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Door Werner Schlosser

aarin onderscheidt een
dvd-independent zich in
uw ogen van een major?
Niet de vraag waarop wij de felste

reacties verwacht hadden, maar

daarbij hadden we buiten Pruijssers

gerekend.

“Dat vind ik een onzinnige vraag.

‘De major’ of ‘de independent’ be-

staat niet. Het enige verschil is dat

de majors onderdeel zijn van Ame-

rikaanse film- of mediaconcerns.”

Bijlholt legt uit wat hiervan een ge-

volg kan zijn: “Wij kunnen zelf de

titels kiezen die we uitbrengen.

Alle belangrijke filmfestivals wor-

den bezocht om goede films te vin-

den.” 

Waar de majors vanuit het buiten-

land aangestuurd worden, kunnen

indies dus meer hun eigen plan

trekken. “Zolang er liefhebbers

blijven bestaan die het gevoel heb-

ben dat er films (of muziek) aan

hen voorbijgaan, zullen er indepen-

dents blijven ontstaan om die leem-

tes te vullen”, verwoordt Van der

Ster. “Dat zal zich met name uiten

in de samenstelling van de catalo-

gus.” Hierop inhakend zegt Blom-

hert: “Multinationals lopen altijd

het risico dat internationale beslis-

singen niet aansluiten op de lokale

marktbehoeften. Dit zal bij een in-

dependent nauwelijks spelen. De

independent bepaalt het beleid im-

mers lokaal met lokale mensen die

zeer bekend zijn met de cultuur en

behoeftes van de markt waar ze

distribueren. ‘Think local, act

local’ dus.” Hij ziet overigens nog

een belangrijk ander voordeel van

onafhankelijk opererende maat-

schappijen: “Independents zoals

RCV, die gedurende de gehele le-

venscyclus volledige exploitatie-

controle uitoefenen over hun titels,

hebben bovendien het enorme

voordeel binnen één organisatie ge-

bruik te kunnen maken van de sy-

nergie tussen de verschillende

markten waarin het product zich

begeeft, zijnde film, huurvideo,

koopvideo, pay-tv en tv. Zo profite-

ren de verschillende afdelingen op-

timaal van elkaars marketing-, in-

koop- en productinspanningen.”

Gezien de hoge product- en
marketingkosten voor dvd
hebben de independents
de eerste slag rondom dit
product verloren van de
majors.
Een ‘for the sake of argument’ pit-

tig geformuleerde stelling, maar

Pruijssers wordt hier niet warm of

koud van. “Dat geldt niet voor ons.

Wij hebben dit jaar al meer dan tien

top 10-noteringen gehad. Ook

RCV doet het goed. Die hebben de

kar getrokken, ook wat betreft pro-

ductontwikkeling en het zoeken

van internationale samenwerkings-

verbanden. Zo hebben ze ervoor

gezorgd dat ook wij grote produc-

ties hebben kunnen uitbrengen,

waarbij we toch de kosten in de

hand konden houden. Daardoor

hebben Dutch FilmWorks en RCV

gezamenlijk een marktaandeel van

rond de 70% van de independent-

markt. In algemene zin kunnen van

de majors alleen Columbia en War-

ner als voortrekkers worden aange-

merkt. Met name Universal loopt

achter alle feiten aan.” 

Ook Blomhert is het niet met de

stelling eens. “De extra product-

kosten voor dvd worden immers

vertaald in een hogere verkoop-

prijs. Bij goede marketing zijn er

bovendien meer factoren dan alleen

geld die van een titel een succes

maken, zoals gezonde creativiteit,

adequaat en snel inspelen op recen-

te trends, samenwerkingsverban-

den met lokale partners en goede

ideeën/concepten die nauw aan-

sluiten bij de lokale marktbehoef-

ten.”

Van der Ster daarentegen kan zich

wel in de stelling vinden. “De hoge

kosten hebben nu inderdaad nog tot

gevolg dat het uitbrengen van klei-

ne films op dvd niet altijd rendabel

kan worden gemaakt. Bijkomend

probleem is dat de vraag naar

koopvideo onder de komst van dvd

te lijden heeft. Dat zet ons op dit

moment een stap terug, maar de

productiekosten zullen verder blij-

ven dalen en ook de consument

weet steeds beter dat een goede

film niet altijd een kwestie van

budget is. Het lijkt me voor de in-

dependents van belang nog meer te

gaan samenwerken met buitenland-

se partners, zodat productiekosten

kunnen worden gedeeld.  Een voor-

deel dat internationale majors als

vanzelf hebben.” 

Ook Bijlholt beaamt de nadelen

van het indie-zijn, maar brengt te-

gelijkertijd een nuance aan. “Door

onze kleinere oplagen, die bijvoor-

beeld de mastering relatief duur

maken, zal onze rentabiliteit wel-

licht lager liggen dan die van de

majors. Daar staat tegenover dat de

majors ervoor gezorgd hebben dat

de dvd-markt zo snel gegroeid is.

Op de komende pagina’s staat Muziek en Beeld stil bij independents. In deze special beperken wij ons tot
de dvd-/videomaatschappijen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: Hoe gaan independents,
gezien hun geringere budgetten, om met hun marketing en hoe onderscheiden zij zich van de majors? Hoe
krijg je als independent een voet tussen de deur bij de non-traditionele kanalen en welke specifieke
problemen komen daarbij kijken? Daarnaast worden de relevante gegevens van de in Nederland actieve
indies in kaart gebracht. De vaste rubriek DVD Uitgelicht staat helemaal in het teken van independent
product en ook in de Wordt Verwacht-lijst staan de indie-releases apart vermeld. Ter introductie van deze
special liet Muziek en Beeld Willem Pruijssers, (directeur Dutch FilmWorks), Piet Bijlholt (marketing-director
Cinemien/Homescreen), Kamiel van der Ster (directeur FilmFreak Distributie) en Dolf Blomhert (sales-
director RCV) reageren op een aantal stellingen. Rondom onafhankelijke videomaatschappijen bestaan
immers vele meningen en (voor)oordelen, maar hoe denken die bedrijven over zichzelf?

Independent of major; constructie 
of houding?
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Pruijssers (Dutch FilmWorks): 

“Met name Universal loopt achter alle feiten aan”
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Iets waar wij van meeprofiteren.

Dvd blijkt voor onze films veel

nieuwe kansen gecreëerd te heb-

ben. De verkochte aantallen per

titel liggen nu al hoger dan vroeger

met koopvideo het geval was.

Steeds meer detaillisten en ketens

ontdekken dat onze films een be-

langrijke verrijking van het assorti-

ment zijn. Daarbij komt dat er

rondom onze films niet of nauwe-

lijks prijsconcurrentie is en dat ze

heel lang voor de volle prijs ver-

kocht kunnen worden.”

De independents zijn de
schatbewaarders van het
culturele erfgoed op beeld-
dragers.
Een stelling voortkomend uit de

gedachte dat geringe investeringen

evenveel rendement kunnen heb-

ben als grote budgetten. De majors

richten zich immers met name op

massaproducten, die op grootscha-

lige wijze onder de aandacht ge-

bracht worden en in grote aantallen

verkocht (moeten) worden. De in-

dependents focussen zich (vaak

noodgedwongen) meer op titels

voor een kleinere, beter omlijnde

en dus efficiënter te bereiken doel-

groep.

“Het investeren in cultureel verant-

woord product zal per independent

verschillen”, aldus Blomhert.

“Daarbij vormt rendement toch

nog steeds de basis voor de te

maken investeringen. Dit rende-

ment bepaalt namelijk simpelweg

het voortbestaan van de indepen-

dent. RCV is bijvoorbeeld een

voorstander van Nederlands pro-

duct en heeft derhalve ook titels als

Ik Ook Van Jou en Andre Hazes,

Zij Gelooft In Mij in haar catalo-

gus. Voordat dergelijke titels wor-

den opgenomen in de catalogus

gaan deze echter eerst door een

streng selectieproces, waarbij het

rendement een zeer wezenlijke rol

speelt.” 

Van der Ster reageert laconieker:

“Ach, Tomb Raider is ook cultureel

erfgoed.” Om daaraan toe te voe-

gen: “Independents  garanderen

wel een grotere variëteit in het aan-

bod en dat is van groot belang voor

een gezond marktklimaat. Daar-

naast houden ze de zaak in bewe-

ging. Veelal zien we toch dat trends

na enige tijd overgenomen worden.

De manier waarop enkele majors

zich nu bijvoorbeeld op de Hong-

kong-cinema gaan richten is moge-

lijk gemaakt door het vroege pio-

nierswerk van liefhebbers, gevolgd

door het klaarmaken van de markt

door de grotere independents.”

Desondanks vindt Bijlholt het te

ver gaan om te stellen dat onafhan-

kelijke videomaatschappijen de ex-

clusieve schatbewaarders zijn van

het culturele erfgoed. “Afgezien

nog van het feit dat er ook indepen-

dents zijn die zich helemaal niet

met ‘kunstzinnige’ films bezighou-

den, beheren ook de majors een

schat aan filmcultuur. Wij zijn wel

eens jaloers als we zien met hoe-

veel zorg klassieke Amerikaanse

films op dvd worden uitgebracht,

met gerestaureerd beeld en geluid

en voorzien van vele extra’s.”

Pruijssers vat de reacties als volgt

samen: “Je kunt hooguit zeggen dat

veel independents geld proberen te

verdienen met ander product dan

de majors. Maar wij hebben ook

producten voor de massa. Dat tra-

ditionele onderscheid tussen inde-

pendents en majors is weg. Inde-

pendents zijn alleen beter in het

vinden en bedienen van niche-

markten. Ik zit hier gewoon om

geld te verdienen.”

Van der Ster (FilmFreak): 

“Ach, Tomb Raider is ook cultureel erfgoed.”


