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WOORD VOORAF

Voor u liggen de uitkomsten van het rapport 'Nederlandse films voor Rachid, Wesley, Özlem
én Marieke' van Brenda Lohy. In januari 2005 rondde zij haar opleiding HEAO Communicatie
te Amsterdam met dit onderzoek af, onder begeleiding van Arno van Doorn van de HEAO, Paul
Verstraeten van Filmtest en Miranda Sloot van het Filmfonds. Sinds twee jaar werkt Brenda bij
het Fonds, het laatste jaar als marketing- en promotiemedewerker.
De staatssecretaris van OCW heeft in de aanloop naar het Cultuurplan 2005-2008 meer
aandacht gevraagd voor culturele diversiteit.
Met dit kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek in handen komen wij meer te weten over de
smaakvoorkeuren van allochtone jongeren op het gebied van film en hun bezoek aan
Nederlandse films. Meer dan veertig procent van de Amsterdamse jongeren tussen de 12 en
24 jaar is van allochtone afkomst is en dit percentage groeit. Daarmee vormen allochtone
jongeren een aanzienlijk deel van de bezoekers van nu en een groot deel van de bezoekers van
de toekomst: een groep om rekening mee te houden.
De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat grote groepen jongeren zich minder
herkennen in Nederlandse films dan we zouden willen. Het gaat jongeren niet alleen om
acteurs en verhalen die met hun eigen afkomst te maken hebben, maar vooral om het zien
van hun eigen multiculturele straat- en schoolwereldje: alle kleuren door elkaar, met
belevenissen waarin zij zich herkennen.
Ik hoop dat dit rapport u inspireert tot het brengen van nieuwe verhalen voor Wesley, Özlem
Rachid én Marieke. Net zo vanzelfsprekend als zij dit zelf vinden.
Amsterdam, oktober 2005
Toine Berbers,
directeur Filmfonds
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1. INLEIDING

Het gaat redelijk goed met de Nederlandse film, hoewel 2003 een beter jaar was dan 2004.
Nederlandse films trekken steeds vaker een hoog aantal bezoekers naar de bioscopen.
Daarnaast zijn Nederlandse films niet alleen populairder in Nederland zelf, maar ook in het
buitenland zien we dat Nederlandse films meer worden gewaardeerd. Films zoals Shouf Shouf
Habibi, Blue Bird en Paradise Now zijn geselecteerd voor het Internationaal Filmfestival Berlijn
en de film Guernsey is geselecteerd in Cannes. Kortom steeds meer mensen zien een
Nederlandse film in de bioscoop. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de gehele Nederlandse
filmindustrie. Deze toename heeft te maken met vele factoren zoals overheidssteun, fiscale
mogelijkheden, professionalisering van de industrie, meer aandacht voor marketing en
promotie en niet te vergeten de eigenheid, de herkenbaarheid en culturele reflectie in films
die steeds meer een aantrekkingskracht vormen voor de Nederlandse bevolking.1
De Nederlandse bevolking is een smeltkroes van verschillende samenlevingen. Als er gekeken
wordt naar demografische factoren ziet men dat de bevolking in Nederland, vooral in de vier
grootste steden, aan het veranderen is. Op dit moment is bijvoorbeeld één derde van de
Amsterdamse bevolking van niet-westerse allochtone afkomst. Onze samenleving is een
cultureel divers gegeven en zal dat in de toekomst ook blijven. De prognose is dat in 2010 de
helft van de Amsterdamse bevolking van niet-westerse allochtone afkomst is. Nu al geldt dit
voor veertig procent van de jongeren in Amsterdam.2
Het is de vraag of al deze culturen ook deze aantrekkingskracht voelen voor Nederlandse
films. Uit het bovengenoemde onderzoek van Paul Verstraeten en het NIPO is gebleken dat de
unique selling points (eigenheid, herkenbaarheid en culturele reflectie) bij de autochtone
samenleving bijdragen om Nederlandse films te willen zien. Maar spelen die ook een rol bij de
allochtone groepen? Als dit niet het geval is, laten filmmakers een grote doelgroep links
liggen. En omdat de prognose is dat de allochtone bevolking in Nederland, vooral in de grote
steden, groeit, zou dit grote consequenties kunnen hebben voor de productie, distributie en
vertoning van Nederlandse bioscoopfilms.
De laatste jaren is er vooruitgang geboekt in successen van Nederlandse films en dit moet
natuurlijk gehandhaafd worden. Het is dus erg interessant om te weten wat er bij de
allochtone bevolking speelt op het gebied van perceptie, mening, keuzes, gedrag en
beoordeling ten opzichte van Nederlandse films.
Dit onderzoek richt zich op jongeren met etnische achtergronden in de leeftijd van 12-24
jaar, omdat jongeren in deze leeftijd de grootste groep bioscoopbezoekers zijn. Hierbinnen
worden alleen de vier grootste niet-westerse allochtone groepen (Surinamers, Marokkanen,
Turken en Antillianen) onderzocht, om het onderzoek niet te omvangrijk te maken.

1
2

bron: Paul Verstraeten/NIPO, Het publiek en de Nederlandse speelfilms, Amsterdam, 2002, Nederlands Fonds voor de Film
bron: Amsterdam in cijfers, p. 57
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Het onderzoek beperkt zich tot de stad Amsterdam, omdat - naast praktische redenenAmsterdam landelijk het hoogst aantal filmbezoekers trekt en veel niet-westerse allochtonen
in deze stad wonen. Uitgegaan wordt van de veronderstelling dat de uitkomsten van dit
onderzoek het meest representatief zullen zijn voor de Randstad, voornamelijk voor de drie
andere grote steden (Utrecht, Den Haag en Rotterdam).
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1.1 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING
Eén van de doelstellingen van het Filmfonds is het streven naar een filmaanbod dat wordt
ondersteund door marketing en promotie en rekening houdt met zowel autochtone als
allochtone bevolkingsgroepen. Het Filmfonds wil het aanbod voor allochtone jongeren
interessanter maken en de productie van films stimuleren die wat betreft thematiek, casting,
verhaal etc. aansluiten op de wensen en behoeften van de alsmaar groeiende groep nietwesterse allochtonen.
Om dit te kunnen bereiken is inzicht nodig in het allochtone jongerenpubliek. Dit kan
gerealiseerd worden de volgende onderwerpen te onderzoeken:
1.

het bioscoopbezoek; een kwantitatief onderzoek dat resulteert in harde cijfers in
tabellen en grafieken, statistische representatieve gegevens en betrouwbare
informatie. Dit onderzoek geeft aan hoe vaak zij naar de bioscoop gaan en hoe vaak zij
daar Nederlandse films zien.

2.

de houding en behoeften van het publiek; een kwalitatief onderzoek dat resulteert in het
inzicht in wensen en behoeften, kennis in keuzeprocessen, perceptie en beoordeling
van producten en gebruiksgedrag.

Dit onderzoek zal ingaan op beide onderzoeksgebieden, waarbij de probleemstelling als volgt
wordt geformuleerd:
‘Hoe kan het aantal bezoekers van hedendaagse Nederlandse films onder niet-westerse allochtone
jongeren worden verhoogd?’
In algemenere termen:
‘Hoe kan een nieuw en diverser publiek worden bereikt voor hedendaagse Nederlandse films?
Uit deze centrale vraag vloeien andere deelvragen voort die tevens beantwoord dienen te
worden. De deelvragen zijn:
-

Hoe vaak bezoeken allochtone jongeren een bioscoop of filmhuis?

-

Aan de hand van welke informatie besluiten zij een film te zien?

-

Hebben zij wel eens een Nederlandse film gezien?

-

Kunnen zij Nederlandse films benoemen waarvan zij iets gehoord hebben in de
media?

-

Weten zij Nederlandse acteurs of actrices te benoemen?

-

Kijken ze wel eens naar een Nederlandse soap of serie?

-

Hoe beoordelen en waarderen de allochtone jongeren de hedendaagse Nederlandse
film? En wat zijn de redenen hiervoor?

-

Wanneer zullen zij gecharmeerd zijn van de Nederlandse film, met andere woorden
wat zijn hun behoeften met betrekking tot de Nederlandse film? En waarom?
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1.2 DEFINITIES EN BEGRIPPEN
Om onduidelijkheden in de rapportage te voorkomen, wordt allereerst een aantal definities
en begrippen weergegeven.

Niet-westerse allochtonen
Het CBS hanteert de volgende definitie. Personen die:
-

in het buitenland geboren zijn waarvan minstens ook één ouder in dat
buitenland geboren is (eerste generatie) of

-

in Nederland geboren zijn van wie tenminste één ouder in het buitenland is
geboren (tweede generatie).

Voor beiden geldt dat ze afkomstig zijn uit niet-geïndustrialiseerde landen. De niet-westerse
herkomstlanden zijn Turkije en alle landen in Afrika, Latijns Amerika en Azië (met
uitzondering van Japan en Indonesië).
In dit onderzoek worden alleen de vier grootste niet-westerse allochtone groepen in
Nederland onder de loep genomen. Deze vier grootste groepen zijn: Marokkanen, Turken,
Surinamers en Antillianen. In het vervolg worden de niet-westerse allochtone jongeren ook
wel 'allochtone jongeren' of ‘de jongeren’ genoemd.
Autochtonen
Personen met een Nederlands etnische achtergrond.
Hedendaagse Nederlandse (speel)films
Met de term hedendaagse Nederlandse speelfilm worden in dit onderzoek bedoeld films die
aan de volgende criteria voldoen:
-

commerciële of kunstzinnige fictiefilms van minimaal 60 minuten bestemd
voor vertoning in bioscoop of filmtheater;

-

door een Nederlandse productiemaatschappij geproduceerd;

-

er wordt voornamelijk Nederlands in gesproken;

-

in de afgelopen 2 jaar uitgebracht.

Lager opgeleiden
Personen waarvan de hoogst genoten opleiding VMBO of MAVO is.
Middelbaar opgeleiden
Personen waarvan de hoogst genoten opleiding HAVO, VWO of MBO is.
Hoger opgeleiden
Personen waarvan de hoogst genoten opleiding HBO of Universiteit is.
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1.3. OPZET VAN DIT RAPPORT
Hoofdstuk twee van dit rapport bestaat uit desk research. De volgende onderwerpen komen
aan de orde: het bioscoopbezoek van allochtone jongeren in Amsterdam afgezet tegen hun
cultuurparticipatie op andere terreinen, de plek waar jongeren naar de bioscoop gaan en het
huidige aanbod aan Nederlandse films. De resultaten van het kwantitatieve onderzoek
(enquêtes) worden in hoofdstuk drie besproken, en die van het kwalitatieve onderzoek
(groepsdiscussies) in hoofdstuk vier. Tot slot worden in hoofdstuk vijf de conclusies van het
onderzoek gegeven en worden er enkele aanbevelingen gedaan.
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2. DESK RESEARCH: BIOSCOOPBEZOEK VAN ALLOCHTONE JONGEREN EN HET
HUIDIGE AANBOD VAN NEDERLANDSE FILMS

Hoeveel allochtone jongeren wonen er in Amsterdam? Hoe staat het met hun
bioscoopbezoek afgezet tegen andere vormen van cultuurparticipatie? En wat is het huidige
aanbod aan Nederlandse films voor jongeren?
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op deze vragen. In paragraaf 2.1. worden de aantallen
allochtone jongeren in Amsterdam beschreven. In 2.2. komt hun cultuurparticipatie aan
bod. In 2.3. staan allochtone jongeren en Nederlandse films centraal: welke bioscopen
bezoeken allochtone jongeren en wat is het Nederlandse filmaanbod voor jongeren?

2.1 ALLOCHTONE JONGEREN IN AMSTERDAM: FEITEN EN CIJFERS
Op 1 januari 2004 telde de gemeente Amsterdam 738.763 inwoners. Ruim een derde van de
Amsterdamse bevolking is niet-westers allochtoon (zie definitie paragraaf 1.2.). De vier
grootste groepen niet-westerse allochtonen in Amsterdam zijn in volgorde van grootte:
Surinamers, Marokkanen, Turken en Antillianen. Samen tellen zij een totaal van 183.909
personen, ongeveer 25% van het totaal aantal inwoners in Amsterdam. In figuur 1 wordt de
Amsterdamse bevolking naar etnische groepen in cijfers weergegeven. Marokkanen en Turken
zijn de twee groepen die ten opzichte van 2003 zijn gegroeid, namelijk met respectievelijk
3,2% en 2,0%. De groei komt door een hoog vruchtbaarheidscijfer: het relatief groot aantal
kinderen dat Marokkaanse en Turkse vrouwen gemiddeld krijgen ten opzichte van
Surinaamse, Antilliaanse en autochtone vrouwen.
De groepen Surinamers en Antillianen zijn ten opzichte van 2003 gedaald, namelijk met
respectievelijk 1,0% en 1,7%. Dit komt doordat het vruchtbaarheidscijfer stabiel is gebleven
en de immigratie vanuit Suriname en de Nederlandse Antillen is teruggelopen. Dit laatste
heeft te maken met de economische omstandigheden in beide landen, het strenge
toelatingsbeleid en oplopende werkloosheid.

Etnische groepen

1999

2003

2004

Verschil 2004
t.o.v 2003 abs.
-736
-209
+751
+1932
+272
+3046
+685
-3023

Surinamers
71357
71984
71248
Antillianen
11283
12207
11998
Turken
33057
36834
37585
Marokkanen
53008
61146
63078
Zuid-Europeanen
16872
17551
17823
Niet-geïndustrialiseerde landen
68932
83053
86099
Geïndustrialiseerde landen
68910
71116
71801
Nederlanders
403676
382154
379131
Totaal
736.045
738.763
Figuur 1. Bevolking naar etnische groepen in Amsterdam, 1 januari 1999-2004 (Bron O&S Amsterdam)

Verschil 2004
t.o.v 2003 %
-1.0
-1.7
+2.0
+3.2
+1.5
+3.7
+1.0
-0.8

Volgens bureau Onderzoek & Statistiek Amsterdam zal het aantal autochtonen in de
hoofdstad in 2010 dalen met 3,4% terwijl het aantal mensen met een Marokkaanse
achtergrond zal stijgen met 1,2%. Daarna volgt de Turkse met 0,4%. Dit komt voornamelijk
door de hoge vruchtbaarheidscijfers van Turkse en Marokkaanse vrouwen.
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Als er wordt gekeken naar de leeftijdsverhoudingen van etnische groepen in Amsterdam zien
we dat van de Surinamers en Antillianen de grootste groep in de leeftijdscategorie 35 – 39
jarigen valt.
Voor Antillianen geldt dat de meesten tot de leeftijdsgroep 30-34 jarigen behoren. Bij Turken
en Marokkanen ligt de verdeling in leeftijdsgroepen geheel anders. In beide groepen geldt dat
de grootste groep valt in de leeftijdscategorie 0-4 jarigen. Dit betekent dat er over iets meer
dan tien jaar een grote groep Turkse en Marokkaanse tieners in Amsterdam rondloopt.
Uitgaande van de vier grootste groepen niet-westerse allochtonen (Surinamers, Antillianen,
Turken en Marokkanen) is het aantal niet-westers allochtone jongeren in Amsterdam in de
leeftijdscategorie 15-24 jarigen in absolute getallen uitgedrukt 43.955 personen (bron: O & S
Amsterdam: cijfers op 1 januari 2004).
Van deze jongeren vormen Marokkanen de grootste groep (16.488 personen) gevolgd door
Surinamers (15.779 personen), Turken (9138 personen) en Antillianen (2550 personen).
Het aantal Marokkaanse en Turkse jongeren in Amsterdam zal de komende tien jaar sterk
stijgen. Dit komt door het hoge vruchtbaarheidscijfer onder Turken en Marokkanen en
doordat de grootste groep van hen momenteel tussen de 0 en 4 jaar oud is.

2.2. CULTUURPARTICIPATIE VAN ALLOCHTONE JONGEREN
Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, de Cultuurmonitor 2003 van O & S
Amsterdam, blijkt dat Surinamers, Marokkanen en Turken minder gebruik maken van diverse
culturele instellingen dan autochtonen. De geconstateerde verschillen zijn het sterkst onder
volwassenen; de verschillen bij jongeren zijn veel kleiner. Dit komt omdat
cultuurparticipatie bij jongeren vooral gegeneerd wordt door school, men bezoekt met
school een theater of museum. Pas als men zelfstandig is, worden de verschillen echt
zichtbaar.
Uit hetzelfde onderzoek van SCP is gebleken dat voorkeuren voor muziek, toneel maar ook
voor cabaret sterk cultureel bepaald zijn en het Nederlands aanbod over het algemeen niet
voldoende bij allochtone jongeren aansluit. De Marokkaanse, Turkse en Surinaamse jongeren
hebben hun eigen behoeften. Naast het reguliere uitgaansleven, bestaat er ook een eigen
‘etnisch circuit’ (hierover later meer).
Ook de sociaal-economische positie speelt een rol bij de mindere mate van participatie in de
‘Nederlandse’ cultuur. Zeker voor Marokkanen en Turken, die vaak grote gezinnen hebben,
wordt het bezoeken van (film)voorstellingen een dure aangelegenheid als het hele gezin
meegaat.
Zowel Marokkanen als Turken zijn in hun vrijetijdsbesteding sterk gericht op de familie en
vrouwen zijn in mindere of meerdere mate beperkt in hun bewegingsvrijheid. Cultuur wordt
hoofdzakelijk beleefd binnen de eigen groep, op feesten en partijen. Het gemiddelde
Nederlandse aanbod sluit hier niet bij aan en er worden voornamelijk vanuit de eigen groep
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initiatieven ontplooid om aan de vraag te voldoen. Hierbij blijkt dat het niet alleen een
kwestie van programmering is, maar dat daarbij veel meer komt kijken. Zo moet de promotie
via heel andere kanalen plaatsvinden (bijvoorbeeld door promotie op feesten voor de eigen
culturele groep).
De situatie in Amsterdam is met betrekking tot cultuurparticipatie van jongeren als volgt
(volgens SCP/Cultuurmonitor 2003):
PODIUMKUNSTEN
De totale Amsterdamse jeugd van 12-17 jaar (autochtonen en allochtonen) participeert
minder in theater dan de jeugd elders in Nederland: 54% van de jeugd in Amsterdamse jeugd
tegen 65% in Nederland heeft een voorstelling bijgewoond.
Bij de allochtone jongeren in Amsterdam zijn muziek- en dansvoorstellingen het populairst
en dan met name die behorend bij hun eigen cultuur.
Meer dan de helft van Surinaamse jongeren (56%) bezoekt Surinaamse dans-, en
muziekuitvoeringen. De helft van de Marokkaanse jongeren (47%) meldt Noord-Afrikaanse
dans- of muziekvoorstellingen te hebben bezocht. Van de Turkse jongeren rapporteert 44%
een Turkse dans-, of muziekvoorstelling te hebben bijgewoond. Het aantal Antillianen in de
respons te klein om uitspraken over te doen.
Daarna scoort toneel scoort het hoogst: een derde van de allochtone jongeren in Amsterdam
(32%) heeft in de voorafgaande twaalf maanden een toneeluitvoering bijgewoond. De
Amsterdamse allochtone jeugd heeft de ‘performing arts’ ook ontdekt: minimaal dertien
procent bezoekt stand-up comedy, dancefeesten en house party’s.
MUSEUM
Amsterdamse jongeren bezoeken vaker een museum dan hun leeftijdsgenoten in de rest van
Nederland: 60% in Amsterdam tegenover 42% landelijk. De meest bezochte musea zijn Van
Gogh Museum, het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum.
Autochtone jongeren bezoeken vaker dan gemiddeld een museum. Dat geldt in het bijzonder
voor Nederlandse meisjes (66%). Surinaamse/Antilliaanse meisjes bezoeken eveneens (65%)
vaker een museum. Dat geldt ook voor leerlingen in het HAVO of hogere opleiding.
Daarentegen passeren Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken, voornamelijk jongens
onder deze etnische groepen, en leerlingen aan een school voor VMBO en secundair
beroepsonderwijs minder vaak de deuren van een museum. Niettemin ligt de participatie
ook onder deze groepen boven het Nederlands gemiddelde.
FESTIVAL
Van alle jongeren in Amsterdam bezoekt 37% wel eens een festival. Er zijn geen landelijke
deelnamecijfers bekend.
De populairste festivals in Amsterdam zijn de Uitmarkt, de Parade en het Kwakoe-festival - dat
laatste vooral onder Surinamers en Antillianen. Jongeren uit deze groepen bezoeken vaker
dan gemiddeld een festival.
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Festivals zijn minder in trek bij Marokkanen en Turken. In het bijzonder Marokkaanse/Turkse
meisjes zijn wat meer de stille afwezigen: 24% bezoekt een festival.
FILM
In Amsterdam gaan bijna alle jongeren (91%) naar de bioscoop. Hun participatie ligt boven
het landelijk gemiddelde, dat op 82% ligt.
Amsterdamse jongeren bezoeken vrijwel uitsluitend de commerciële bioscopen: Pathé De
Munt, Pathé Tuschinski, Pathé Arena en Pathé City.3
Autochtone jongeren in Amsterdam gaan vaker dan gemiddeld naar een bioscoop. Van alle
jongens (allochtoon en autochtoon) bezoekt 96% een bioscoop, van de Turkse en
Marokkaanse jongens 95%. Van alle meisjes (allochtoon en autochtoon) gaat 88% naar de
bioscoop. Kijken we alleen naar Turkse en Marokkaanse meisjes, dan gaat 78% naar de film.
De bioscoop is veruit het populairst van alle cultuuruitingen, zelfs bij Turkse en Marokkaanse
meisjes die het minst een film in de bioscoop zien.
Sommige bioscopen spelen in op het feit dat de samenleving in Amsterdam multicultureel is.
Pathé Arena, Pathé de Munt en City hebben films vertoond uit Turkije en Marokko, met name
gericht op jongeren. In het begin leek dit een groot succes, maar de cijfers liepen snel terug.
Pathé denkt dat de oorzaak ligt bij het aanbod van de films. Onlangs (zomer 2005) is Pathé
gestart met het vertonen van Hindoestaanse films, tot nu toe met wisselend succes. 4

2.3. ALLOCHTONE JONGEREN EN NEDERLANDSE FILMS: WAT IS HET AANBOD?

2.3.1. AANBOD NEDERLANDSE FILMS ALGEMEEN: CIJFERS
Steeds meer mensen zien een Nederlandse film in de bioscoop. Terwijl het marktaandeel 10
jaar geleden (1994) een dieptepunt bereikte van 0,6 % klom het aandeel steeds iets verder
omhoog. Zo was het marktaandeel 5 jaar geleden (1999) 4,8 % en bereikte het in het jaar
2003 een hoogtepunt van 13,2 %. In 2004 is het marktaandeel gedaald naar 9,4%, maar
daarmee is het nog steeds aanzienlijk hoger dan vijf jaar geleden. Dit jaar (2005) ligt het
percentage boven de 10% en moeten we nog de successen van maar liefst zeven films
afwachten.
De top 20 Nederlandse film van de laatste 10 jaar 5 laat zien dat vooral de familiefilms het
uitstekend hebben gedaan. Films zoals Kruimeltje, Abeltje, en Minoes kregen maar liefst
minimaal 800.000 bezoekers naar de bioscoop. Afgelopen jaar (2004) heeft de komedie Shouf
Shouf Habibi 317.520 bezoekers getrokken.

3

bron: Cultuurmonitor 2003 p.31
bron: Pathé
5
1995 – 2004, uit NVB/NVF Jaarverslag 2004
4
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Desalniettemin kunnen deze bezoekersaantallen en omzet van onze Nederlandse productie
bij lange na niet op tegen die van de films die worden aangeboden uit Amerika. In de top 20
van de laatste 10 jaar 6 is de koploper Titanic met een bezoekersaantal van bijna 3,5 miljoen en
een recette van € 23 miljoen, gevolgd door nummer 2 The Lion King die genoteerd staat met
een bezoekersaantal van 2,5 miljoen en een recette van € 13 miljoen. En op nummer 3 staat
de film Harry Potter 1 die meer dan 2 miljoen bezoekers naar de bioscoop wist te krijgen en
een omzet wist te genereren van € 15 miljoen. Overigens is de enige Nederlandse film in deze
top 20 Kruimeltje op de elfde plaats, met meer dan 1 miljoen bezoekers en € 6 miljoen recette.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Titel

Release

Distributeur

Kruimeltje
Filmpje
Abeltje
Minoes
Pietje Bell
De schippers van de kameleon
Costa
De tweeling
Pietje Bell II
The discovery of heaven
Pluk van de Petteflet
Ja zuster nee zuster
Volle maan
Flodder 3
Shouf Shouf Habibi
Nynke
All stars
Phileine zegt sorry
Liever Verliefd
Left luggage

09-12-99
14-12-95
10-12-98
06-12-01
17-11-02
25-06-03
01-03-01
12-12-02
18-12-03
18-10-01
18-11-04
03-10-02
10-10-02
29-06-95
29-01-04
06-09-01
02-05-97
09-10-03
13-03-03
02-04-98

BVI
PFE
WB
WB
BVI
IF
AFD
RCV
BVI
RCV
WB
WB
IF
CON
IF
UIP
PFE
AFD
IF
PFE

Bezoek
(x1000)
1.136
934
900
837
821
744
673
631
594
544
472
459
455
411
317
302
299
292
245
244

Recette (x1000 )
6.085
5.368
4.721
4.961
4.846
4.131
4.236
4.149
3.630
3.612
2.821*
2.815
3.010
2.332
2.302*
1.826
1.512
1.984
1.658
1.270

* nieuw in de lijst/resultaten tot maart 2005
Figuur 2. Top 20 Nederlandse films - laatste 10 jaar 1995-2004 bron: NVB NVF jaarverslag 2004

Titel

Bezoekers
Recette (x1000 )
(x1000)
1
Shouf Shouf Habibi
IF
318
2.305
2
Pietje Bell 2
BVI
279 (cum* 594)
1.671 (cum* 3.630)
3
Pluk van de Petteflet
WB
239 (cum* 472)
1.409 (cum* 2.821)
4
In Oranje
AFD
192
1.126
5
Ellis in Glamourland
IF
191
1.275
6
Simon
AFD
119 (cum* 142)
815 (cum* 953)
7
De Dominee
AFD
111
787
8
Snowfever
AFD
95
622
9
Feestje
UIP
77
529
10
Suske & Wiske de duistere diamant
AFD
62
363
Figuur 3. Top 10 Nederlandse films in 2004 (cum* t/m maart 2005) Bron: NVB NVF jaarverslag 2004

6

Distributeur

1995 – 2004, NVB/NVF Jaarverslag 2004
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Dat meer Nederlandse films in hetzelfde jaar een hoog bezoekersaantal realiseren is de
afgelopen jaren een feit. Dit kan geconcludeerd worden uit een vergelijking van het
marktaandeel van Nederlandse films van de afgelopen vijf jaar. Daarnaast zien we in deze
vergelijking dat niet alleen de eerste twee topfilms uit een jaar ervoor zorgen dat het
marktaandeel omhoog vliegt, maar ook de films die laag eindigen in de top 10 een grote rol
spelen in het marktaandeel. Figuur 4 laat zien dat in de afgelopen vijf jaar de verhoging van
het marktaandeel ook toe te schrijven is aan de films die niet de hoogste bezoekersaantallen
halen. In 2004 is het totale marktaandeel van Nederlandse films gedaald naar 9,2%.

Figuur 4. Market Shares by admissions of Dutch films 1999-2003. (Bron: NVB NVF )

De vraag is waaraan de Nederlandse film deze stijging in bezoekersaantallen over de laatste
jaren te danken heeft. Deze toename is waarschijnlijk toe te schrijven aan diverse factoren.
Filmmakers zijn professioneler geworden. Niet alleen hebben zij te maken gekregen met
diverse nieuwe technologieën, maar ook besteden zij meer aandacht aan marketing en
promotie. Zij zijn op de hoogte van de consequenties die het met zich meebrengt, wanneer er
geen degelijke marketing & promotiestrategie voor een film wordt uitgedacht. Het lukt
steeds meer om de tijd te nemen voor de poster, trailer en publiciteit van de film.
Verder heeft de fiscale maatregel (CV) voor een duidelijke toename in de productie van
Nederlandse films gezorgd. Desalniettemin zou het zonder financiële steun van de overheid
ontzettend moeilijk zijn voor de Nederlandse film om te overleven. De productiekosten zijn
erg hoog en hierdoor kunnen de meeste filmmakers geen film maken zonder enige subsidie.
Daarnaast is het moeilijk om uit de kosten te komen, laat staan winst te maken. Dit heeft te
maken met het feit dat Nederland een te klein land is om winst te maken..
Maar ook de acteurs zorgen voor een stijging van het marktaandeel. Het imago van de
Nederlandse film is gestegen en dit komt ook mede doordat de acteurs en actrices
mediabewuster zijn geworden. Tevens levert ook de soap industrie een bijdrage: meer
mensen willen een Nederlandse film zien als er een soap ster in die film speelt.
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Als laatste factor mag niet worden vergeten dat is gebleken dat Nederlanders waarde hechten
aan hun eigen cultuur en deze kunnen herkennen in een film van eigen bodem.
Nederlandse films worden aanzienlijk beter bezocht dan tien jaar geleden, al blijven ze ver
achter bij Amerikaanse films. Factoren die naar waarschijnlijkheid hebben bijgedragen aan
het succes van Nederlandse films zijn professionalisering van de filmsector, de CV-maatregel,
meer aandacht voor promotie en publiciteit, opkomst van een nieuwe, mediabewuste groep
acteurs en herkenning van de eigen cultuur.

2.3.2. NEDERLANDSE FILMS VOOR JONGEREN
In de hierop volgende tabel zijn Nederlandse filmtitels van de laatste zes jaar op een rij gezet
die zich primair op jongeren richtten. Vaak niet uitsluitend op jongeren, maar hoe dan ook
kan geconcludeerd worden dat jongeren een belangrijke doelgroep waren.
In de eerste plaats valt op dat het niet veel titels zijn, al is er de laatste jaren een lichte
toename. In de bezoekcijfers valt op dat er over het algemeen één titel per jaar goed bezocht
wordt en de rest een stuk minder. De oorzaken hiervan zijn in het veldonderzoek, aan de hand
van straatenquêtes en groepsdiscussies, nader onderzocht. Een volledige lijst van
Nederlandse speelfilms uitgebracht in 2000-2005 is opgenomen in de bijlagen (III).

JAAR VAN UITBRENG
2000

TITEL
Lek
Total Loss

2001

Costa
Ik ook van jou

673.000
144000

2002

Volle maan
Oesters van Nam Kee

455.000
143.000

2003

Liever Verliefd
Van God Los
Adrenaline
Phileine zegt sorry

245.000
191.400
702
292.000

2004

Shouf Shouf Habibi
Feestje!
De Dominee

371.112
82.738
118.318

Snowfever
Cool
Stille Nacht
Fighting Fish
2005

Vet Hard
Flirt
Het Schnitzelparadijs
Joyride
CastingX
Johan

BEZOEKERS
95.000
?

28.168
?
14.402
6.493
196.000
27.176
223.000 *
Nog niet bekend
Nog niet bekend
Nog niet bekend

* tot week 40, 2005
Figuur 5. Nederlandse films gericht op jongeren 2000-2005
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3. KWANTITATIEF ONDERZOEK: STRAATENQUETE

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten en bevindingen van de straatenquête. In de eerste
paragraaf wordt de opzet van het onderzoek besproken. In 3.2. komt het bioscoopbezoek van
niet-westerse allochtonen in vergelijking met andere uitgaansvormen aan bod. In 3.3. komt
aan de orde uit welke media allochtone jongeren informatie halen over de films die er
draaien. In 3.4. is te vinden hoe vaak allochtone jongeren een Nederlandse film in de
bioscoop bezoeken, en in 3.5. hoe zij deze waarderen. In 3.6. wordt aangegeven hoe
Nederlandse films volgens niet-westerse allochtone jongeren verbeterd moeten worden.

3.1 OPZET VAN HET ONDERZOEK
In eerste instantie was het de bedoeling om een filmvoorstelling te organiseren voor
jongeren waarbij zij een nieuwe Nederlandse film te zien zouden krijgen die pas in februari
2005 wordt uitgebracht. De opdracht voor de rekrutering en enquêtering van de jongeren
werd gegeven aan het bedrijf Filmtest van Paul Verstraeten. Verstraeten heeft ervaring op het
gebied van het organiseren van testvertoningen aan groot publiek voor Nederlandse films. In
2002 heeft hij in opdracht van het Fonds een onderzoek gedaan naar het publiek van
Nederlandse films.
Tijdens de rekrutering werden allochtone jongeren op straat, scholen en bioscopen gevraagd
of zij een filmvoorstelling van een nieuwe Nederlandse film wilden bijwonen, waarbij ze
vooraf een vragenlijst uitgedeeld zouden krijgen.
Na een week van rekrutering merkte Filmtest dat er weinig tot geen animo was om de
filmvoorstelling bij te wonen. De voornaamste reden was dat de beoogde respondenten hun
vrije zaterdagmiddag niet wilden opgeven voor een Nederlandse film.
Na deze constatering is er een andere strategie gekozen om het onderzoek uit te voeren. Er
werd besloten om de jongeren direct op straat, scholen en bioscopen een vragenlijst in te
laten vullen. Aan deze straatenquête moesten tussen de 200 en 300 respondenten
deelnemen om het onderzoek representatief te houden.
Om een representatief onderzoek te verrichten is er voor een a-selecte steekproef onder de
niet-westerse allochtone jongeren in Amsterdam gekozen. Dit betekent dat er een schatting
wordt gemaakt van de werkelijkheid (om het verhoudingsgewijs te laten kloppen met de
werkelijke etnische samenstelling van de jongerenpopulatie in Amsterdam) en dat iedereen
even grote kans maakt om in de steekproef te vallen. De niet-westerse allochtone jongeren
zijn vanaf 10 december tot 24 december 2004 op scholen, bioscopen en op straat
geënquêteerd. In totaal hebben er 225 jongeren aan het onderzoek deelgenomen. Er is een
spreiding gerealiseerd naar afkomst, geslacht, leeftijd en opleiding (zie bijlage II).
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3.2. BIOSCOOPBEZOEK IN VERGELIJKING MET ANDERE UITGAANSVORMEN
De bioscoop is de populairste uitgaansgelegenheid onder de niet-westerse allochtone
jongeren, ongeacht afkomst of leeftijd. De meeste jongeren zeggen dat wanneer ze uitgaan, ze
meestal naar een bioscoop gaan (79%).
Er is wel een verschil in de keuze tussen uitgaansgelegenheden van Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse en Antilliaanse jongeren. Na de bioscoop geven Surinaamse en Antilliaanse
jongeren de voorkeur aan een discotheek of club (respectievelijk 73% en 65%) en ook de
oudste leeftijdsgroep, de 20-24 jarigen zijn vaak in een discotheek of club te vinden (60%).
Dit terwijl maar 6% van de Turkse en 25% van de Marokkaanse jongeren aangeven naar een
discotheek te gaan.
Het theater is niet erg in trek bij de jongeren. Slechts 3% van de jongeren zegt als ze uitgaan
meestal naar een theatervoorstelling te gaan. Ook zeggen maar weinig jongeren naar een
stand-up comedian te gaan (14%). Verder is een houseparty ook niet de favoriete plek van
niet-westerse allochtone jongeren. Slechts 5% van de jongeren zegt hier meestal uit te gaan.
Een deel van de jongeren (9%) zegt meestal naar een buurthuis te gaan. Antilliaanse jongeren
wijken hiervan af doordat niemand aangeeft in een buurthuis komen. Van alle jongeren zegt
14% helemaal niet uit te gaan.
Ondanks dat de bioscoop veel van de niet-westerse allochtone jongeren aantrekt, gaat 21%
van hen bijna nooit naar de bioscoop. Zij vinden de bioscoop nogal duur (44%) of doen liever
iets anders in hun vrije tijd (42%). Het is verder niet bekend wat zij dan liever doen, behalve
dat de discotheek de tweede plek is waar de niet-westerse allochtone jongeren meestal
uitgaan. Een vijfde van de jongeren zegt liever thuis op de bank een film te kijken.
De bioscoop is populair omdat veel jongeren graag een bepaalde film willen zien. Deze reden
is opgegeven door bijna 67% van de jongeren die naar de bioscoop gaan. Over het algemeen
zeggen meer meisjes (78%) dan jongens (57%) dat zij een bepaalde film in de bioscoop willen
zien. Daarnaast vinden de jongeren het een leuke manier om uit te gaan (37%). En andere
redenen die 27% van de jongeren opgeeft is dat veel hun vrienden naar de bioscoop gaan.
Verder zegt ongeveer 20% van de jongeren geïnteresseerd te zijn in alle films en 12% zegt een
film te willen zien waar iedereen het over heeft.
De bezoekfrequentie van de niet-westerse allochtone jongeren ligt vrij hoog. Bijna 38% van
de jongeren zegt ongeveer één keer per maand een bioscoop te bezoeken en 19% zegt zelfs
meerdere keren per maand een film in de bioscoop te zien. Dit doen ze overigens het meest in
Pathé de Munt die door 40% van de jongeren wordt aangewezen als de bioscoop waar ze het
meest komen. Daarna volgt City (28%), Pathé Arena (26%) en Tuschinski (3%). De nietwesterse allochtone jongeren komen vrijwel uitsluitend in de commerciële bioscopen.
Een film in de bioscoop wordt meestal bekeken met vrienden of vriendinnen (62%). En 79%
van deze jongeren zegt dat deze groep vrienden en vriendinnen bestaat uit zowel allochtone
als autochtone personen. Een vijfde van de jongeren die met vrienden en vriendinnen gaat,
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zegt met alleen vrienden van eigen afkomst te gaan. Deze groep jongeren bestaat vooral uit
jongeren van Marokkaanse afkomst (35%). Bijna niemand geeft aan naar de film te gaan met
een groep vrienden, die alleen uit autochtone jongeren bestaat (1%). Daarnaast gaan veel
niet-westerse allochtone jongeren met zowel vrienden als familieleden naar de bioscoop
(16%).
Allochtone jongeren kiezen het vaakst voor een komedie (75%) wanneer zij naar de bioscoop
gaan. Maar ook actiefilms (62%), thrillers (50%) en romantische komedies (36%) zijn populair.
Zetten we deze percentages af tegenover de top 3 in genres van autochtone jongeren tussen
de 16-19 jaar (zoals genoemd in het onderzoek van Paul Verstraeten), dan zijn de verschillen
niet groot. Ook bij autochtone jongeren scoort komedie het hoogst met 85%, dan thrillers
met 73% en tenslotte horror met 65%.
Allochtone jongens (80%) kiezen veel vaker voor een actiefilm dan allochtone meisjes (43%).
En een dergelijk verschil is ook te merken bij romantische komedies. Hiervoor kiezen veel
vaker meisjes (62%) dan jongens (11%). Bollywood film wordt in totaal door 21% van de
Surinaamse jongeren als favoriete genre gekozen.
Bijna 80% van de niet-westerse allochtone jongeren (tegen 74% van de autochtone jongeren
tussen de 16-19 jaar 7 kiezen veel vaker voor een Amerikaanse film dan voor een Nederlandse
film. De top 3 favoriete films die zij het afgelopen jaar (2004) hebben gezien zijn White Chicks,
Shouf Shouf Habibi en I Robot. In deze top 3 zit dus een Nederlandse productie. Opvallend is
overigens ook dat in deze films alledrie personen van niet-westerse afkomst de hoofdrollen
spelen. De overige titels uit de top 10 zijn: Troy, Princess Diaries, Day after Tomorrow, Man on Fire,
Gora, Alien vs. Preditor en Van Helsing. Onder de favoriete films zijn ook nog een aantal andere
Nederlandse producties genoemd, namelijk: De Dominee (4x), Ellis in Glamourland (2x) en Van
God Los (1x). De overige films in hun top 10 zijn voornamelijk Amerikaanse producties,
behalve de Turkse film Gora die uitsluitend door Turkse jongeren is genoemd.
Het zijn vooral de Turkse jongeren die films uit het land van hun afkomst zien. 85% van de
Turkse jongeren geeft aan wel eens Turkse films te zien, 38% geeft aan zelfs vaak een Turkse
film te zien. Onder de Marokkaanse jongeren zegt 61% soms een film uit land van afkomst te
zien. Hierin zit een groot verschil met Antilliaanse jongeren waarvan 75% nooit een film uit
het land van afkomst ziet. Bij Surinaamse jongeren zegt 40% nooit een film uit het land van
afkomst te zien. Bij de laatste twee groepen is dit waarschijnlijk mede te wijten aan het feit
dat er nauwelijks nationale filmproductie is op de Antillen en in Suriname.
De bioscoop is de populairste uitgaansgelegenheid onder alle ondervraagde jongeren.
Minstens 38% bezoekt de bioscoop één keer per maand. Ze gaan vrijwel uitsluitend naar
commerciële bioscopen en voornamelijk naar Amerikaanse films. Favoriete genres zijn in
volgorde komedie, actie, thriller en romantische komedie. De meeste jongeren gaan met een
groep vrienden of vriendinnen die zowel uit autochtone als allochtone personen bestaat.

7

onderzoek Paul Verstraeten/NIPO, Het publiek en de Nederlandse speelfilms, Amsterdam, 2002, Het Nederlands Fonds
voor de Film
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3.3 MEDIAGEBRUIK VAN JONGEREN MET BETREKKING TOT HET BIOSCOOPAANBOD
Om inzicht te krijgen via welke media de niet-westerse allochtone jongeren het best te
bereiken zijn, is er gevraagd naar de meest bekeken televisiezenders, de meest gelezen kranten
en de meest bezochte websites.
Informatie uit de media blijkt de belangrijkste factor te zijn in de beslissing al dan niet een
film te gaan zien. Meer dan de helft van de jongeren (59%) geeft aan dat spotjes en clips op
televisie de belangrijkste informatiebron vormen in hun besluit om een film te zien. Op
ruime afstand daarvan volgt aanbeveling door vrienden of vriendinnen (35%). Daarnaast
besluit 22% van de jongeren meestal na het zien van een trailer de film te bekijken.
Deze cijfers wijken enigszins af van die van autochtone jongeren tussen de 16- 19 jaar zoals
genoemd in het onderzoek van Paul Verstraeten. Voor hen bleek de aanbeveling door
vrienden de belangrijkste informatiebron (73%), gevolgd door clips en promo's op tv (66%).
Op de derde plaats volgden artikelen in bladen (35%), en tenslotte trailers met 31%.

Figuur 6. Belangrijkste informatiebron voor bioscoopfilms per afkomst

Onder de niet-westerse allochtone jongeren worden de commerciële zenders het meest
bekeken. Meer dan de helft van de jongeren zegt dat deze commerciële zenders als Yorin
(62%), Net5 (57%), SBS6 (62%), Veronica (64%), MTV (64%) en TMF (56%) de zenders zijn waar
zij het meest naar kijken. Jongeren in de leeftijdscategorie 12-15 jaar kijken meer naar
Veronica (87%) en MTV (77%) dan de 20-24 jarigen (42% naar Veronica en 47% naar MTV). De
lager opgeleiden (78%) kijken ook meer naar Veronica dan hoger opgeleiden (27%).
Daarnaast kijkt 22% van de jongeren naar Nederland 2. Dit zijn meer jongens (32%) dan
meisjes (13%). Verder kijken meer meisjes (57%) naar RTL4 dan jongens (22%). Meisjes (71%)
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kijken meer naar Net5 dan jongens (41%). Naar Veronica kijken weer meer jongens (74%) dan
meisjes (54%).
Ongeveer een vijfde van de jongeren die iets in de media over Nederlandse film heeft
gehoord, geeft aan dit uit bladen te halen. De meest genoemde tijdschriften in volgorde van
frequentie zijn: Breakout, Hitkrant en Voetbal International. Ook haalt 13% van de jongeren
die iets over Nederlandse film in de media heeft gehoord het uit de kranten. Het merendeel
van de jongeren (80%) leest de gratis ochtendbladen Spits en Metro. En een kwart van de
jongeren zegt de Telegraaf te lezen. 9% van de jongeren geeft aan geen één krant te lezen. Het
snelst groeiende medium is natuurlijk het Internet. Niet westerse allochtone jongeren
bezoeken het meest de sites hotmail.com, tmf.nl en discussiesites zoals marokko.nl of
yasime.nl
De favoriete televisiezenders van niet-westerse allochtone jongeren zijn de commerciële
zenders. Zij lezen het meest het tijdschriften Breakout en Hitkrant en de kranten Spits en
Metro. Het zijn dus geen allochtone media die het meest gelezen worden, maar dezelfde
bladen die autochtone jongeren ook lezen. Wel bezoeken ze graag sites die op jongeren van
hun eigen etnische groep gericht zijn.

3.4. BIOSCOOPBEZOEK NEDERLANDSE FILMS
Van de ondervraagde niet-westerse allochtone jongeren zegt 40% wel eens een Nederlandse
film in de bioscoop te zien. Van deze 40% zegt slechts 2% van de jongeren vaak en 38% van de
jongeren soms een Nederlandse film in de bioscoop te zien. Zes van de tien jongeren zegt nooit
een Nederlandse film in de bioscoop te zien. De perceptie van de jongeren dient in dit geval
echter enigszins gecorrigeerd te worden, omdat 82% van de jongeren tegelijkertijd aangeeft
de film Shouf Shouf Habibi in de bioscoop te hebben gezien.
De reden waarom 60% van de jongeren nooit een Nederlandse film in de bioscoop ziet, is
voornamelijk dat Nederlandse films ze niet aanspreken. Dit zegt bijna de helft van de
jongeren (45%). Vooral bij Turkse jongeren (80%) spreekt de Nederlandse film niet aan.
Het merendeel (80%) van de niet-westerse allochtonen geeft dan ook de voorkeur aan een
Amerikaanse film boven een Nederlandse film. Bijna 65% van alle ondervraagde jongeren,
vooral jongeren tot 15 jaar, vindt dat Nederlandse films op Amerikaanse films moeten lijken.
Een klein deel van de jongeren (16%) weet het niet.
Andere redenen waarom jongeren geen Nederlandse film in de bioscoop zien zijn: omdat ze
niet spectaculair zijn (27%), omdat de kwaliteit slecht is (23%), omdat ze niet goed genoeg
zijn om geld aan uit te geven (22%) en omdat ze de acteurs niet kennen (8%).
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Figuur 7. Redenen om geen Nederlandse films te zien per afkomst

Shouf Shouf Habibi is door 82% van alle jongeren gezien. Andere Nederlandse films zijn door
een veel kleinere groep gezien. Degenen die aangaven soms of vaker een Nederlandse film in
de bioscoop te zien noemden verder Costa (39%), De Dominee (18%), Oesters van Nam Kee
(18%), Minoes (17%), Liever Verliefd (13%) en Phileine zegt sorry (12%). Deze films (afgezien van
Shouf Shouf Habibi) noemden zij echter niet spontaan, maar naar aanleiding van een lijst met
titels op het vragenformulier. Films die door deze groep het minst zijn bekeken, zijn: Stille
Nacht (5%), Snowfever (6%), Ellis in Glamourland (7%), Cool (8%), Madame Jeanette (8%) en Feestje
(11%).
Meer dan de helft van de jongeren (52%) zegt wel eens een Nederlandse film op televisie te
zien. Ongeveer 80% van deze groep jongeren wist alleen geen één film te benoemen. In
volgorde van frequentie zijn het meest genoemd: Costa, Flodder en De Lift.
Niet-westerse allochtone jongeren kijken ook veel naar Nederlandse televisieseries of soaps
op televisie (63%). Er zijn meer meisjes die naar een Nederlandse serie kijken dan jongens
(33% tegenover 15%). Slechts 6% van de Turkse jongeren zegt naar Nederlandse series te
kijken, terwijl het merendeel van de Antilliaanse jongeren (59%) en van de Marokkaanse
jongeren (63%) zegt naar Nederlandse series te kijken. De meest genoemde series zijn: Goede
Tijden Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen, Flodder en Baantjer.
Van de Nederlandse films die nog in de bioscoop moeten gaan draaien, heeft niemand iets in
de media gehoord. Overigens kon meer dan de helft (58%) geen één Nederlandse film
benoemen waar zij iets over hadden gehoord. Terwijl er toch twee films in de volgende
maand uit zouden komen die gericht waren op jongeren. De andere helft van de jongeren
noemt vooral films die al in de bioscopen hebben gedraaid. Zij noemen Floris het meest,
gevold door Cool, Shouf Shouf Habibi, Costa, Snowfever, Ellis in Glamourland en De Dominee. Meer
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dan de helft geeft aan dat ze titels van de films dankzij aandacht op de televisie kennen. Een
kleiner deel kent deze films van tijdschriften (19%) en kranten (13%).
Een vijfde van de deelnemers wist geen Nederlandse acteur of actrice te noemen. Degenen die
wel acteurs kenden noemden meestal Katja Schuurman, Georgina Verbaan en Daan
Schuurmans. Overige acteurs en actrices zijn enkel incidenteel genoemd.
Zes op de tien jongeren zegt nooit een Nederlandse film in de bioscoop te zien, al zijn de
meesten naar Shouf Shouf Habibi geweest. Nederlandse films spreken hen niet aan omdat ze
niet op Amerikaanse films lijken, ze niet spectaculair zijn, de kwaliteit slecht is of omdat ze
de acteurs niet kennen. Nederlandse films op televisie en Nederlandse soaps worden beter
bekeken.

3.5. WAARDERING VOOR NEDERLANDSE FILMS
In de vorige paragraaf is al het één en ander genoemd over de waardering van niet-westerse
allochtone jongeren voor Nederlandse films. Hierin kwam met name naar voren dat
Nederlandse films ze niet aanspreken, ze liever de voorkeur geven aan andere films, ze de
kwaliteit slecht vinden en de films niet goed genoeg vinden om geld aan uit te geven. Deze
meningen zijn alleen gegeven door degenen die aangaven nooit Nederlandse films te
bezoeken. Het lijkt erop dat hun oordeel over Nederlandse film bij voorbaat al vast ligt.
Ondanks het feit dat ze hebben aangegeven nooit naar Nederlandse films te kijken,
waardeerden ze in een vraag daarna wel een lijst met Nederlandse films. Zij gaven vervolgens
de waardering slecht aan alle films. Maar hoe denken de jongeren die zeggen wel naar
Nederlandse films te gaan hierover?
Een deel van de niet-westerse allochtone jongeren hebben hun waardering gegeven voor een
aantal films. In onderstaande tabel worden de percentages van de waarderingen van de nietwesterse allochtone jongeren (heel goed, goed, redelijk en slecht) met betrekking tot een
paar films weergegeven. De films die niet zijn genoemd zijn door de respondenten niet
gewaardeerd.
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Heel goed
In procenten
45

Goed
In procenten
36

Redelijk
In procenten
16

Slecht
In procenten
3

Shouf Shouf habibi
Gewaardeerd door 39%
Cool
55
36
Gewaardeerd door 5%
De Dominee
50
20
10
Gewaardeerd door 9%
Costa
19
21
51
Gewaardeerd door 21%
Feestje
9
37
27
Gewaardeerd door 5%
Snowfever
14
29
29
Gewaardeerd door 3%
Madame Jeanette
27
37
18
Gewaardeerd door 5%
Oesters van Nam Kee
24
19
48
Gewaardeerd door 9%
Ellis in Glamourland
25
50
Gewaardeerd door 4%
Minoes
15
30
50
Gewaardeerd door 9%
Liever Verliefd
7
36
36
Gewaardeerd door 6%
Figuur 8. Waarderingen niet-westerse allochtone jongeren voor Nederlandse films in procenten
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Niet-westerse allochtone jongeren die nooit Nederlandse films in de bioscoop zien hebben
een duidelijk (voor)oordeel over Nederlandse films. Deze zijn in hun ogen slecht en hebben
weinig kwaliteit. Van degenen die wel eens Nederlandse films zien, waardeert de helft
Nederlandse films als goed tot heel goed.

3.6. OPTIES VOOR VERBETERING: WANNEER WEL NAAR EEN NEDERLANDSE FILM?
Welke elementen moet een Nederlandse film volgens niet-westers allochtone jongeren
hebben? Wanneer zouden zij wel naar een Nederlandse film gaan?
Van degenen die wel eens een Nederlandse film in bioscoop zien, geeft 19% van de jongeren
aan dat Shouf Shouf Habibi een film is waarvan er in Nederland meer gemaakt van mogen
worden. De belangrijkste reden hiervan is niet zozeer omdat hun culturele achtergrond in de
film zit, maar simpelweg omdat de film grappig is. Daarna noemen ze de film Van God Los
omdat deze spannend en goed gemaakt is (5%).
Niet-westerse allochtone jongeren vinden vooral kwaliteit een belangrijk aspect. Zij
bedoelen hiermee de production value van de film. Meer dan de helft van de jongeren (58%)
zegt dat zij wel naar Nederlandse films zouden gaan als de kwaliteit hoger ligt. Daarna geeft de
jongste groep jongeren (12-15 jaar) aan dat zij wel zouden gaan als Nederlandse films meer
op Amerikaanse films lijken (70%). Hiermee is 43% van alle jongeren het eens: er moet meer
actie komen in Nederlandse films. Ook voor autochtone jongeren geldt dit overigens: hoe
jonger men is, hoe meer men van mening is dat Nederlandse films op Amerikaanse films
moeten lijken (onderzoek Paul Verstraeten). Als vierde reden geven zij op naar Nederlandse
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films te gaan als de special effects beter zijn (35%). Zij hechten er echter ook waarde aan als er
echte filmsterren in meespelen (28%) en natuurlijk moet het wel een film met hun favoriete
genre (26%) zijn. Bijna 20% van de jongeren vindt het belangrijk dat de verhalen realistisch
zijn en aansluiten op hun belevingen. Daarnaast zouden de jongeren wel gaan als de
hoofdrollen (19%) of bijrollen (16%) gespeeld worden door acteurs/actrices van hun eigen
afkomst. Verder zegt 17% van de jongeren dat wel Nederlandse films zouden kijken als de
verhalen herkenbaar zijn en 14% van de jongeren zegt te gaan als de film wordt gemaakt door
iemand van hun afkomst.
Ter vergelijking, het verlanglijstje van autochtone jongeren van 16-19 jaar zoals genoemd in
het onderzoek van Paul Verstraeten pakt als volgt uit. De ideale Nederlandse film bevat:
1.

special effects 64%

2.

behoort tot één van de favoriete genres 56%

3.

is opgenomen op Nederlandse locaties 47%

4.

is commercieel 44%

5.

is eigentijds 38%

Net als autochtone jongeren zouden allochtone jongeren wel naar Nederlandse films gaan als de
production value hoger is en meer op Amerikaanse films lijken: meer actie, betere special effects,
moeten echte filmsterren in meespelen. Daarnaast spelen voor allochtone jongeren nog andere
aanknopingspunten: verhalen moeten realistischer, moet aansluiten op hun belevingen, de
hoofdrollen of bijrollen gespeeld worden door acteurs/actrices van hun eigen afkomst, of de film
door iemand van hun eigen afkomst gemaakt wordt.

Figuur 9. Redenen om eerder Nederlandse films in de bioscoop te zien per afkomst

De uitkomsten van deze straatenquête bevat niet de nodige diepgang. Daarom is er gekozen
voor groepsdiscussies die meer in moeten gaan op de meningen en houdingen van de nietwesterse allochtone jongeren. De uitkomsten hiervan vindt u in het volgende hoofdstuk.

Nederlandse films voor Wesley, Özlem, Rachid én Marieke

24

4. KWALITATIEF ONDERZOEK: GROEPSDISCUSSIES
In 4.1. wordt de opzet van het onderzoek besproken. In 4.2. komen de resultaten uit de
groepsdiscussies aan de orde met betrekking tot bioscoopbezoek in het algemeen en aan
Nederlandse films in het bijzonder. In 4.3. wordt de mening van de jongeren weergegeven
met betrekking tot een aantal trailers van Nederlandse films, aangevuld met hun mening over
Nederlandse films in het algemeen in 4.4. In 4.5. worden de redenen opgesomd waarom
jongeren niet naar Nederlandse films gaan, en in 4.5. geven zij aan wanneer zij wel naar een
Nederlandse film zouden gaan.

4.1. OPZET VAN HET ONDERZOEK
Om meer inzicht te verkrijgen in de meningen en waardering van de Nederlandse film is er
besloten groepsdiscussies te organiseren. Gepland was om twee groepsdiscussies te
organiseren met beide een controlegroep. De controlegroep zou moeten bestaan uit een
groep met personen van dezelfde leeftijd en dezelfde spreiding naar afkomst en geslacht uit
de eerste groep.
De groepsgesprekken vonden na het kwantitatief onderzoek plaats op 4 januari 2005. Tijdens
de groepsgesprekken zijn er trailers vertoond op groot scherm. De gesprekken werden geleid
door Paul Verstraeten van Filmtest.
Uiteindelijk hebben er twee discussies plaats gevonden. Het bleek dat allochtone jongeren
minder dan autochtone jongeren bereid zijn om mee te werken aan een onderzoek. Dit werd
geconcludeerd door Filmtest, die meer focusgroepen organiseert om de mening van een nog
niet uitgebrachte Nederlandse film te discussiëren.
In totaal hebben 16 jongeren aan de groepsdiscussie deelgenomen. Er is gekozen om de groep
niet te splitsen naar afkomst, om zo eventuele discussiepunten op te voeren. De groepen
werden wel gesplitst naar leeftijd. De eerste groep bestond uit 13 tot en met 17- jarigen en de
tweede groep bestond uit 18 tot en met 24- jarigen. Een spreiding naar afkomst en geslacht
was in deze groepen gerealiseerd. De eerste groep (13-17 jaar) bestond uit:
-

3 meisjes en 5 jongens:

-

1 Turks meisje en 2 Surinaamse meisjes

-

2 Turkse jongens, 2 Marokkaanse jongens en 1 Surinaamse jongen

De tweede groep (18-24 jaar) bestond uit:
-

5 meisjes, 3 jongens:

-

1 Marokkaans meisje, 1 Turks meisje en 3 Surinaamse meisjes

-

1 Antilliaanse jongen, 1 Surinaamse jongen en 1 Marokkaanse jongen

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten en bevindingen van de groepsdiscussies. Hierin wordt
dieper ingegaan op de de perceptie en houdingen van de niet-westerse allochtone jongeren
ten opzichte van Nederlandse films.
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4.2. BIOSCOOPBEZOEK ALGEMEEN EN AAN NEDERLANDSE FILMS
De meeste deelnemers gaan zeer regelmatig naar de bioscoop. De helft gaat minstens een keer
per maand. Men ziet meestal Engelstalige -Amerikaanse films - en het merendeel ziet weinig
Nederlandse films. Enkele deelnemers gaan wel regelmatig naar Nederlandse films omdat ze
die - net zo - goed vinden.
Alleen Shouf Shouf Habibi heeft bijna iedereen gezien, ook degenen die zeggen nooit naar
Nederlandse films te gaan.
Opvallend is dat verschillende deelnemers spontaan aangeven dat zij bijna geen Nederlandse
films zien, omdat die volgens hen nauwelijks in de bioscoop draaien.
Sterren zijn belangrijk en voor velen zelfs doorslaggevend om een film te gaan zien. Als er
grote namen in een film zitten - Brad Pitt, Will Smith, Al Pacino - dan weet men dat het goed
zit. Als een film geen sterren heeft, zal men die ook niet zo snel gaan zien.
Promotie voor films is belangrijk, zowel op televisie - clips, making off - als in de bioscoop zelf,
zoals trailers en affiches. Het moet vooraf duidelijk zijn waar het verhaal van de film over gaat.
In de jongste groep houdt men vooral van komedie en actie, en beslist niet van (dramatische)
romantische films of romantische komedies. In de oudere groep lopen de smaken voor
genres uiteen. Wel moet een bioscoopfilm voldoende spektakel en special effects bevatten en
het verhaal moet duidelijk zijn.
Een film met special effects zie je in de bioscoop en niet op televisie. Thuis op televisie zie je
vooral de films die je niet echt wilde gaan zien, want het kost weinig moeite ze op televisie te
zien.
De bioscoop waar de films draaien is belangrijk. Bijna iedereen heeft een voorkeur voor de
Pathé bioscopen en vooral Pathé de Munt omdat daar veel films draaien die ze willen zien.
Naar het filmhuis gaat bijna niemand. De namen van de Amsterdamse arthouses en
filmhuizen zijn ook niet bekend.
De prijs van een bioscoopkaartje lijkt niet echt een hindernis.
Als ik een film wil zien, dan heb ik dat er voor over
Toch beklagen ze zich dat ze met drankjes en popcorn per persoon toch snel 20 euro kwijt
zijn aan bioscoopbezoek; dat vindt men wel overdreven duur. Men weet ook op welke dagen
men met korting naar de film kan gaan. En het irriteert hen dat de prijzen in de
schoolvakanties juist hoger zijn, in plaats van lager.
De jongeren hebben weinig met niet-westerse films, ook als die uit het land van hun afkomst
komen.
Ik ga niet naar films uit ontwikkelingslanden
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Ze komen die films ook niet tegen in de bioscopen waar ze bij voorkeur naar toe gaan, hoewel
de bioscopen nu wel meer Turkse en Marokkaanse films draaien in Pathé Arena, Pathe De
Munt en Pathé City. Ze zien bijna uitsluitend voor Engelstalige - Amerikaanse - films.
De Turkse jongeren gaan niet naar Turkse films in de bioscoop. Over de Turkse film Gora
hebben ze wel gehoord, maar het trekt ze niet speciaal aan. Ze zien ze wel soms op televisie of
DVD. Ook de zien meeste Marokkaanse deelnemers bijna geen films uit eigen land. Een
Marokkaanse jongen zegt dat hij dat in principe wel zou doen, puur vanwege het feit dat de
film Marokkaans is, maar hij kent ze niet en komt ze niet tegen.
De Surinaamse/Hindoestaanse deelnemers zien wel Bollywood films op DVD, maar ze zouden
er niet voor naar de bioscoop gaan want ze duren te lang.

4.3. MENING OVER TRAILERS VAN NEDERLANDSE FILMS
De deelnemers kregen een aantal trailers vertoond van nieuwe Nederlandse films die - met
uitzondering van Cool - binnenkort in de bioscoop werden uitgebracht.

COOL
De op één na laatste film van Theo van Gogh heeft kort geleden nog in de bioscopen gedraaid.
Twee deelneemsters - een Turks en een Surinaams meisje - hebben de film toen gezien en ze
vonden hem allebei wel o.k.
De trailer van Cool is door niemand in de bioscoop gezien. Iedereen in de oudste groep heeft
wel over de film gehoord en de clip ook wel eens op een muziekzender op televisie gezien. Het
merendeel van de jongste groep kent wel het muzieknummer, maar heeft de clip niet gezien
en het merendeel heeft ook niet eerder van de film gehoord.
Men vindt de trailer wel leuk. Men herkent vooral Johnny de Mol en Katja Schuurman. De
helft zegt dat zij naar aanleiding van de trailer de film wel zouden zijn gaan zien.
De Antilliaanse deelnemer is bewust niet naar Cool gegaan omdat hij de poster slecht vindt,
Johnny de Mol als groepsleider ongeloofwaardig en het acteren van de Glen Mills jongeren
amateuristisch. Hij vindt Theo van Gogh ook een slechte filmmaker.

06/05
In de jongste groep kennen alleen de Surinaamse deelnemers de titel, de overigen hebben er
nog nooit over gehoord. In de oudere groep heeft bijna iedereen over de film gehoord en één
deelneemster heeft de film ook al via internet gezien. Zij vond de film tegenvallen.
Het merendeel vindt de trailer niet aantrekkelijk omdat niet duidelijk is waar de film over
gaat; men vindt de trailer verwarrend. Een Antilliaanse deelnemer merkt over de trailer op
dat de cast helemaal blank is.
Weer zo’n typische film in een witte rijkeluisbuurt
De helft van de jongste groep zou de film echter toch gaan zien. Het merendeel van de oudste
groep zou niet gaan. Men vindt politiek en actualiteit niet interessant en men heeft het ook
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wel een beetje gehad met verhalen over Pim Fortuyn. Twee deelnemers in de oudste groep
zouden juist wel gaan vanwege de actualiteit.
Van de acteurs herkent men alleen Georgina Verbaan.
FLIRT
Over Flirt heeft nog niemand iets gehoord of gezien.
De jongens in beide groepen zijn aanmerkelijk enthousiaster over de trailer dan de meisjes:
snel en herkenbare situaties. De titel en de thematiek spreken de jongens ook aan:
vreemdgaan en andere vrouwen.
Een derde van de deelnemers - vooral jongens - zou naar aanleiding van de trailer de film gaan
zien.
Een deelnemer sprak de titel erg aan, maar nu hij de trailer heeft gezien hoeft de film niet
meer. Een andere deelnemer vindt de trailer, zoals vaker bij Nederlandse films, niet spannend
genoeg; alles wordt al verteld.
Twee Marokkaanse meisjes en een Marokkaanse jongen in de oudere groep wijzen de film af
omdat er naar hun smaak teveel seks en bloot in zit. Dat vinden zij typisch voor Nederlandse
films, zij willen dat niet zien. In de discussie die zij ontlokken blijkt dat de andere deelnemers
daar helemaal geen probleem mee hebben. Zij vinden het in de trailer wel meevallen - dit is
toch geen porno - en ook een vanzelfsprekend onderdeel van de Nederlandse cultuur.
In Nederland is men meer gewend als het om bloot of seks gaat
Van de acteurs wordt alleen Egbert-Jan Weeber door een enkeling herkend. Daarnaast
herkennen sommigen een actrice uit de soapserie Onderweg naar Morgen, maar men kent
haar naam niet.
VET HARD
Over deze film heeft de helft van de deelnemers ook al iets gehoord of gezien, zoals de poster
of een onderwerp op televisie. Twee deelnemers hebben ook de trailer in de bioscoop gezien.
De trailer van Vet Hard ontlokt het meest enthousiasme, vooral bij de jongste groep.
De meerderheid in de jongste groep vindt de trailer erg grappig en heeft de indruk dat de
humor van de film op een goede manier raar is. Het duurde even voordat ze door hadden dat
het een komedie was, maar dat heeft ze uiteindelijk over de streep gehaald om de film te
willen gaan zien in de bioscoop.
De helft van de deelnemers in de oudere groep is minder enthousiast. Men heeft de indruk
dat de film erg nep en onrealistisch is en dat er slecht in wordt geacteerd. Men is niet onder
de indruk van de actiescènes en vindt dat de film een amateuristische indruk maakt.
Naar aanleiding van deze kritiek ontstaat een discussie over vooroordelen over Nederlandse
films. De helft van de groep ondersteunt de mening van één van de deelnemers dat men bij
Nederlandse films veel kritischer is dan bij Amerikaanse films. Dat komt volgens hen door de
Nederlandse taal en doordat de acteurs onbekender zijn dan die van Amerikaanse films.
Als Vet Hard een Amerikaanse film zou zijn met een slechte acteur als Chris Rock dan zou wel
iedereen gaan en de film goed vinden
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4.4. MENING OVER NEDERLANDSE FILMS IN HET ALGEMEEN
Maar een klein deel van de deelnemers ziet in de bioscoop regelmatig Nederlandse films. De
films die deze mensen gezien hebben zijn Costa, Cool, Kruimeltje, Pietje Bell, Minoes, Volle Maan,
Feestje, De Dominee. Hun oordeel is over het algemeen positief over deze films.
Het merendeel zegt weinig of nooit Nederlandse films in de bioscoop te zien. Maar ze zien wel
Nederlandse films op televisie. Twee deelnemers merken ook op dat ze gekeken hebben naar
de serie Nederlandse films die in de herfst is uitgezonden.
Shouf Shouf Habibi is echter wel door bijna alle deelnemers in de bioscoop gezien; ook door
deelnemers die zeggen bijna nooit naar Nederlandse films te gaan. Op twee oudere
deelnemers na, die kritisch zijn over de kwaliteit, vindt men het ook een goede film.
Men ging er heen omdat het een komedie is, er veel over werd gesproken, iedereen er naar
toeging en omdat het onderwerp aansprak. Wat hen vooral aansprak was dat de film een
inzicht geeft in de cultuur van Marokkanen in Nederland, dat er veel zelfspot in zit en op een
grappige manier gespeeld werd met stereotypen (volgens de oudere deelnemers). Men vindt
het bijzonder om eens iets te zien van andere bevolkingsgroepen en culturen in Nederland.
Een Marokkaanse deelnemer waardeert de film om een zeer bijzondere reden:
Het is leuk om te zien dat Marokkanen integreren. Dat gebeurt alleen in film, want in het echt
gebeurt dat niet
Shouf Shouf Habibi spreekt ook aan omdat er niet-Nederlandse acteurs zijn te zien, en vanwege
de herkenbaarheid omdat het zich in Amsterdam afspeelt.
Je hebt daarmee toch meer gemeen. Het kunnen je buurjongens zijn
De Marokkaanse deelnemers zijn de film alleen al gaan zien omdat er - voor het eerst Marokkanen in meespelen.
Naar aanleiding van deze discussie wordt door de deelnemers opgemerkt dat het ze opviel
dat in de eerder getoonde trailers alleen maar witte acteurs zijn te zien.
Dat vindt men typisch voor Nederlandse films: als er al allochtonen in spelen, zijn het altijd
stereotypen.
Wanneer zie je in een film een Marokkaan die advocaat is?

4.5 WAAROM NIET NAAR DE BIOSCOOP VOOR EEN NEDERLANDSE FILM?
De meeste deelnemers zien bijna nooit Nederlandse films omdat die er volgens hen niet of te
weinig zijn. Ze komen ze niet tegen in hun bioscopen en niet in de publiciteit.
Het huidige aanbod van Nederlandse films spreekt hen niet aan omdat er te weinig films zijn
voor jongeren. De jongste groep mist films waarin ze zich meer kunnen herkennen, met
bijvoorbeeld straattaal en rappers.
Ze zien graag komedie en missen dat in het huidige aanbod, want die films zijn te romantisch
of dramatisch.
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Nederlandse films worden gediskwalificeerd als te Hollands. De deelnemers doelen daarmee
zowel op inhoudelijke eigenschappen van Nederlandse films en op de volgens hen lage
(productie)kwaliteit.
Bijna unaniem heeft men moeite met de humor in Nederlandse films. Die wordt niet goed
begrepen en gediskwalificeerd als dom, flauw, plat, afgezaagd en ‘blote billen’-humor; het is
niet hun humor.
Het is sommigen opgevallen dat Nederlandse films zich kenmerken door meer bloot en seks.
Dat wordt niet door iedereen prettig gevonden.
Men heeft ook de indruk dat Nederlandse films vaak ouderwets zijn, vaak historisch met
Hollandse clichés, zoals Pietje Bell en Kruimeltje.
In de oudere groep stoort men zich eraan dat er in Nederlandse films alleen witte acteurs zijn
te zien. Als allochtonen een rol spelen zijn dat volgens hen meestal stereotypen en gaat dit
gepaard met vooroordelen.
Ze vinden de kwaliteit van Nederlandse films onder de maat, vooral omdat ze er goedkoop
uit zien, zeker in vergelijking met Amerikaanse films.
Je ziet direct dat het een Nederlandse film is omdat het er zo goedkoop uitziet
Ze weten dat Nederlandse films met aanmerkelijk minder geld gemaakt worden dan
Amerikaanse films.
Ook vind men de acteerprestaties en de Nederlandse acteurs amateuristisch en onder de
maat. En je ziet altijd dezelfde acteurs in Nederlandse films: Johnny de Mol en Katja
Schuurman.
De verstaanbaarheid van de dialogen is voor niemand een probleem.
Er wordt opgemerkt dat de taal wel eens de oorzaak kan zijn van de negatieve waardering van
de acteerprestaties, omdat men dat onderscheid moeilijker kan maken als er bijvoorbeeld
Engels wordt gesproken.

4.6 WANNEER WEL NAAR EEN NEDERLANDSE FILM?
De deelnemers verwachten van Nederlandse films niet veel anders dan dat ze van
Amerikaanse films zijn gewend. Er moeten vooral bekende acteurs, liefst Amerikaanse sterren,
meespelen.
Als Brad Pitt in een Nederlandse film meedoet ga ik zeker kijken
De films zouden met meer geld moeten worden gemaakt zodat ze er beter uitzien, met meer
actie en special effects.
Meer films als De Dominee, maar dan chiquer en beter
Men wil ook meer en sterkere komedies, met betere humor (en minder romantiek en drama).
Bij voorkeur moet hun ideale Nederlandse film een internationale look hebben. Waar het
zich afspeelt maakt niet zoveel uit.
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Daartegenover stellen ze ook de eis dat Nederlandse films echter en realistischer moeten zijn.
Daarmee doelen ze op een representatievere cast - met meer allochtonen - en een meer
gemengde cultuur waarin ze zich beter kunnen herkennen. Als een goed voorbeeld wordt
Bend it like Beckham genoemd.
Men wil ook meer representatie van de jongerenculturen zoals in Cool: de straatcultuur,
rappers en hiphop.
Er moeten meer films komen over nu
Het moet meer vanuit ons oogpunt zijn
Nu de resultaten bekend zijn van beide onderzoeken, is er genoeg input om conclusies uit te
trekken. Het volgende hoofdstuk beschrijft de eindconclusies die getrokken zijn na het
analyseren van de twee veldonderzoeken.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Culturele diversiteit is een belangrijk begrip geworden voor elke organisatie. De overheid
hecht veel waarde aan het verbreden van deze visie op gebied van kunst en cultuur. Het
Filmfonds wil hierbij voorop lopen. Niet alleen de deelname van allochtone filmmakers in
het productieproces vindt het Fonds van belang. Meer inzicht in de samenstelling en
smaakvoorkeuren van het allochtone bioscooppubliek is belangrijk om over de mogelijkheid
te beschikken in te spelen op hun wensen en behoeften. Om dit laatste te realiseren is
opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren onder allochtone jongeren. Centrale vraag
is hoe een nieuw en diverser publiek kan worden bereikt voor hedendaagse Nederlandse
films. Om het onderzoek hanteerbaar te houden is ervoor gekozen het onderzoek te beperken
tot jongeren in Amsterdam, ervan uitgaande dat deze resultaten in ieder geval representatief
zijn voor de jongeren in vier grote steden van de Randstad. Verder is het onderzoek beperkt
gebleven tot de vier grootste groepen allochtone jongeren: Surinamers, Marokkanen, Turken
en Antillianen.
Het onderzoek bestaat uit desk research en twee veldonderzoeken. In december 2004 is er
een (straat)enquête uitgevoerd en in januari 2005 hebben er groepsdiscussies
plaatsgevonden.
Ongeveer 40% van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar in Amsterdam is van niet-westers
allochtone afkomst. In absolute getallen behoren bijna 44.000 jongeren tot de hierboven
beschreven vier grootste allochtone groepen (cijfers Onderzoek & Statistiek Amsterdam, 1
januari 2004).
Allereerst heeft de straatenquête uitgewezen dat het aandeel bioscoopbezoekers onder de
niet-westerse allochtone jongeren in Amsterdam ongeveer 80% is. Dit betekent dat 20% van
deze jongeren zegt nooit een film in de bioscoop te zien. Van de autochtone Amsterdamse
jongeren, bezoekt 96% de bioscoop.
De bioscoop is veruit de populairste uitgaansgelegenheid onder de niet-westerse allochtone
jongeren. Op de tweede plaats is de discotheek hun favoriet.
Autochtone en allochtone jongeren wijken in de kern weinig van elkaar af wat betreft hun
voorkeuren voor bioscoopfilms. Ze gaan vaak naar de bioscoop, zien bijna uitsluitend
Amerikaanse films, kiezen vooral op genre - komedie en actie - en op favoriete acteurs, en
hanteren het Amerikaanse filmaanbod als norm. Hun favoriete bioscopen zijn de multiplexen
van Pathé. Arthouses en filmhuizen zijn bij hen nagenoeg onbekend en worden dus ook niet
bezocht.
Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren zien weinig Nederlandse films in
de bioscoop, en minder dan hun autochtone leeftijdgenoten. De overgrote meerderheid zegt
dat ze nooit Nederlandse films in de bioscoop bezoeken. Daarentegen is Shouf Shouf Habibi
door bijna alle deelnemers aan het onderzoek in de bioscoop gezien. Dit zou kunnen
betekenen dat ze ertoe neigen hun bezoek aan Nederlandse films lager in te schatten dan
daadwerkelijk het geval is. Ook is het mogelijk dat zij Shouf Shouf Habibi niet als een typisch
Nederlandse film ervaren.
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Evenals hun autochtone leeftijdgenoten zijn niet-westerse allochtone jongeren nauwelijks
bekend met Nederlandse films. De overheersende indruk is dat er weinig Nederlandse films
worden gemaakt; in ieder geval geen films die hen aanspreken, voor de jongere doelgroep. Ze
zijn ook slecht op de hoogte van het aanbod; de promotie lijkt hen niet te bereiken. Ze
kennen bijvoorbeeld de Nederlandse films niet die op het moment van het onderzoek in de
bioscoop werden uitgebracht, ook niet de titels die op jongeren waren gericht (Vet Hard en
Flirt).
Niet-westerse allochtone jongeren die zeggen dat ze nooit Nederlandse films in de bioscoop
zien, hebben een duidelijk (voor)oordeel over Nederlandse films. Deze zijn in hun ogen slecht
en hebben weinig kwaliteit. Van diegenen die wel eens een Nederlandse film zien, waardeert
de helft Nederlandse films als goed tot heel goed.
In hun perceptie van en (voor)oordelen over Nederlandse films wijken de allochtone
jongeren in grote lijnen niet af van de autochtone jongeren.
Omdat de production value van Amerikaanse films de norm is, worden Nederlandse films
gediskwalificeerd als te goedkoop, niet spectaculair genoeg en daarom geen optie. Ook
vinden zij de kwaliteit slecht, spreken Nederlandse films niet aan en vinden zij ze niet goed
genoeg om geld aan uit te geven. Verder missen Nederlandse films aansprekende sterren.
Echter, in afwijking van hun autochtone leeftijdgenoten, wordt hun ontvankelijkheid en
perceptie van Nederlandse films door meer aspecten negatief beïnvloed:
Ze hebben minder kennis van en affiniteit met de Nederlandse cultuur en het Nederlands
culturele erfgoed. Ze voelen zich daarom niet bijzonder aangesproken door Nederlandse
films die zich daarop baseren of daar aan refereren (familiefilms, historisch drama,
literatuurverfilmingen).
Het feit dat een film is opgenomen in Nederland met een typisch Nederlandse situering of
verhaal is voor hen onvoldoende herkenbaar en spreekt daarom niet speciaal aan. Ze zien
zichzelf, hun omgeving en cultuur te weinig gerepresenteerd in Nederlandse films. Hiermee
doelen zij in eerste instantie niet op hun specifieke Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of
Antilliaanse achtergrond, maar meer op de eigentijdse en etnisch gemengde straat-, en
jongerencultuur zoals ze die in Amsterdam dagelijks beleven en waarvan ze zelf onderdeel
zijn.
Ze hebben vaak ook weinig affiniteit met de humor in Nederlandse films; ze begrijpen die
niet, het is niet hun humor. Nederlandse komedie slaat bij hen dan ook vaak de plank mis.
Dit geldt voor alle deelnemers, onafhankelijk van hun afkomst. Op enkele punten zijn er wel
verschillen, gerelateerd aan afkomst of leeftijd.
De Surinaamse en Antilliaanse deelnemers hebben meer kennis van en affiniteit met
Nederlandse cultuuruitingen, zoals de literatuur. Ze lijken ook meer belangstelling te
hebben voor kunst en cultuur in het algemeen dan Marokkaanse en Turkse jongeren.
De Marokkaanse en Turkse deelnemers lijken preutser te zijn als het gaat om seks en bloot in
films; zij zeggen dit liever niet te zien.
De oudere deelnemers zijn gevoeliger voor stereotypering van allochtonen en signaleren
eerder dat Nederlandse films volledig blank zijn gecast dan de jongere deelnemers.
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Het ‘oranje-gevoel’, het trots zijn op de Nederlandse cultuur, dat in eerder onderzoek (Paul
Verstraeten) wel bij jonge autochtone bioscoopbezoekers kon worden waargenomen, is bij
deze groep nagenoeg afwezig. Hieruit moet worden geconcludeerd dat de unique selling
points (USP’s), zoals eigenheid, herkenbaarheid en de culturele reflectie, waarmee
Nederlandse films zich bij de autochtone bioscoopbezoekers positief kunnen onderscheiden
van het reguliere, Amerikaanse aanbod, goeddeels ontbreken bij de Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse en Antilliaanse jongeren.
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het huidige Nederlandse aanbod
inhoudelijk te weinig aansluit bij de wensen en behoeften van allochtone jongeren. Het
beschrevene biedt aanknopingspunten om Nederlandse films aantrekkelijker te maken voor
deze jongeren.
Desalniettemin waardeert de helft van de jongeren die wèl Nederlandse films zien, de films
als goed tot heel goed. Hieruit zou men kunnen concluderen dat er ook wat betreft de
promotionele aanpak kansen blijven liggen om allochtone jongeren warm te laten lopen
voor Nederlandse films.
In het algemeen lijkt de promotie voor Nederlandse films de jongeren te weinig of laat te
bereiken. Over de Nederlandse films die de komende maanden zouden uitkomen had het
merendeel nog niets gehoord. Clips en promo's op televisie zijn de belangrijkste
informatiebron voor allochtone jongeren, maar ook aanbeveling door vrienden (mond-totmond reclame) en trailers scoren hoog. Hier kan door de Nederlandse filmwereld meer op
worden ingespeeld. In de groepsdiscussie bleek dat de trailers van Nederlandse films vaak als
verwarrend worden ervaren. De jongeren willen graag van tevoren duidelijk weten waar de
film over gaat. Het testen van trailers op de doelgroep is dan ook aan te bevelen.
Verder biedt het promoten op de goedbezochte 'eigen' (Marokkaanse, Turkse, Surinaamse,
Antilliaanse) feesten een extra mogelijkheid om een film onder de aandacht te brengen.
Tevens zou onderzocht kunnen worden in hoeverre doelgroepsites als marokko.nl en
yasime.nl kunnen worden ingezet bij de promotie van Nederlandse films.
En last but not least speelt waarschijnlijk het productievolume van Nederlandse
jongerenfilms een rol. De jongeren waren van mening dat er niet of nauwelijks Nederlandse
films voor jongeren in de bioscoop zijn. De cijfers uit paragraaf 2.3.3. laten zien dat dit er
inderdaad slechts enkele per jaar zijn. Het opschroeven van dit productievolume zou de
zichtbaarheid van Nederlandse films voor jongeren en hun bezoek eraan ten goede kunnen
komen.
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I.

VRAGENLIJST - KWANTITATIEF ONDERZOEK

Onderzoek “JONGEREN & DE NEDERLANDSE FILM”

DATUM :
LOCATIE :

Het Nederlands Filmfonds onderzoekt de mening van jongeren over Nederlandse films. Het Fonds
wil graag weten of jullie Nederlandse films zien en wat jullie van ze vinden.

Let op! Geef telkens maar één antwoord door één vakje aan te kruisen, behalve als
nadruk-kelijk meer antwoorden worden gevraagd. Bij een stippellijn moet je zelf iets
invullen.
Naam

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail

…………………………………………………………………… Telefoon ……………………………………………………………

Geslacht

man

vrouw

Leeftijd ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Afkomst

Nederlandse afkomst
Marokkaanse afkomst

Turkse afkomst
Surinaamse afkomst

Antilliaanse afkomst
anders, namelijk……….

Opleiding

Basisschool
VMBO
MAVO

HAVO
VWO
MBO

HBO
Universiteit
anders, namelijk……

1.

Als je uit gaat waar ga je dan meestal naartoe? (Meerdere antwoorden mogelijk)
disco/club
stand up comedian
house party
café/kroeg
bioscoop
buurthuis
theater
georganiseerde feesten met
ga bijna nooit uit
alleen mensen van mijn afkomst
anders, namelijk……

2.

Hoe vaak bezoek je een bioscoop of filmtheater?
meerdere keren per maand
ongeveer 1 x per maand
ongeveer 6 x per jaar

ongeveer 3 of 4 x per jaar
ongeveer 1 of 2 x per jaar
(bijna) nooit

3.

Als je bijna nooit naar de bioscoop gaat, wat zijn hiervoor de belangrijkste redenen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
ik hou niet van films
ik doe liever iets anders in
mijn vrije tijd
ik vind een bioscoopkaartje te duur
ik kijk liever thuis op de bank
ik ga ’s avonds liever niet de stad in
anders, namelijk………………………………
ik mag niet van thuis
Ga door naar vraag 18

4.

Als je vaker of soms naar de bioscoop gaat, wat zijn hiervoor de belangrijkste redenen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
ik ben erg geïnteresseerd in alle films
omdat er een hele goeie film draait
het is een leuke manier om uit te gaan
er is verder niets te doen
het is een goedkopere manier om uit te gaan
omdat iedereen het over ‘die’
film heeft
omdat mijn vrienden ook gaan
anders, namelijk………………………………

5.

In welke bioscoop kom je het meest?
Pathé de Munt
City
Tushinski
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Waarom ga je het liefst naar deze bioscoop?
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
6.

Met wie ga je meestal naar de film?
alleen
met vrienden of vriendinnen
familie

met een date
met mijn partner
anders, namelijk………………………………

7.

Als je met vriend(en) of vriendin(nen) naar de bioscoop gaat, met wie ga je dan?
alleen met vrienden of vriendinnen van eigen afkomst
met een gemengde groep
alleen met Nederlanders

8.

Welke informatiebron is voor jou het belangrijkste voor bioscoopfilms?
recensies in krant
trailer in bioscoop
advertenties in een tijdschrift
aanbeveling van vriend(en) of
divriendin(nen)
spotjes of clips op televisie
item op televisie
internet
anders,
namelijk………………………………………

9.

Welk genre film heeft jouw voorkeur in de bioscoop? (Meerdere antwoorden mogelijk)
actie
drama
thriller
romantische komedie
comedy
Bollywood film
filmhuis film (artistiek/arthouse)
anders, namelijk………………………………

10. Welke films die je het afgelopen jaar in de bioscoop gezien hebt, vond je het beste.
Noem maximaal 2 titels.
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
11. Ga je ook wel eens naar een Nederlandse film in de bioscoop?
ja, vaak
soms
nooit ( ga naar vraag 13)
12. Geef – door middel van kruisje - bij onderstaande filmtitels aan of je van ze hebt
gehoord, welke je ook hebt gezien en wat je van ze vindt:
Over
gehoord

Gezien

Titel
Costa
Cool
Feestje
Snowfever
Stille Nacht
Shouf Shouf Habibi
De Dominee
Madame Jeanette
Pietje Bell
Minoes
Polleke
Phileine zegt Sorry
Oesters van Nam Kee
Ellis in Glamourland
Liever Verliefd
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13. Als je nooit naar Nederlandse films gaat in de bioscoop, wat is daar dan de belangrijkste
reden voor:
ik vind de kwaliteit slecht
ze zijn niet goed genoeg om geld aan uit
te geven
ze spreken me niet aan
ik ga bijna nooit naar de bioscoop
ze zijn niet spectaculair genoeg
ik geef de voorkeur aan andere films
ik ken de acteurs niet
ik kan de Nederlandse dialogen niet goed
verstaan
anders, namelijk ………………………………………………………………………………………………………………………
14. Als je in de bioscoop een keuze moet maken zonder dat je iets over de films weet, welke
film kies je dan?
Nederlandse film
Andere buitenlandse film
Amerikaanse film
Maakt niets uit
15. Moeten volgens jou Nederlandse films meer lijken op Amerikaanse films?
ja
een beetje
nee
weet ik niet
16. Kun je een Nederlandse film noemen die je heel goed vindt, en waarvan er meer
gemaakt zouden moeten worden?
nee
ja: (titel)
……………………………………………………………………………………………………………….
Kun je ook uitleggen waarom er meer van deze films gemaakt moeten worden:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Wat is voor jou belangrijk om eerder een Nederlandse film in de bioscoop te gaan zien?
Ik zou eerder naar een Nederlandse film gaan als:…
(Meer antwoorden mogelijk)
de special effects beter zijn
de film gemaakt is door makers van mijn afkomst
echte filmsterren meespelen
de kwaliteit hoger is
de film meer lijkt op Amerikaanse films
de hoofdrollen worden gespeeld door acteurs van mijn afkomst
sommige bijrollen worden gespeeld door acteur van mijn afkomst
de verhalen en personages een realistisch beeld geven van mijn omgeving en cultuur
het verhaal van de film over actuele onderwerpen in Nederland gaat
meer actie in de film zit
ik mezelf beter kan herkennen in de film en de personages
het mijn favoriete genre is
18. Zie je in de bioscoop, op tv of video/DVD films uit het land van je afkomst?
ja, vaak
soms
nooit
19. Kijk je wel eens naar Nederlandse films op televisie?
ja, vaak
soms
nooit (ga door naar vraag 21)
20. Indien je soms of vaker Nederlandse films op televisie hebt gezien, kun je dan een of
meer filmtitels noemen die je gezien hebt? Noem maximaal 3 titels.
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
21. Kijk je wel eens naar Nederlandse tv-series (drama, comedy, soap)?
ja, vaak
soms
nooit (ga door naar vraag 23)
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22. Indien je soms of vaker naar Nederlandse tv-series kijkt, kun je dan een of meer titels
van die series noemen? Noem maximaal 3 titels.
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
23. Kun je één of meerdere Nederlandse films noemen, waarover je in de afgelopen
maanden hebt gehoord of waarvan je iets hebt gezien in de media? Noem maximaal 3
titels (Als je geen film kunt bedenken, vul je hier niets in)
1. …………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………
24. Kun je hieronder aangeven via welke media (tv-programma’s, bladen, websites, radio,
etc.) je over deze films hebt gehoord? Noem er maximaal 2.
1. .......................................
2. .......................................
25. Welke Nederlandse acteurs of actrices ken je? Noem er maximaal 3.
1. .......................................
3. .......................................
2. .......................................

26. Welke kranten lees je minstens 2x per week? (Meerdere antwoorden mogelijk)
De Telegraaf
De Volkskrant
Spits/Metro
Het Parool
De Algemeen Dagblad
geen
NRC Handelsblad
Trouw
anders, namelijk........................
27. Naar welke van onderstaande televisiezenders kijk je het meest?
Nederland 1
RTL 4
Yorin
Nederland 2
RTL 5
SBS 6
Nederland 3
NET5
Veronica

MTV
TMF
anders, namelijk....

28. Welke tijdschriften lees je regelmatig? (Noem er maximaal 2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
29. Welke websites bezoek je het meest? (Noem er maximaal 2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30. Heb je misschien nog opmerkingen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijk nog eens goed na of je alles hebt ingevuld.
Hartelijk dank voor je medewerking.
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II.

DEELNEMERS KWANTITATIEF ONDERZOEK SPREIDING NAAR DEMOGRAFISCHE FACTOREN

TOTAAL AANTAL RESPONDENTEN

225

100%

MAN

112

49,8%

VROUW

113

50,2%

MAROKKAANSE

101

44,9%

TURKSE

34

15,1%

SURINAAMSE

52

23,1%

ANTILLIAANSE

17

7,6%

OVERIGE

21

9,3%

12-15 JARIGEN

64

28,4%

16-19 JARIGEN

103

45,8%

20-24 JARIGEN

58

25,8

LAGER OPGELEIDEN

37

16,4%

MIDDELBAAR OPGELEIDEN

146

64,9%

HOGER OPGELEIDEN

42

18,7%

GESLACHT

AFKOMST

LEEFTIJD

OPLEIDING
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II. OVERZICHT NEDERLANDSE SPEELFILMS 2000-2005

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Babs (2000)

Amnesia (2001)

15.35: Spoor 1 (2002)

Boy Ecury (2003)

Baby Blue (2000)
De Belager (2000)

Costa! (2001)
De Grot (2001)

Achttien (2002)
De Afrekening (2002)

De Bitterzoet (2000)

De Nacht van
Aalbers (2001)
De Vriendschap
(2001)

De Tweeling (2002)

Cloaca (2003)
De Arm van Jezus
(2003)
De Ordening (2003)

06-05 De Film
(2004)
Amazones (2004)
Armando (2004)

Bruno & Violet: De
Baas (2005)
Castingx (2005)
De Griezelbus
(2005)
Diep (2005)

De Vanger (2002)

De Passievrucht
(2003)

Blue Bird (2004)

De Omweg (2000)

Drift (2001)

Du (2002)

De Zee die Denkt
(2000)
De Zwarte Meteoor
(2000)

Familie (2001)

Dwaalgast: De
Perfectionist (2003)
Feestje! (2003)

Ja zuster, nee zuster
(2002)
Julie & Herman (2002) Fighting Fish (2003)

Boris is back
(2004)
Both ends burning
(2004)
Burgers/Reizigers
(2004)

De Fûke (2000)

Het negende uur
(2000)
Ik ook van jou (2000)

Het leven na
mevrouw De Nijs
(2001)
Liefje (2001)
Magonia (2001)

Kwade reuk (2002)
La Bella Bettien
(2002)
Langs de grote weg
(2002)

Jacky (2000)

Met grote
blijdschap (2001)

Les Diseurs de vérité
(2000)
Mariken (2000)
Nacht in de stad
(2000)
Ochtendzwemmers
(2000)

Minoes (2001)

Necrocam (2001)

Oesters van Nam Kee
(2002)

Qui Vive (2000)

Noordeloos (2001)

Oud en Nieuw (2002)

Rent-A-Friend (2000)

Normaal, Ik kom
altied weer terug
(2001)
Nynke (2001)

Paramaribo Papers
(2002)

Stilte van het naderen
(2000)
Total Loss (2000)
Uitgesloten (2000)
Wilde Mossels (2000)

Loenatik, de moevie
(2002)
Monte Carlo (2001) Loverboy (2002)
Morlang (2001)
Moonlight (2002)

Pietje Bell (2002)

Roos en Rana
Polonaise (2002)
(2001)
Saint Amour (2001) Ramses (2002)
Soul Assassin
(2001)
Terrorama! (2001)
The Discovery of
Heaven (2001)
Vroeger bestaat
niet meer (2001)

Sloophamer (2002)
Swingers (2002)
Tussenland (2002)
Volle maan (2002)
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Friese Kameleonfilm
(2003)
Grimm (2003)
Het wonder van
Máxima (2003)

Beat (2004)

Cool! (2004)
De Dominee
(2004)
De Kroon (2004)

Hotel Bellevue: De
Deining (2004)
Performer (2003)
Interview (2003)
Drijfzand (2004)
Kees de jongen (2003) Droog: De helper
(2004)
Liever verliefd (2003) Ellis in
glamourland
(2004)
Madame Jeanette
Erik of het klein
(2003)
insectenboek
(2004)
Novemberlicht (2003) Flirt (2004)

Gadjé: De
Levensgenierter
(2005)
Gezocht: Man
(2005)
Guernsey (2005)
Heilig Bloed (2005)

Het Paard van
Sinterklaas (2005)
Het mysterie van de
Sardine (2005)
Het
schnitzelparadijs
(2005)
Impasse: De Denker
(2005)
Johan (2005)
Joyride (2005)
Kameleon II (2005)

Kijken kreng (2005)

Knetter (2005)

Phileine zegt Sorry
(2003)
Pietje Bell 2 (2003)

Floris (2004)

Leef! (2005)

Gay (2004)

Lepel (2005)

Pipo en de p-pparelridder (2003)
Polleke (2003)

Gebroken rood
(2004)
Het Zuiden (2004)

Maria's vermogen:
De Loyalist (2005)
Off Screen (2005)

Rigoletto (2003)
Schippers van de
Kameleon (2003)
Van God los (2003)

In Oranje (2004)
Lulu (2004)

On stage (2005)
Paradise Girls
(2005)
Staatsgevaarlijk
(2005)

Milan en de Zielen:
De (tragische)
Romanticus
(2004)
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Zus & Zo (2001)
Îles Flottantes
(2001)

Www.eenzaam.nl
(2002)
Zicht op Rupert
(2002)

Verder dan de maan
(2003)

Pluk van de
Petteflet (2004)
Shouf Shouf
Habibi! (2004)
Simon (2004)
Snowfever (2004)

Stuntnacht: De
Bemiddelaar (2005)
Vet Hard! (2004)
Zoop in Afrika
(2005)
Zwarte zwanen
(2005)

Sophie en Arthur
(2004)
Stille nacht
(2004)
Tussen twee
mensen (2004)
Verborgen
gebreken (2004)
Woensdag (2004)
Yu-lan (2004)
Zinloos (2004)
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