen te doen. En ik hoop dat hun unieke visie op wat films 
daar zich niet meer voor schamen en niet meer achter verschuilen, maar gewoon laten zien en laten uitdrukken 
in hun werk. 
 
Wat vind  je zelf een interessante vraag? 
Of je er gelukkig van kunt worden. 
 
En het antwoord daarop is? 
Ja, ik denk wel dat je er gelukkig van kunt worden. 
 
En is dat een doel? 
Dat is het ultieme doel. Gelukkig worden en gelukkig maken. Dat is volgens mij niet te veel gevraagd. 
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Bijlage F 
 
Interview met Gerben Schermer op het kantoor van het HAFF op 12 juli 2006 
 
Wat is jouw rol in de Nederlandse animatiewereld? 
Samen met een paar andere mensen zijn wij verantwoordelijk voor het animatiefilmfestival dat hier eens in de 
twee jaar plaatsvindt. Als kerntaak hebben wij het organiseren van het festival, het financieren en produceren, 
maar ook het programmeren. Films zoeken uit de hele wereld, programma's samenstellen. We doen zelf de 
selectie. We hebben dit jaar waarschijnlijk meer dan 1700 aanmeldingen uit de hele wereld en het streven is om 
ze begin augustus allemaal gezien te hebben. Dat selecteren doen we met drie programmeurs. 
 
Welk gedeelte van die films is Nederlands? 
Dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen. 
 
Daar is dus geen afspraak voor? 
Nee, maar het zijn ook verschillende categorieën. We hebben een studentencompetitie voor België en Nederland. 
Daarvan kun je gemakshalve zeggen dat tussen de 45 en 55 procent Nederlands is. Dan hebben we een 
competitie voor toegepaste animatiefilms. Dat zijn commercials, videoclips, station calls en voorlichtingsfilms, 
educatie. Dat is internationaal, maar Nederland doet altijd mee. Kwantitatief is Nederland qua productie geen 
topper, dat zijn met name Engeland en Amerika, maar het komt echt overal vandaan en Nederland doet stevig 
mee. En dan hebben we ook nog de competitie voor vrije films. Ik durf echt niet te zeggen hoeveel het er daar 
zijn, want je hebt 1700 films, waarvan 800 á 900 films voor de vrije competitie. Hoeveel zou Nederland hebben? 
15 tot 20 films. Maar Nederland is natuurlijk ook een klein productieland en het is net hoe je dingen beoordeelt. 
Wij vertonen 52 films, dat is de regel. Dus in plaats van dat we zeggen: "jongens, we moeten vijf programma's 
vullen", kiezen we een vast aantal. Meestal zijn er drie, vier, vijf films uit Nederland, dus zeg maar 10 procent. 
Dat is helemaal niet zo slecht en daar zit geen diplomatie achter. 
 
Als je daarmee bezig bent, voel je je dan een criticus? 
Nee. Niet in dit geval, want je kijkt met hele andere ogen. Maar je bent natuurlijk altijd criticus. Of je nou voor 
de krant schrijft of voor televisie moet selecteren of voor een festival programmeert: je hebt criteria die je 
hanteert en aan de hand van die criteria ben je criticus. Maar ben ik een criticus om een film te beoordelen? 
Nee. Ik ben ook heel neutraal. Er komen vaak mooie films langs, waar ik niks mee kan. Dat is ook niet negatief, 
maar we doen gewoon niks met dat soort animatiefilms. Het kan een prachtige aflevering zijn uit een 
televisieserie. Nu is Spongebob aangemeld, een aflevering die ik nog niet heb gezien, maar dat zag ik toevallig. 
Spongebob is niet het soort films waarvoor wij een competitie hebben. 
 
Is de competitie meer voor kunstzinnige films? 
Nee, het is voor vrije films, niet voor kunstzinnige films. Kunstzinnig is erg artistiek, waar ik niks op tegen heb, 
dat is wel bekend denk ik. Maar het is voor onafhankelijke films, het zijn auteursfilms. Het zijn dus niet films die 
vanuit de productie of producent zijn aangestuurd om een groot publiek te bereiken, met de potentie om geld te 
verdienen. 
 
Zou je animatie in het algemeen als kunst kunnen bestempelen? 
Nee. Maar ja, het is wel een hele moeilijke discussie natuurlijk. Wat is kunst? Kunst met een grote K. Veel 
animatie is kunst, maar ook niet elk schilderij is kunst. Als je het hebt over Nederlandse film heb je heel duidelijk 
de criteria: het moet in Nederland geproduceerd zijn. Als je praat over kinderfilm heb je ook duidelijke criteria: 
het moet voor kinderen zijn. Dat kun je dan onderverdelen in leeftijdscategorieën, maar ondertussen kun je wel 
documentaires draaien, je kan kinderspeelfilms, live-action en animatie maken. Bij een animatiefilm is het een 
genre, waarbij alles op één hoop wordt gegooid. Dat is nu aan het veranderen, maar vroeger als kinderfilms 
werden aangemeld, stuurden we die door naar Cinekid. Er is al een kinderfestival en wij wilden juist van het 
stempel af dat animatie voor kinderen is. Maar dan praat ik over 10 jaar terug, 15 jaar terug. Dat is nu niet 
meer zo. En hetzelfde geldt voor multimedia: animatie is een techniek die er heel goed in toe te passen is en die 
je ook erin terugvindt. Is het kunst? Het is allemaal kunst natuurlijk. Alles wat de mens produceert kun je ook 
kunst noemen. 
 
Wat dat betreft is het inderdaad een filosofische vraag, maar ik merk dat sommige mensen er een direct antwoord 
op hebben. 
Daar ben ik als programmeur wel benieuwd naar. Het zullen vast de filmmakers en producenten zijn die ja 
zeggen. Dan denk ik: het is maar net wat je maakt. Dan zeg je dat het kunst is, maar hoort het in een museum 
thuis? Nee. 
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Waarom hou je je bezig met animatie? 
Dat is zo gegroeid. Ik ben in 1985 begonnen met het animatiefestival. Dat was mijn stageopdracht en dat heb ik 
sindsdien volgehouden. Het heeft natuurlijk te maken met een interesse in animatiefilm die er al was. Ik heb mijn 
eigen smaak en mening behoorlijk ontwikkeld hoewel dat heel normaal is, maar voor mij zijn de ogen geopend 
toen ik met het festival begon. Toen wist ik ook niet wat er allemaal mogelijk was dus eigenlijk ben ik met het 
festival wel meegegroeid. 
 
Heb je nu dan een goede kijk op de Nederlandse productietak, denk je? 
Redelijk. 
 
Kun je een korte schets geven van hoe het eruitziet? 
Hoe ik denk dat het er uitziet? Ik denk dat Nederland zich met name manifesteert met de onafhankelijke film. 
Dan heb je twee dingen naar Nederland goed in is: onafhankelijke film, dat zijn de korte filmpjes, en Nederland 
heeft een hele rijke historie met opdrachtfilms, met commercials en zo. Maar ik denk dat dat redelijk op 
terugloop is. Met de nieuwe media komen er wel allemaal nieuwe dingen, met internetanimatie. Het is ook echt 
waanzinnig wat er allemaal gebeurt met jonge debutanten en studenten. Er gebeurt heel veel. 
 
Heb je zicht op de verschillende groepen mensen die hierin actief zijn? Hoe er hier dus in het algemeen films 
worden geproduceerd? 
Ik denk een beetje hetzelfde verhaal dat iedereen vertelt: Nederland heeft geen rijke cultuur van studio's en zo. 
Het zijn met name mensen die thuis werken. Il Luster is wel een productiehuis dat redelijk presteert, maar over 
het algemeen hebben we geen studiocultuur zoals we dat vroeger wel hadden met Toonder en Geesink. Maar dat 
is gewoon over. Je hebt wel in Amsterdam nog een paar studio's: Lawson & Whatshisname bijvoorbeeld. Er zijn 
wel een aantal studio's, maar als je dat vergelijkt met het buitenland of de omringende landen, dan is het 
minimaal. Het zijn echt altijd mensen die het gewoon zelf willen. Er wordt weinig brood mee verdiend heb ik het 
idee. 
 
Denk je dat het gunstig zou zijn als die studio's weer terugkwamen? 
Volgens mij zou dat heel goed zijn. Als er een studio zou komen, een soort samenwerkingsverband. Hoe dat eruit 
moet zien is een heel lang verhaal, denk ik. Maar een productiehuis waar je kunt samenwerken en gebruik 
maken van elkaars faciliteiten, dat zou fantastisch zijn. Wat ik hier in Nederland mis is een stimulerende 
infrastructuur. Engeland is nog steeds het grote voorbeeld, hoewel dat ook al minder aan het worden is. Vroeger 
had je daar Channel Four, die heel veel animatie uitzond en dat betekende gewoon dat iedereen zich aan elkaar 
optrok. Niet alleen de mensen, maar ook de films zelf en ook het medium. Je had interessante films voor televisie, 
waardoor ook reclamebureaus en andere potentiële opdrachtgevers zich bewust werden van de mogelijkheden 
van animatiefilm, waardoor meer opdrachten verstrekt werden. Op een bepaald moment hielden ze op die 
manier iedereen in leven. De studio's draaiden op de opdrachtfilms en af en toe eens een vrije film tussendoor. 
Ofwel zelf financieren of met additionele subsidies van The National Lottery of andere fondsen. Dat zou ook in 
Nederland plaats moeten vinden en het gaat toch langzaam die kant op. Dat helpt ons allemaal. Je hebt het 
festival, het NIAf, il Luster is ook vrij actief. Dat zeg ik nu niet omdat jij bij il Luster werkt, het is gewoon een 
feit: de producenten zijn vrij actief. En er komt steeds meer belangstelling. 
 
Dus je vindt dat het de goede kant op gaat? 
Het gaat langzaam. Wat je ook vindt, het is de laatste 15 jaar niet minder gegaan. Ik denk alleen wel dat als je 
animatie vergelijkt met andere film vormen zoals speelfilms en documentaires, je wel kunt stellen dat de 
animatiefilm erop achteruitgegaan is. Als je ziet hoeveel aandacht er is voor documentaire, speelfilm, dat soort 
dingen, is het bij animatie rampzalig eigenlijk. 
 
Zijn Nederlandse animatoren daarom ook minder succesvol? 
Het is een kleine groep mensen die succesvol is, maar ik denk niet dat Nederland niet succesvol is. Ik denk alleen 
wel dat er een gat zit en dat heeft ook te maken met het onderwijs. Je had in de jaren tachtig een aantal 
succesvolle filmmakers die nu met pensioen zijn of daar tegenaan. Een aantal mensen gaat nog wel door vanuit 
een soort ‘eigen ding’ en er is een jonge generatie die dat succes nog niet helemaal heeft bereikt. Af en toe 
springt er iemand uit die gewoon heel goed bezig is. 
 
Wanneer is iemand succesvol? Heeft dat te maken met waardering, voldoende werk of iets anders? 
Dat moet je aan de mensen zelf vragen, dat vind ik heel moeilijk. Iemand als Bill Plympton, een buitenlander 
dus, is zakelijk gezien erg succesvol. Niet dat hij rijk is, maar hij is in staat om zichzelf te bedruipen, hij heeft een 
kleine studio die hij overeind weet te houden en voor de rest is hij 100 procent onafhankelijk. Hij heeft niets met 
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financiers te maken dus hoeft hij nooit een compromis te sluiten met een producent over of een scène er wel of 
niet in kan. Dat is een vorm van succes. Terwijl zijn films het heel goed doen. Ongeacht wie zijn films voor het 
eerst ziet, ze vinden het allemaal prachtig. Als je een aantal films hebt gezien dan heb je het ook wel gezien want 
hij blijft behoorlijk hangen in zijn eigen stijl, maar is hij succesvol? Dan zeg ik ja. Ik gun hem dat van harte. Er 
zijn andere mensen die ook succesvol zijn. Adriaan Lokman, die heel weinig films heeft gemaakt en het met 
BARCODE heel goed heeft gedaan. Dat is een andere vorm van succes. In mijn ogen ben je succesvol als je met de 
vrije films die je maakt opdrachtfilms weet binnen te halen of dat de opdrachtfilms weer vrij films genereren. 
Dan is Aardman heel succesvol. Aardman is begonnen met een aantal films op Channel Four die later op de 
BBC werden uitgezonden. Daardoor hebben ze weer opdrachten binnengekregen voor commercials. Dat 
financiert elkaar een beetje en volgens mij hebben ze zoveel kapitaal om zich heen dat ze onafhankelijk kunnen 
zijn. 
 
Wat zou je in de komende vijf á tien jaar het liefst willen doen, als er geen restricties zouden zijn? 
Dat zou ik wel moeten weten, maar ik weet het niet. In een interview vind ik dat een beetje moeilijk om daarover 
uit te weiden. Maar wat ik heel mooi zou vinden – het gaat al een beetje die kant uit want het HAFF wordt ook 
steeds beter herkend en er zijn nu gesprekken met de omroepen van Nederland 3 – om een avond van de 
animatiefilm op televisie te krijgen. Dat zou dan tijdens het festival moeten. Het staat op de agenda, het staat 
gepland. Het zou dus ook moeten gebeuren, maar je weet maar nooit, het is nog niet 100% zeker. Als je 
optimistisch bent, blijf je erin geloven. Wat ik heel mooi zou vinden, is als in Nederland een situatie zou komen 
waarbij iedereen zich aan elkaar kan optrekken. Dat er gewoon een hele actieve industrie is waar ook het 
festival een belangrijke rol in speelt en ook een belangrijk onderdeel kan vormen. Dat zou ik heel goed vinden en 
daar zou ik ook graag aan mee willen werken als festival. Niet alleen als podium waar alles samenkomt en 
mensen elkaar kunnen ontmoeten, maar ook dat het in iets resulteert. 
 
Is dat haalbaar, denk je? 
Op de lange termijn wel. Het heeft te maken met hoe er tegen animatie wordt aangekeken. Van buitenaf wordt 
het ook nog flink aangestuurd: je moet dit doen, hij moet dat doen. Al die subsidievoorwaarden zijn af en toe 
gewoon lastig. 
 
Heerst er een competitieve sfeer in Nederland? 
Soms. Maar op het eind niet. 
 
Op welk gebied wel? 
Er zijn verschillende niveaus. Competitieve sfeer is misschien het verkeerde woord, maar is af en toe wel wat 
kinnesinne denk ik. Maar uiteindelijk wordt dat in het belang van de animatiefilm nooit helemaal uitgespeeld tot 
in de diepte. Dus in die zin is het niet zo slecht en ik denk dat het overal gebeurt. Het heeft ook te maken met de 
weinige middelen die er zijn. Maar ondertussen trekken de producenten ook met elkaar op. In die zin is er ook 
geen competitie. 
 
Werkt het beleid en de organisatie van subsidies goed voor de productie in Nederland? 
Er zal gewoon meer moeten gebeuren. Er moet meer afgedwongen worden. Het filmfonds behandelt animatie 
ondanks dat ze er veel voor doen als een ondergeschoven kindje. Af en toe heb ik het gevoel dat speelfilm en dat 
soort dingen toch veel belangrijker zijn. Dat merk je ook aan de budgetten. De mensen die met animatie bezig 
zijn werken wel keihard, maar het heeft gewoon met geld te maken. Wat ik dus heel jammer vind, is dat alle 
fondsen in Nederland nog niet echt samenwerken. Je hebt het Stimuleringsfonds, je hebt het COBO-Fonds, en 
dan nog een televisiefonds. Het is mijn gevoel dat het af en toe nog best moeilijk is om dingen van de grond te 
krijgen. Je neemt een zak geld mee naar de televisie en dan nog! Dat heeft ook te maken met het hele 
televisieklimaat. Het is natuurlijk absurd dat ze nu concurreren met de commerciëlen. Vanaf het begin is dat het 
geval geweest: toen de eerste commerciële omroep er kwam raakte iedereen in paniek. Je kreeg allerlei rare 
stuiptrekkingen bij de publieke omroep. Terwijl je eigenlijk kan zeggen: “ha fijn, nu kunnen wij van die troep 
af!” Dan mis ik nog de samenwerking en ik denk dat dat beter afgedwongen zou moeten worden. 
 
Vanuit de overheid? 
Ja, vanuit de overheid moet je dingen afdwingen. Net zoals vorig jaar, of een paar jaar terug, werd ik benaderd 
voor een gesprek bij het StiFo (Stimuleringsfonds). De Raad voor Cultuur had in een voor advies gezegd dat er 
veel meer aandacht voor animatie zou moeten komen, dus ging iedereen geldt aanvraag van animatiefilm. Onder 
andere het StiFo. Op het moment dat de Raad voor Cultuur in het definitieve advies zegt: “Stifo, hartstikke fijn 
dat jullie animatie doen en dat willen we graag en zien we graag, maar we willen wel dat jullie het binnen het 
eigen budget oplossen.”, zegt StiFo: “ Nou, zo belangrijk vinden we het nou ook weer niet." Ze kunnen het ook 
gewoon doen omdat ze het belangrijk vinden, maar dat is dus niet zo. Dan betwijfel ik wat daar de motivatie is 
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geweest om een beleidsstuk te schrijven over animatiefilm. Dat is niet animatie geweest, maar de 
subsidiemogelijkheden. Dat ben ik een aantal keren tegengekomen, dat mensen op het geld schrijven en niet op 
de inhoud. Bij een producent vind ik dat prima, want daar ben je producent voor, maar bij een fonds vind ik dat 
eigenlijk onacceptabel. 
 
Denk je dat de subsidies het enige obstakel vormen voor de productie? 
Nou, ik ben geen producent, dus ik hoop dat je dat goed benoemt. Er zijn een aantal dingen waarbij ik gewoon 
niet van de hoed en de rand weet. Dat is gewoon moeilijk. Maar wat ik dus mis, en dat heeft niets met productie 
te maken, dat is weer die herkenbaarheid. De mensen zijn heel erg bevooroordeeld over wat animatie moet zijn - 
en dan heb ik het over vertoners en publiek. Ik denk dat als je eens flink aandacht besteedt aan het hele brede 
spectrum van wat animatie kan zijn, dat mensen daar ook bij gebaat zijn. De omroepen praten altijd maar over 
kijkcijfers en dat betekent dat een bepaald soort film nooit een kans krijgt. Bij de omroepen is democratie de 
wens van de meerderheid, maar in een democratie zou de minderheid toch ook aan bod moet komen? Dan 
zeggen ze: dat is wat de massa wil. Maar de massa weet ook niet beter. 
 
Vervult het festival daar nog een belangrijke rol in? 
Binnen de mogelijkheden speelt het festival daar denk ik een hele belangrijke rol in. Het festival heeft er alleen 
net zoveel last van als een individuele filmmaker omdat we gewoon relatief klein zijn. We zijn niet écht klein, 
maar we zouden groter moeten zijn. Twee jaar terug hebben we al een flinke stap gemaakt met media-aandacht 
vanuit de VPRO en dat soort dingen en dat heeft wel geleid tot meer bezoekers. Dat is heel goed. We merken wel 
dat we nu langzamerhand makkelijker bij mensen binnenkomen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Je hebt een 
mediapartner nodig. Als het IDFA in het begin in de jaren ‘80 niet het NRC (Handelsblad) had gehad waren ze 
ook niet zo ver gekomen. 
 
Werkt het festival over het algemeen wel zoals je zou willen? 
Het gaat steeds beter. Ik ben op dit moment heel tevreden, maar het kan over een paar weken weer anders zijn. 
Niet helemaal tevreden, want de financiering blijft moeilijk, maar ondertussen hebben wij ook wel geleerd om te 
roeien met de riemen die we hebben. Het gaat langzaam goed, maar het is nog niet geweldig. Het is een 
tweejaarlijks festival, dus dan zijn we twee jaar bezig en we zijn met z'n tweeën: Eric van Drunen en ik. Dit jaar 
komen er in het jaar van het festival nog extra mensen bij, maar eigenlijk zou dat toch iets verder uitgebreid 
moeten worden. Het is dus heel moeilijk, ook met een tweejaarlijks festival. Het is ook moeilijk te verkopen dat je 
met z'n drieën twee jaar lang op een bureau moet zitten. 
 
Wat is de belangrijkste verandering geweest in de afgelopen 10 jaar? 
Inhoudelijk denk ik dat de belangrijkste verandering is dat het aantal producties wereldwijd aanzienlijk is 
toegenomen. Wij hebben steeds meer aanmeldingen, maar dat heeft ook te maken met het feit dat het festival 
internationaal steeds bekender wordt. […] Maar het kan ook zo zijn dat het maken van animatiefilm steeds 
toegankelijker wordt. In het begin de jaren 80, als we wilden dat een vrije film werd aangemeld voor het festival, 
wilden de dat alleen op 35mm hebben omdat video onder de maat was qua techniek, ook in de vertoning. 
Technisch is de kwaliteit van zulke dingen zo enorm toegenomen omdat je ook veel meer krijgt aangeboden op 
DVD. Het wordt ook steeds beter, ook echt acceptabel om te vertonen. Het hangt er vanaf waar het vandaan 
komt. We krijgen nog steeds VHS-jes opgestuurd als vertoningsmateriaal vanuit de academies. Dan denk ik: je 
snijdt jezelf wel in de vingers, want het is gewoon slechte kwaliteit. Hoe mooi je film ook is. Dan heb je dus ook 
films die op Betacam en Digibeta worden aangeboden. Dat is gewoon goede kwaliteit. Afdingen bestaat niet 
meer, dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Daarnaast is de computer met alle mogelijkheden daarvan – 
want je hebt het niet echt meer over computeranimatie, alleen bij de grote studio's – een heel behalve belangrijk 
hulpmiddel geworden, waardoor dingen veel sneller gaan. Dat gemonteerd wordt op een computer in plaats van 
op een montagetafel. Het wordt allemaal veel makkelijker, waardoor het voor makers en studenten veel 
toegankelijker is om een film te maken. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Wat ik wel zie is dat veel 
animatiefilms die we krijgen veel oppervlakkiger worden, inhoudelijk gezien. Ik mis een beetje de 
maatschappelijke betrokkenheid van filmmakers. Het moet allemaal grappig zijn. Of het is weer heel serieus en 
gaat over de dood of zo. Ik heb het gevoel dat veel animatiefilms toch niet politiek of maatschappelijk actief zijn. 
Maar dat is misschien een tendens in de hele wereld. 
 
Is er ondanks dat een stroming in Nederland? 
Nee, niet echt een stroming of school. Maar dat heeft Nederland denk ik ook nooit gehad. Nederland is het land 
van de individuen. Als je praat over filmmakers als Evert de Beijer of Michael Dudok de Wit of Adriaan Lokman, 
zie je dat dat totaal verschillende films zijn. Mensen maken gewoon heel individuele films. En we hebben geen 
studio, dus Nederland is ook niet actief op het gebied van televisieseries. Er worden wel een aantal dingen 
gemaakt, maar je ziet het ook aan Dicht/Vorm: dat zijn allemaal verschillende dingen. De gemeenschappelijke 
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factor is Dicht/Vorm, maar dat is ook het enige punt kun je dat een stroming noemen? Nee. Nederland heeft dat 
niet echt. In Frankrijk heb je wel Folimages waarbij je wel kunt zeggen: dat is een typische Folimages-film: 
kwalitatief gezien heel hoogwaardig. Bepaalde scholen herken je wel. Zoals je misschien ook een HKU 
(Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) herkent. 
 
Wat denk je dat er in de productie in Nederland nog zal veranderen? 
Ik weet niet of er echt een studiostructuur in Nederland komt, maar ik denk dat mensen toch meer en meer 
commercieel gaan proberen te produceren. Met commercieel bedoel ik dan meer gericht op het publiek. Ik 
verwacht dat het een beetje die kant uitgaat. Dat zie je nu ook al een beetje: je hebt die serie gehad van SIENTJE, 
je hebt THE WHITE COWBOY gehad, dat soort dingen. Het wordt ook een beetje afgedwongen denk ik. Maar wat is 
af te dwingen? Er gebeurt iets, mensen reageren. Als Nederland echt onafhankelijke films zou maken, als 
iedereen dat zou doen, dus niet alleen animatie, zou de overheid ook zeggen: daar moeten wij in investeren. Nu 
is dat ook een beetje besloten door Medy van der Laan, op de valreep. Toch meer de artistiek onafhankelijke 
film, dat de maker meer te zeggen krijgt over zijn eigen film. Dat zijn van die bewegingen en dat zal met animatie 
ook zo zijn. Maar het is wel zo dat animatie echt zijn plek heeft gevonden en wordt toegepast in andere genres. 
Speelfilm en dat soort dingen. Dat zie je dus wel aan het aantal aanmeldingen. Ik denk dat je het met name ziet 
in de komt die te zien voor toegepaste animatie: Daar worden heel veel videoclips aangeboden de laatste paar 
jaar. Het is ook wel minder geweest. Er was een moment drie, vier festivals terug dat we bijna geen videoclips 
kregen. Dat heeft echt met aanbod te maken, want mensen weten ons echt wel te vinden. De laatste paar jaar zijn 
er weer waanzinnig veel omdat mensen dankzij het Internet en de computer veel meer met animatie in contact 
komen. Ze willen daardoor meer zien, het is toch de nieuwsgierigheid. 
 
Als iemand een onafhankelijke film maakt, moet hij dan rekening houden met zijn publiek? 
Moet je altijd doen. Ik denk niet dat je een film moet maken voor bij je thuis, dus moet je altijd rekening houden 
met het publiek. Alleen: je kunt het publiek ook definiëren. Wie wil je bereiken? Wil je je moeder bereiken, dan 
moet je een ander soort film maken. FATHER AND DAUGHTER is denk ik een typisch voorbeeld van een film voor 
iedereen. Iedereen vindt dat mooi. Of je nou van waanzinnig artistieke films houdt of van iets anders. Het is heel 
toegankelijk. Dat is een film die je niet lelijk kunt vinden. Of je moet helemaal niet van film houden. Joost 
Rekveld speelt met licht, dat zijn hele abstracte dingen. Sommige mensen kunnen er niet doorheen komen en ik 
kan ervan genieten. Dat is een film van 30 minuten. Er kan ik gewoon naar kijken, maar het is ook een manier 
van kijken. Je laat het over je heen komen en op dat moment zijn wij de doelgroep. Joost Rekveld weet gewoon 
dat hij een paar duizend mensen bereikt in Nederland en die vinden dat prachtig. Rekening houden is dus ook 
meer: je maakt een mooie film, je weet zelf dat die goed is – dat vind je natuurlijk vrij snel, dat is ook het grote 
risico. Maar stel dat die goed is, dan moet je bedenken: aan wie ga ik hem laten zien? Dus het heeft veel meer te 
maken met: hoe bereik ik mijn publiek? Je weet gewoon dat je een Joost Rekveld-film niet op Cartoon Network 
of Nickelodeon moet laten zien. Maar ook niet gewoon op televisie. In die zin moet je rekening houden met het 
publiek. […] 
 
Zou je op de één of andere manier nog beter contact willen hebben met de filmmakers in Nederland, of denk je 
dat het al voldoende is voor het festival? 
Nee, beter contact is altijd goed. Het probleem in Nederland is dat het redelijk verspreid is. Als je in Engeland 
komt, wonen alle animators in drie steden: Londen, Bristol en nog ergens. In Nederland is dat minder. In 
Engeland kom je ze tegen in de kroeg of je belt een aantal mensen. In Nederland gebeurt dat niet. Er zijn wel 
contactdagen geweest en niet eens, maar dat is toch anders. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat mensen elkaar 
op een andere manier tegenkomen: bij van vertoning, op een festival. 
 
Wat informeler. 
Precies. Op het animatiefestival, maar kan ook in het buitenland zijn. Je komt ook mensen in Annecy tegen die in 
Nederland nooit ziet. En dan blijkt dat die mensen hartstikke leuk en aardig zijn en goed bezig zijn. Het kan 
altijd beter. Maar wij kunnen altijd bellen. Wij zijn bereikbaar en zij zijn bereikbaar, dus dat is wel goed. 
 
Functioneert het HAFF dan als een ontmoetingspunt? 
Het HAFF als organisatie niet, het festival wel. Dat zijn twee verschillende dingen. 
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Bijlage G 
 
Interview met Arnoud Rijken en Michiel Snijders bij il Luster Producties op 16 februari 2007. 
 
Kunnen jullie kort uitleggen wat je doet en welke rol jullie vervullen in de Nederlandse animatiefilmsector? 
Arnoud: il Luster is denk ik het enige productiehuis zonder studio dat zich exclusief op animatie richt. De meeste 
producenten doen nog iets daarnaast, documentaires, korte films of opdrachtwerk. Bij ons is de kern toch wel de 
autonome film. De komende jaren gaat daar wellicht iets in veranderen. Ik denk dat wij elk jaar tussen de 30 en 
40 procent van de korte films maken die met subsidie worden geproduceerd. Het is wel moeilijk om in te schatten 
wat nou echt onze rol is. 
Michiel: We zijn ooit begonnen als de jongen wilde honden, maar nu zijn we 10 jaar verder. We zijn in 
verhouding tot een groot deel van het veld nog een relatief jong bedrijf. De ‘concurrentie’ zal ik maar zeggen, 
die ook veel animatie produceren, zoals Cinété van Willem Thijssen, draaien toch al wat langer mee. Ik denk dat 
onze rol ook is dat we als één van de weinigen in animatieland wat betreft de korte en zeker de vrije animatiefilm 
daadwerkelijk echt dingen ontwikkelen. Dus wij zitten niet alleen maar passief te wachten tot vrije filmmakers 
langskomen met een idee, maar ontwikkelen ook juist projecten zoals Dicht/Vorm en we denken plannen om 
meerdere jonge mensen te laten werken aan nieuwe projecten. 
 
Jullie bestaan net 10 jaar. Wat is er in die periode in het veld veranderd? 
Arnoud: Het is wel een stuk breder geworden dan in het begin. Meer spelers op de markt, zal ik maar zeggen. In 
het begin waren we één van de weinige, maar we merken nu wel dat er meer producenten zijn. Ook is er een 
aanwas van een ander soort animatoren, lijkt het wel. Dat er meer mensen zijn. 
Michiel: Ja. Ik heb het idee dat er meer mensen afstuderen aan de academies. Dat er uit vreemde hoeken 
concurrenten of collega's, hoe je het wil noemen, opduiken. Maar vooral toen we begonnen was het grote 
keerpunt de techniek. Toen we begonnen hebben we onze eerste begroting analoog gemaakt, dat we echt hebben 
gekeken naar handmatig inkleuren. Die eerste film is uiteindelijk helemaal digitaal gedaan, maar we zijn dan 
wel de eerste die vanaf het begin alles digitaal hebben gedaan. Of dat nou echt veranderd is weet ik niet, maar je 
ziet wel dat het meer en meer wordt. Er komen steeds meer snelle animatie technieken. Zowel 3D als 2D. 
Arnoud: Ik denk dat de digitalisering ook bijdraagt aan dat er meer mensen zich bewegen. 
Michiel: Het is democratischer geworden. De drempel ligt veel minder hoog dan toen we net begonnen. 
 
Heb je het gevoel dat je voldoende zicht hebt op de animatiesector? 
Michiel: Nee, niet echt. We kennen ons kleine hoekje heel goed, zeg maar als je kijkt naar de vrije, 
onafhankelijke kunstzinnige animatiefilm. Daar kennen we iedereen wel en als wij ze niet kennen, kennen ze ons 
wel want we zitten toch in diezelfde cirkel. Als er dus een kruisbestuiving nodig is, dan vind je elkaar. Maar echt 
wie er allemaal animatie maken voor welke opdrachtgevers heb ik geen idee. Ik heb het idee dat er letterlijk 
tientallen, misschien wel over de honderd ministudio’s in Nederland zijn waar we nog nooit van gehoord 
hebben. Freelancers die voor de gekste opdrachtgevers aan de lopende band animatie maken terwijl we dat 
nooit zullen zien. De hele ‘high brow’ dingen zoals commercials, grote series voor tv, die ken je al snel. Maar 
zelfs daarbij heeft het heel lang geduurd voordat wij ze kenden. 
Arnoud: Laatst kwam ik gewoon een zaak tegen die ook dingen voor het Klokhuis maakte, waarvan we geen idee 
hadden, of Teleac dingen dat je daar nooit van gehoord hebt. 
Michiel: Nou maken we er ook niet heel veel werk van om dat te scouten of zo, maar omdat het zulke kleine 
clubjes zijn en zo verspreid, is het heel moeilijk om ze allemaal te kennen. 
 
Is er veel competitie binnen de sector? 
Michiel: Zonder dat je het weet. Ik denk dat we heel weinig de competitie aangaan met mensen die we echt 
kennen. Het is meer de competitie met de onbekenden die je hebt, want er zijn kennelijk mensen die rondlopen 
met animatieopdrachten in hun zak. Die lopen iemand tegen het lijf en die gaat het dan maken. Ik denk dat de 
concurrentie wel steeds sterker wordt omdat er steeds meer mensen zeggen dat ze animatie maken en dan heel 
veel mogelijke klanten wegsnoepen. Dat zijn mensen die heel goed zijn, maar ook mensen die het er een beetje 
bijblijven. Maar het is niet zo dat wij het nou ervaren dat een potentiële opdrachtgever die langskomt ons 
afweegt tegen 15 anderen of zo. Niet op de reguliere manier. 
Arnoud: Bij de vrije film zie je wel dat het aantal aanvragen bij het Fonds de afgelopen jaren is toegenomen. 
Dus dat is ook een soort van concurrentie. 
 
In hoeverre is een animatiefilmer kunstenaar? 
Michiel: Voor onze vrije films denk ik wel dat we iedereen als een kunstenaar beschouwen, maar voor ons is de 
scheidingslijn tussen kunstenaar en vakman of vakvrouw heel dun. "Kunstenaar" impliceert vaak een soort 
autonomie en vrijheid. Dat impliceert het, het is niet de definitie. Voor ons zijn ze wel kunstenaars, maar we 
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vinden dat ze zich bewust moeten zijn van het feit dat ze mediakunst maken. Dat zij dus heel dicht tegen 
entertainment aanzitten en rekening moeten houden met het publiek. Maar of dat nou het tegenovergestelde van 
kunstenaar is weet ik niet. Ze zijn kunstenaar, maar wel één die met beide benen op de grond moet staan. 
Arnoud: Ja, die ook een filmmaker moet zijn. Je merkt wel dat daar soms een soort van spanningsveld tussen zit. 
Maar ik weet niet zozeer of je met film echt over een kunstenaar kan spreken. 
 
Wat is belangrijk aan een filmmaker? 
Arnoud: Dat hij wel een stijl heeft. Dat zou je wel als kunstenaarsaspect kunnen hebben, dat het wel echt een 
duidelijke kenmerkende stijl moet zijn. 
Michiel: Ik verwacht van de vrij filmmaker als maker, waarschijnlijk als kunstenaar, dat hij of zij iets neerzet dat 
op een bepaalde manier uniek is, eigen, en iets toevoegt aan het bestaande genre. 
Arnoud: Misschien is het wel dat je voor de stijl en vorm een kunstenaar nodig hebt en dat we voor het 
filmgedeelte, dus de inhoud, het verhaal, veel meer naar een filmmaker op zoek zijn. 
Michiel: (naar Arnoud) Maar een filmmaker kan ook een kunstenaar zijn. Dat sluit elkaar niet uit. Je wil dat er 
meer autonomie in vorm zit dan in het vertellen. 
Arnoud: Dan zoek je bij het filmmaker meer naar een auteur. 
 
Wat is animatie volgens jullie definitie? Een genre, een techniek, iets anders? 
Michiel: Ik heb jou (Arnoud) laatst weer horen vertellen: animatie is een term voor twee dingen. Je hebt 
animatie de techniek en animatie de film, het genre. Animatie is de techniek waarbij dingen die in het echt nooit 
bewogen hebben, zich bij een vertoning wel als beweging voordoen. Dus iets wat zich als beweging manifesteert 
bij de vertoning, maar als dusdanig nooit bewogen heeft, is animatie. Daar vallen technisch gezien ook 
versnelling en slowmotion onder en special effects. Technisch gezien is STAR WARS dus een animatiefilm, maar 
als genre is het geen animatiefilm. Het genre animatiefilm bestaat uit films die met animatie gemaakt zijn, 
waarbij de animatie aandacht op zichzelf vestigt. Bij special effects wordt ook gebruikgemaakt van animatie de 
techniek,wat mij betreft de hele film lang, maar ze proberen om er geen aandacht op te vestigen. Het heeft niets 
met de realiteit te maken, zoals wederom STAR WARS. Het zijn allemaal fictieve namaak dingen, maar je moet 
niet elke keer denken: "hé, da’s getekend!". 
 
Waarom hebben jullie ervoor gekozen om animatiefilms te produceren? 
Michiel: Het is een beetje een ongelukje, hè? 
Arnoud: Ja, nou het is een hele andere vorm van productie dan live-action. Wij zijn niet van huis uit echte 
producenten, echte regel neven. We zijn meer vanuit een interesse in animatie begonnen, omdat het leuke van 
animatie is dat alles geschapen moet worden en je dus alles als het ware in de dramaturgie moet voeren. Wat dat 
betreft is de productie van animatie redelijk overzichtelijk en zijn we daar ook in gegroeid. 
Michiel: Dat is wel leuk inderdaad. Ik heb me dat heel lang niet meer gerealiseerd, dat het leuker als producent 
is dat alles bedacht moet worden. Dramaturgisch heeft het dus veel diepte en is multidimensionaal 
Arnoud: Ook de teams die je samenstelt zijn veel kleiner en er zijn veel meer mensen die op een bepaalde manier 
heel creatief bezig zijn en nooit bijvoorbeeld runners, echt dat soort ondersteuners. 
Michiel: Dat is wel fijn ja. Alle mensen die je aanstuurt zijn op een bepaalde manier echt creatief betrokken. Je 
hebt niet het hele leger aan oninteressante filmaapjes die het verkeer tegenhouden met een megafoon of drie 
dagen lang in de regen moet staan. Wat ook wel meespeelt is dat ik mezelf zo geprofileerd heb, maar toen ik 
eenmaal producent was kwam ik erachter dat ik animatieproducent was. Daarom ben ik het meer gebleven 
omdat er heel veel onontgonnen grond is. Dat is denk ik daadwerkelijk een vorm van ambitieus zijn, als je ziet 
dat er nog heel veel werk te doen valt. Waarom wij dit zijn gaan doen bijvoorbeeld is dat je elke keer gaat in de 
markt en mogelijkheden ziet op paden die nog nooit iemand bewandeld heeft. Wij hebben nu ontzettend veel zin 
om een feature te maken omdat het nog maar één keer is gedaan. Dat je een webshop begint voor animatie 
omdat nog nooit iemand in Nederland dat heeft gedaan. Dat je de eerste bent die een verzamel-DVD maakt. Er 
valt gewoon veel te bereiken. 
Arnoud: Als producent kun je aardig creatief zijn. 
Michiel: Je kunt als producent iets betekenen. In live-action zou je één van de velen worden. Om je daarin te 
onderscheiden, iets nieuws te doen en iets toe te voegen is heel moeilijk. Er zijn allebei toch een soort makers in 
die zin. We vinden het heel belangrijk dat je iets kan toevoegen. Om je aan te sluiten in de rij van zovelen is niet 
interessant. Dus als animatie op een gegeven moment overspoeld wordt door heel veel mensen, dan wordt het 
steeds minder interessant. 
 
In hoeverre is het voor een filmmaker belangrijk om een producent hebben? 
Michiel: Ik denk heel belangrijk. Al was het alleen maar voor regelwerk dat ze toch niet zelf kunnen. Mensen 
onderschatten dat vaak. Ze kunnen misschien prima zelf één filmfondsaanvraag bij elkaar krijgen, maar 
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producenten zijn ook in staat om de distributie goed te doen, om meer financiering te vinden, structuur aan te 
brengen in heel veel zaken. Dat is dan het zakelijke, maar dan heb je nog de eindeloze reflectie nodig. 
Arnoud: Zeker. 
Michiel: Dat je in de productie gewoon een professioneel iemand naast je hebt die er financieel en artistiek 
belang bij heeft om met jou die film zo goed mogelijk te maken, maar niet per se met jou in hetzelfde schuitje zit. 
Het alternatief zou zijn dat je een paar kritische vrienden hebt, maar die hebben een ander belang: jou te vriend 
houden en niet om de film zo goed en efficiënt mogelijk te produceren. 
Arnoud: Je merkt ook dat wij steeds realistischer worden met begroten en dat soort dingen. Mensen hebben de 
neiging te denken: "Dat doe ik wel even." Die stellen zich te weinig vragen omdat ze bang zijn voor de 
antwoorden. Als je echt gaat kijken duurt iets misschien geen drie maanden maar zes. Dat is ook een rol van de 
producent: de reality check. 
Michiel: Ik ga ervan uit dat een producent dan bezig is zoals wij. Niet één keer in de drie jaar een film maken. 
Wat wij nu steeds meer doen en kunnen is vier, vijf, zoveel films per jaar maken. Zeker de vrije filmmaker maakt 
er één in de drie jaar. Die is helemaal niet up-to-date in de nieuwste technieken, die heeft geen verstand van 
begrotingen. Misschien zijn eigen begroting een beetje, maar hij kan zoals Arnoud zegt zijn eigen begroting niet 
scherper maken. Dat is allemaal kennis die wij wel opbouwen en een filmmaker niet. En de hele simpele dingen. 
Hoe zet je je film over naar film, naar 35 mm als dat nog relevant is voor een film? Als je geen producent hebt 
kun je daar nog wel achter komen met een paar telefoongesprekjes, maar we hebben zoveel ervaring dat het tijd, 
geld en moeite kunnen besparen die heel veel waard zijn. 
Arnoud: Wat ik ook wel merk is dat we veel bezig zijn met denken over animatie in het veld, met mensen erover 
hebben. Wij zijn altijd bezig met de toekomst. Een filmmaker is bezig met het hier en nu. Daar zit wel een soort 
verschil in. 
Michiel: Wij zijn bijvoorbeeld denk ik 30 procent van de tijd bezig met dingen die niets met de individuele 
filmproductie te maken hebben. Niet met de voorbereiding van een film, niet met de afronding van een film, niet 
met de productie van een film, maar gewoon puur het scheppen van randvoorwaarden. Dat is denk ik iets wel 
een producent voor je doet. Op het moment dat je van een producent verwacht dat hij distributie doet, kun je dat 
zeg maar niet a la minute even doen. Een producent moet voortdurend met de distributie bezig zijn om dat goed 
te kunnen doen. Op het moment dat wij een leuke première willen regelen bij het Nederlands Filmfestival, werkt 
dat alleen maar als we jaar in jaar uit met die mensen contact houden, om ervoor te zorgen dat we bevriend 
blijven en dat het allemaal goed loopt. Dat is denk ik ook wel de functie van een producent: allerlei 
randvoorwaarden scheppen. 
 
Werk je graag met mensen samen? 
Michiel: Ik denk het wel, anders zouden we het niet doen. Hoewel je soms wel merkt dat je een soort 
contactvermijding krijgt. Dat je alleen nog maar gaat e-mailen. Dat is niet echt samenwerken. Er komt soms een 
soort overload, vooral als mensen hun onzekerheden op je blijven projecteren. Als er van jou als producent 
verwacht wordt dat je voortdurend problemen gaat oplossen en mensen stimuleren. Dan krijg je vooral heel veel 
negatieviteit, onzekerheid en twijfel over je heen. Daar zit wel een grens aan. Dat je dichtslaat en even drie 
dagen helemaal niets anders wilt dan lekker subsidieaanvragen tikken. 
 
Is de Nederlandse animatiesector op dit moment succesvol? 
Michiel: Dat is moeilijk te definiëren. Succesvol internationaal qua aanzien ja en nee. Ja vanwege de lange 
geschiedenis van korte animatiefilm. De wereld kent de Gerrit van Dijks en Paul Driessens wel. Wat er in 
Nederland gemaakt wordt met relatief weinig geld, waarmee toch veel prijzen worden gewonnen kun je ook al 
succesvol zien. Dat is dan succes in de termen van ‘critical acclaim’. Maar zeer onsuccesvol in het uitbuiten van 
dat soort successen en het aanwezige talent. Er komt wel wat talent naar boven, maar dat wordt niet industrieel, 
structureel en commercieel tot wasdom gebracht. Het blijft altijd wel een beetje houtje touwtje. 
Arnoud: Ik heb inderdaad het idee dat er nog heel veel te ontginnen is, dus dat het echt veel succesvoller kan. 
 
Wat zou er moeten veranderen omdat mogelijk te maken? 
Arnoud: Volgens mij zou het zo moeten zijn dat spelers met visie in het veld veel meer mogelijkheden zouden 
moeten krijgen, zodat je meer dingen van de grond kan krijgen. Nu is het vaak zo dat je heel veel werk in je eigen 
tijd moet doen, dus als het ware zelf moet financieren. Als dat soms iets makkelijker zou zijn voor mensen die dat 
ook echt aankunnen - je moet het denk ik ook niet zomaar opengooien - is er ook veel meer mogelijk. 
Michiel: Er wordt vaak gezegd dat er meer geld bij moet, meer dit, meer dat. Maar het is een hele passieve 
gedachte. Natuurlijk helpt het als een filmfonds meer budget zou hebben of als een omroep meer aankopen zou 
doen voor animatie, dat is allemaal noodzakelijk. Alles helpt. 
Arnoud: Maar het is heel gescheiden. Het Filmfonds, het StiFo, het zit allemaal los van elkaar kunt 
Michiel: Ons idee voor als er echt iets veranderd moet worden is het opengooien van dat soort structuren. Om 
dat bijvoorbeeld heel erg op onszelf te betrekken, ik zou het heel fijn vinden als wij en andere partijen veel 
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flexibeler plannen zouden kunnen ontwikkelen. Niet naar het Filmfonds, maar gewoon naar de overheid zeggen 
van ‘ luister nou eens, wij kunnen met zijn tweeën een plan bedenken voor il Luster Producties, wat daarmee wel 
twee keer zo groot wordt, waarmee we de animatie heel veel zouden kunnen helpen.’ Los van een beetje geld 
hier vragen, een beetje geld aanvragen. Er wordt eigenlijk te weinig visie ontwikkeld die daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. Het wordt allemaal heel erg in die politieke ambtelijke hokjes gestopt. Een klein beetje geld voor het 
NIAf erbij, een beetje voor het Filmfonds erbij. 
Arnoud: Zeg maar de hele situatie zoals het is ingericht, dwingt tot projectmatig financieren. Daar gaat best een 
remmende werking vanuit. 
Michiel: Wij hangen ons bedrijf aan elkaar van project naar project. Er is geen enkele vaste inkomstenbron. Dat 
is op zich natuurlijk overzichtelijk. We zouden niet pleiten voor een structurele subsidie voor producenten, want 
dan krijg je een soort van subsidieafhankelijkheid zoals alleen de melkboeren in Europa dat nog kennen. 
Arnoud: Het is ook niet zo dat wíj zozeer gesubsidieerd moeten worden, maar dat we vrije beschikking hebben 
over een bepaald bedrag dat wij naar eigen inzicht kunnen besteden. Zonder vooraf een inhoudelijke toetsing. 
Michiel: Wat wij bijvoorbeeld niet kunnen doen, maar wel heel graag willen, is dat je toch ergens een budget 
krijgt. Als we commercieel heel goed zouden draaien, zouden we zelf die budgetten vrijmaken. Budgetten in de 
termen van ‘research en development’. Dat we een flink stuk geld hebben om commercieel interessante projecten 
te ontwikkelen en tot een dusdanig niveau door te ontwikkelen en produceren dat je internationaal de 
concurrentie aan kan gaan. Dat je daadwerkelijk projecten in een pilotfase op die Europese markt kunt 
presenteren en dat je het ook met echt goed geld kunt doen. Als je het dan doet, dat je het niet helemaal uit je 
tandvlees hoeft te persen omdat je dan een half product maakt. Als dat niet lukt ben je financieel ook meteen 
zwaar het bokkie. Geld voor ontwikkeling dus en ook daadwerkelijk nieuwmediaal. Dat je bij wijze van spreken 
een project opzet dat alleen maar draait om het ontwikkelen en bespelen van de internationale mobiele telefonie 
markt er wordt nog veel te veel gedacht dat je altijd een film plan met een auteur bij een fonds binnenbrengt, 
daar je budget voor krijgt en het vervolgens maakt. Het werkt goed, maar het is niet de enige weg. 
 
Het houdt geen dingen in stand. 
Michiel: Nee, de winsten zijn te gering om vervolgens daadwerkelijk je eigen research en development op te 
zetten. 
Arnoud: Het is van oorsprong bedacht vanuit een autonome kunstenaar. Het is veel meer een industrieachtige, 
entertainmentachtige insteek waarbij het veel meer een gezamenlijk ding is. Ik denk dat het daarom de reden is 
dat zo misging. 
 
Zou je dan ook iets zien in een animatie-industrie hier? Een grote studio? 
Michiel: Nee, ik denk dat groot commercieel succes met een grote studio met de moderne businessmodellen en 
moderne economie nooit meer iets zal worden. Ik denk dat je dan eerder zit te denken aan een hele andere 
organisatie. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een grote impresario bij wijze van spreken steeds meer kleine 
studio's aan het werk houdt, zodat je dan als het ware het volume krijgt van een grote studio. Dat bestaat dan uit 
dezelfde kleine bedrijfjes, maar nu niet als eenlingen, maar dat ze bijvoorbeeld met z'n drieën zitten. Toch een 
heel modulair flexibel systeem. Ik geloof wel weer in grote producenten, want in ons ideale plaatje wordt il 
Luster Producties een hele grote producent. We zitten hier nu met zijn vieren, maar dan misschien met z'n vijven 
of met z’n zessen. Dat je dan een speelfilm produceert en daar een ad hoc studio voor inricht, en misschien toch 
werk naar China brengt. Het is maar net wat je wilt. 
Arnoud: Het is wel belangrijk dat je de faciliteiten hebt om daar echt een goede denktank te maken, dat je de 
ruimte hebt voor dat soort dingen. 
Michiel: Ik zie wel voor me dat je bijvoorbeeld vijf man in Nederland hebt werken die het belangrijkste creatieve 
werk doen. Of dat nou echt een studio moet zijn met 20 man die keihard zitten te animeren... Ik denk dat je, als je 
die nodig hebt omdat het een groot project is, dan richt je een ad hoc studio in. Dat is net als met een aannemer. 
Die heeft ook niet altijd 30 schilders in dienst, maar als hij een groot gebouw moet schilderen neemt hij drie 
onderaannemers die wel 30 man bij elkaar hebben. Dat is denk ik de organisatiegraad. Maar nu zijn het 
allemaal zulke kleine clubjes, nu is er niemand groot. Groot is nodig voor de buitenwacht. Je hebt een grote 
sterke partij nodig die de opdrachten aanneemt of de projecten ontwikkelt. Onze definitie van “il Luster 
producties groot” is dat we grote projecten ontwikkelen en vervolgens uitzetten, laten uitvoeren. 
Arnoud: Maar dan zou er vanuit de financieringskant en vanuit de distributiekant breder gedacht moeten 
worden. Niet alleen maar de korte film of de kunstzinnige film tegenover de televisiefilm, tegenover de 
commercie. Er moet een beetje een mentaliteitsverandering komen. Opdrachtgevers die nu vaak naar het 
buitenland gaan moeten gaan denken ‘dat kan in Nederland ook.’ Omroepen moeten niet zo bezeten zijn om 
eigenlijk alleen maar alles uit het buitenland aan te kopen, maar gewoon eens een keer erin durven stappen en 
veel meer het initiatief bij de mensen in het veld neer te leggen. 
 
Als jullie een film produceren, houden jullie dan altijd rekening met het publiek? 
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Arnoud: Ja, dat zijn we eigenlijk zelf. Dat is een beetje de rol die we opnemen: dat als het ware naar een film 
proberen te kijken alsof we al in de bioscoopzaal zitten. In hoeverre communiceert het? We gaan altijd op zoek 
naar de gaten in de communicatie. 
Michiel: De analogie die wel te gebruiken is met een schilderij. Dat kun je ophangen en daarvoor je niemand 
mee lastig en dan hoef je geen rekening met je publiek te houden. Het zou wel een aanrader zijn, maar het hoeft 
niet. Terwijl een film een bepaalde tijdsduur heeft. Je gaat er dus vanuit dat je iemand verplicht om dat hele ding 
uit te kijken. De film bestaat dus bij de gratie dat iemand er naar kijkt gedurende de hele film. Daarom moet je 
dus per definitie rekening houden met het publiek. Je hoeft niet concessies te doen aan je publiek, dat niet, maar 
je moet wel weten dat ze er zitten. En in publiek moet je wel heel breed denken, want sommige films hebben een 
heel klein publiek dat van moeilijke dingen houdt. Andere films maak je voor een gemiddeld publiek dat juist 
geamuseerd wil worden. We houden er dus rekening mee en we zijn heel scherp in de definiëring ervan. Soms 
weet je ook niet welk publiek het precies is en dan is het een onzekere factor. Maar naast de maker is dat wel de 
belangrijkste factor. 
 
Is een groot publiek ook het belangrijkste wat je met een film probeert te bereiken? 
Michiel: Ik denk dat er een soort neiging is om films an sich heel goed te maken naar eigen smaak, naar 
goedkeuring van ons en de maker. Maar eigenlijk vind ik een film die wij geslaagd vinden, maar die door het 
publiek niet wordt gewaardeerd, een mislukte film. 
 
Wat is het uiteindelijke doel van het maken van de film? 
Michiel: Aan een zo groot mogelijk publiek getoond worden, en per film verschilt dat. Sommige films hebben 
maar een klein publiek, maar in principe gaat het om het maximaliseren van het publiek. Dat het gezien wordt en 
dat het hopelijk gewaardeerd wordt. 
Arnoud: En dat het publiek ook wel begrijpt wat er met een film bedoeld wordt tot op zekere hoogte en met een 
zekere marge. Ze hoeven er niet precies uit te halen wat er bedacht is, maar binnen een bepaalde marge moeten 
ze wel aardig kunnen duiden waar de film over gaat. 
Michiel: Sowieso met veel producties zijn er ook alternatieve doelen. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de 
filmmaker nog een film maakt. Ik ga daar niet over lijken. Het is ook van belang dat een filmmaker na een film 
nog zin heeft in een andere film. Geld verdienen is ook een secundair doel. 
 
Vinden jullie jezelf op dit moment succesvol? 
Michiel: Ja, voor wat we tot nu toe geambieerd hebben wel. Maar we zitten nu wel op het punt van ‘oké, we zijn 
succesvol in de korte animatiefilm, we vinden dat we al geëxcelleerd hebben in vergelijking met onze collega's’. 
Maar op een andere manier zijn we niet succesvol. We hebben onze lat gewoon weer verder gelegd, onze doelen 
nu aangescherpt en we staan weer aan het begin. Onder andere is het doel nu meer televisieseries, lange 
speelfilmprojecten en uiteindelijk ook de winst maximaliseren. Daar vinden we ons niet succesvol in. We vinden 
niet dat we voor de inspanningen die we doen genoeg winst maken. Dat is als bedrijf natuurlijk een hele 
belangrijke factor. Dat je op een gegeven moment beseft dat er gewoon meer geld mee verdiend moet worden. 
Dat ligt ook aan het feit dat we ons gericht hebben op bepaalde projecten. We zijn succesvol in de korte 
kunstzinnige animatiefilm en daar kun je van verwachten dat je daar niet rijk van wordt. Daarom is de 
doelstelling om nu meer series en meer features te produceren. Dus niet alleen een nieuwe creatieve uitdaging, 
maar ook onze invulling van wie denkt dat je een financieel succes wordt. En in critical acclaim is het succes een 
beetje dubbel. Je verwacht dat je ook succesvol bent in prijzen en waardering en ik merk steeds vaker dat 
mensen ons wel kennen en waarderen wat we doen. Maar wat bij ons op een bepaalde manier altijd speelt is dat 
we uitgesproken waardering willen hebben. Het is voor ons van belang dat ook filmmakers aan ons uitspreken 
dat ons werk goed is. Je meet natuurlijk ook je succes af aan hoe de mensen in de eerste cirkel van contacten je 
werk waarderen. 
Arnoud: Ik vind dat het qua het bereiken van het publiek nog veel succesvol kan. We hebben een redelijke score 
nu, maar eigenlijk nog lang niet goed. 
Michiel: Ik meet het naar onze beginsituatie 10 jaar geleden en onze collega's, maar onze lat ligt nog veel hoger. 
Ik vind dat elke tante van een achternicht in de familie van je vrouw die je aanspreekt op een feest dingen van je 
gezien moet hebben. Onze lat ligt heel hoog. 
Arnoud: Ja, maar zo’n verzamel DVD van Paul Driessen wordt maar gekocht door 300 a 400 mensen en dat is 
eigenlijk veel te weinig. 
Michiel: Het moet echt het tienvoudige zijn. 
Arnoud: En als je ziet dat sommige televisieprogramma's die op DVD worden uitgebracht gewoon in grote 
aantallen worden verkocht terwijl dat kwalitatief veel minder is. Dan denk ik dat daar nog echt heel wat te 
winnen is. 
Michiel: En we hadden bedacht dat we binnen 10 jaar een Oscar nominatie zouden hebben, dat hebben we ook 
niet gehaald. Dan kun je denken: ach, tsja. Maar het is wel een van de latten die we gelegd hadden. Dat je dat 
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dan niet haalt maakt niet zoveel uit, daar laat je geen traan om en daar denk je geen seconde meer over na. 
Maar we meten ons succes wel met dat soort maten. 
Arnoud: Als ik nu kijk naar hoeveel films we hebben gerealiseerd dan heb ik wel zoiets van… Dan komen we 
elke keer weer op die ontwikkeling. We zien dat echt wel als een zwak punt, dat hij eigenlijk te weinig 
mogelijkheden voor ontwikkeling zijn. 
Michiel: Waardoor de films niet goed genoeg worden, dat is de gedachte. De films worden beter als ze beter 
ontwikkeld zouden worden. 
Arnoud: Maar dan moet je dat ook veel industriëler aanpakken. Dat zie je een alle voorbeelden van succesvolle 
televisieseries en dat soort dingen. Daar zitten gewoon denktanks en schrijversteams achter. Er wordt veel meer 
ontwikkeld en uit die berg wordt één pareltje gepikt. Terwijl het bij ons vanaf het begin de bedoeling is om er 
een parel van te maken en dat is echt wel een heel ander soort instelling. Ik zou dat heel graag anders willen 
aanpakken, alleen dat is organisatorisch nog niet reëel. In die zin denk ik dat we nog aan het begin staan van het 
succes. 
 
Je bent wel optimistisch. 
Arnoud: Absoluut. 
Michiel: We moeten nog 20 jaar door op zijn minst. 
 
Wat verwachten jullie dat er de komende vijf jaar in het veld gaat gebeuren? Denken jullie dat er iets gaat 
veranderen? 
Arnoud: Er gaan lange films komen. Mensen van buiten de animatiesector gaan zich ermee bemoeien. 
Michiel: Ik denk dat de grote ambitieuze projecten niet meer vanuit de nu bestaande animatiesector zullen 
worden ontwikkeld maar weinig mensen zullen er nieuwe dingen ontplooien. Ik denk dat de nieuwe ambitieuze 
dingen van buiten komen. Animatie was eerst dus een heel selectief klein clubje, een heel selectief gezelschap en 
nu denken wij dat grote filmproducenten, zoals Bos Bros, Afilm, San Fu Maltha en Paul Verhoeven, zich met 
animatie zullen gaan bemoeien. Zoals Submarine echt vanuit de nieuwe media gewoon de animatie zijn 
ingedoken, de traditionele animatie en niet alleen maar voor het Web. Je zult meer van dat soort bedrijven gaan 
zien. Mensen die verstand hebben van zaken 
Arnoud: Ik denk ook wel dat dat een bepaald soort film gaat worden. 
Michiel: Ja, zij zullen inderdaad niet de hele sector overnemen. Die gaan niet die korte independents maken. 
Arnoud: Ze gaan ook niet LES TRIPLETTES (DE BELLEVILLE) doen. 
Michiel: Nee, ze gaan aan de commerciële kant zitten, maar het zijn wel de mensen die de industrie gaan vormen 
en die op een gegeven moment het geld gaan genereren. Dat is heel goed, ook voor de traditionele animatoren 
om daar op te springen. Alleen moeten ze wel beseffen dat steeds meer mensen aan de productie kant en ook in 
de concept ontwikkeling in staat zijn om een beetje animatie te maken waardoor ze ermee gaan dollen. 
Arnoud: Ik zie het ook wel positief. Het schept ook iets waardoor wij in vergelijking met iets heel bijzonders 
kunnen komen. 
Michiel: We stoppen onze energie lobbytechnisch ook meer in de gewone filmindustrie dan in de animatiesector. 
Het heeft heel weinig zin om je contacten in de lobby binnen de animatiesector heel goed te houden, want het is 
maar een klein houtje-touwtje wereldje om het zomaar te zeggen. Er zit niet zoveel power: weinig 
ontwikkelingskracht, weinig ervaring, weinig mensen die echt met omroepen kunnen praten, weinig mensen die 
internationaal opereren. Terwijl je bij live-action mensen tegenkomt die al 20 jaar lang internationale 
producties doen, die overal contacten hebben en de distributie kennen. Als die het op een gegeven moment in 
hun hoofd halen om iets met animatie te doen dan krijgen ze dat voor elkaar. In principe is de techniek niet het 
probleem. Het probleem zit in heel andere zaken. Dat is wel globaal. […] En voor de rest blijft de digitalisering 
voortzetten. Maar dat gaat niet meer revolutionaire dingen opleveren. 
Arnoud: Ik geloof niet echt in de hele erge democratisering van het gebeuren. Wil je echt iets moois en artistiek 
maken, dan gaat er toch weer heel veel tijd en denkwerk in zitten. Dat los je niet op met handige 
computerprogramma's. 
Michiel: Distributie blijft veranderen, maar er komt wel een nieuw businessmodel. Je blijft allerlei digitalisering 
en bootlegging krijgen, maar op de een of ander manier komt dat geld wel weer terug op een andere manier. 
Bijvoorbeeld uit commerciële advertentie-inkomsten. Het kan ook naast elkaar bestaan: je kan prima je film op 
Youtube hebben en er drie websites verder toch geld aan verdienen. Dat lijkt nu onmogelijk […]. 
 
Willen jullie zelf nog iets kwijt ten opzichte van de animatiesector, animatoren, producenten? 
Arnoud: Er mag wel wat meer aandacht aan design worden besteed. 
Michiel: Het is heel vreemd. Dat is een kritische noot waar we het recent veel over hebben gehad. Het is heel suf 
dat de mooiste dingen niet uit Nederland vandaan komen. Wij zijn niet echt een esthetisch georiënteerd land. 
Historisch gezien zijn er een hele hoop fantastische Nederlandse kunstenaars, maar een beetje per ongeluk. 
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Arnoud: Michael Dudok de Wit heeft natuurlijk een fantastische stijl, maar ik heb ook het idee dat hij niet veel 
anders kan. Zo heb je heel veel mensen die een bepaald ding hebben dat ze dan doen. Maar iemand waarbij je 
een plan neerlegt en die dan vier alternatieve stijlen ontwikkeld, hoeveel zullen er daarvan zijn? 
 
Dat zijn de grafisch ontwerpers misschien. 
Arnoud: ja, maar die denken misschien weer niet genoeg aan animatie, om dan vervolgens in valkuilen te lopen 
die je met animatie heel erg tegen kan komen. Mensen die kennis hebben van animatie en die kunnen ontwerpen. 
Michiel: Ja die hoop ik dan dus op te leiden in Zwolle. Het is een opleiding tot grafisch ontwerpers, 
illustratoren, en die hebben een animatieopleiding. Daarvan moet ik dus het propedeusejaar vorm gaan geven. 
Dat wordt eens kijken of dat nog wat wordt. 
 


