
Door Werner Schlosser

VPI-directeur Paul Solleveld

vindt Kijkwijzer een werkbaar sys-

teem. “De NVPI heeft natuurlijk jarenlang de

classificatie begeleid en dat is nu de basis voor

het nieuwe systeem.” Volgens hem wordt via

Kijkwijzer tot goede, eenduidige resultaten ge-

komen. “Maar”, zegt hij, “het is een flexibel sys-

teem, dus er zijn altijd aanpassingen mogelijk. In

dat opzicht zou ik bijna zeggen: hoe meer klach-

ten hoe beter. Het systeem wordt daar alleen

maar beter van.” Ook NVDO-directeur Willem

van Teeseling staat helemaal achter het model.

“In tegenstelling tot het filmkeuringsysteem, dat

gebaseerd was op persoonlijke opvattingen, is

Kijkwijzer ontwikkeld op wetenschappelijke

basis. Alle classificeerders hebben cursussen ge-

volgd en hebben meegewerkt aan de verfijning

van het systeem. Mensen die nu bijvoorbeeld

roepen dat tekenfilms altijd worden goedge-

keurd voor jonge kinderen, hebben er niets van

begrepen! Kernwoorden bij het classificeren zijn

immers het realisme dat van de beelden uitgaat

en de context waarin ze geplaatst zijn.” Volgens

NVGD-voorzitter Martin de Wilde moet uit de

praktijk blijken of het systeem werkt. “Alle ico-

nen bevatten een waarschuwing, dus een positief

geformuleerde extra kwalificatie als ‘goede

film’ zou misschien een aardige toevoeging zijn,

maar dan kun je natuurlijk wel bezig blijven.”

Strenge straffen
Een van de belangrijkste regels van Kijkwijzer

is, dat detaillisten erop moeten toezien dat er

geen dvd’s en video’s worden verkocht, verhuurd

of uitgeleend aan personen voor wie deze op

grond van de leeftijdsaanduiding niet zijn be-

stemd. In geval van twijfel moet de verkoper de

koper om een legitimatie vragen. Hierop zal in

de toekomst strenger gecontroleerd worden.

Overtreding van deze regel kan leiden tot een ge-

vangenisstraf van ten hoogste een jaar of een

geldboete van ƒ25.000,-. Martin de Wilde zegt

hierover desgevraagd: “Wij zijn er uiteraard van

op de hoogte, maar het in de publiciteit brengen

van Kijkwijzer is sneller gegaan dan wij onze

leden hebben kunnen informeren. In het volgen-

de NVGD Nieuws zullen wij dit bij de winke-

liers onder de aandacht brengen.” Overigens is

deze strafmaat volgens Wim Bekkers van het

NICAM niets nieuws. Dit artikel (240a) was al

onderdeel van het Wetboek van Strafrecht, al is

het onlangs wel aangescherpt. Het is dezelfde

regel die het bioscopen verbiedt kinderen toe te

laten tot een film voor 16 jaar en ouder. Overi-

gens hebben wij het NVDO van informatiemate-

riaal voorzien, dat zij onder hun leden konden

verspreiden.” De Wilde heeft echter nog geen in-

formatie voor zijn leden gezien, “maar ik vind

het ook de taak van het NICAM om dat te ver-

spreiden.”

Bioscopen
Kort na de introductie van Kijkwijzer gaf een

aantal filmhuizen aan het systeem ingewikkeld

te vinden. Ook was men bang dat het plaatsen

van de icoontjes tot hogere advertentietarieven

zou leiden. Daarom hebben theaters in Gronin-

gen en Utrecht al geweigerd aan het systeem

mee te werken. Solleveld noemt deze beslissing

dom. “Ze moeten niet zeuren”, zegt hij, “met

Kijkwijzer is er een systeem gekomen dat voor

iedereen duidelijkheid schept.” Ook Van Teese-

ling kan de kritiek niet plaatsen. “Ik heb absoluut

geen begrip voor deze reactie. Die doet namelijk

vermoeden dat ze er nu voor het eerst mee ge-

confronteerd worden, maar het NICAM ver-

spreidt al een jaar lang informatie, en daar heb-

ben ze nooit op gereageerd. Als de filmhuizen

nu zeggen dat ze zich er niet aan houden, heb ik

straks ook de videotheken niet in de hand.” De

Wilde wijst erop dat ook de filmbond in het

NICAM participeert en dus overal van op de

hoogte is. “Ze hadden beter met hun achterban

moeten overleggen”, zegt hij. Toch kan hij zich

wel iets bij de argumenten voorstellen. “Het

filmkeuringsysteem bood te weinig diversiteit.

Daarom zijn er aan de leeftijdsaanduidingen ver-

klarende symbolen toegevoegd. Maar er is nog

wel wat werk aan de winkel voordat we het pu-

bliek hebben uitgelegd waar die iconen precies

voor staan.”

Reactie NFC
Via een persbericht heeft de NFC (Nederlandse

Federatie voor de Cinematografie) inmiddels

laten weten dat de bioscoopbranche, in tegen-

stelling tot wat de berichten in de pers suggere-

ren, optimistisch is over Kijkwijzer. Een deel

van de bezwaren van haar leden berust op mis-

verstanden, aldus het persbericht. De organisa-

tie, waarvan ook de Associatie van Nederlandse

Filmtheaters onderdeel is, zal binnenkort met het

NICAM de knelpunten inventariseren om “de

toepassing van Kijkwijzer te optimaliseren,

zodat deze zich kan ontwikkelen tot een vanzelf-

sprekende service voor het publiek.”

Bij de NFC was niet tijdig iemand bereikbaar

voor nader commentaar.

De onlangs geïntroduceerde Kijkwijzer is een flinke stap vooruit vergeleken met
het bestaande filmkeuringsysteem. Toch verliep de introductie wat stroef.
Winkeliers blijken niet op de hoogte van de hoge straffen die vastzitten aan het
verkopen van beelddragers aan te jonge kopers, en minder dan een week na de
introductie gaf een aantal filmhuizen al aan het systeem ingewikkeld en te kost-
baar te vinden. Kinderziektes, of het begin van het einde?

NVGD over Kijkwijzer: “Er is nog wel
wat werk aan de winkel”
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Martin de Wilde: “Het in de publiciteit brengen van Kijk-

wijzer is sneller gegaan dan wij onze leden hebben kunnen

informeren” (Ton Kastermans Fotografie)

 


