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Van dichtbij legde Van der Werf de 
wadbewoners vast, van de snoepende 
watervogels tot de allerkleinste diertjes, 
allemaal overgeleverd aan het ritme van de 
getijden. de jury, voorgezeten door acteur 
en regisseur hugo metsers, noemde de film 
‘rustgevend’ en ‘zeer poëtisch’, en roemde 
het camerawerk. ‘de camera lijkt te  
zweven over het landschap en de bewoners 

te liefkozen’, aldus het juryrapport. Van  
der Werf, die met deze delta Young talent 
award duizend euro in de wacht sleepte, 
heeft zich volgens de jury op de kaart gezet 
als ‘eigenzinnig filmauteur.’
de jury, verder bestaande uit acteur Frank 
lammers, regisseur erik de Bruyn en elske 
Falkena (directeur van een castingbureau), 
reikte ook prijzen uit in zes andere 

De foyer van CineCity behoorde gistermiddag toe aan een grote groep jong filmtalent, 
tijdens de prijsuitreiking van de Delta Shots filmcompetitie. De pas afgestudeerde 
regisseuse Marleen van der Werf nam daarbij de prijs voor beste film in ontvangst  
voor Wadland, over de bewoners van het wad.

tot postproductie. en juist hoekman bleek 
dit allesomvattende pakket al in de vingers 
te hebben.
Bij afwezigheid van de makers van pagina 
23 ging de Shooting Star publieksprijs van 
duizend euro naar arigato. de film, tevens 
genomineerde voor beste regie, toont een 
indonesische grootmoeder die wordt 
geconfronteerd met haar kampverleden 
wanneer haar kleindochter op het strand 
vriendschap sluit met een Japans jongetje. 
het kiezen van de winnaars vond metsers 
‘toch best ingewikkeld’: ‘er zaten echt  
hele goede films bij.’ hij vond de 32 
competitiefilms sterk gevarieerd, van 
allerlei genres en alle soorten filmmakers 
met verschillende achtergronden. maar  
wel zag het juryhoofd een gemene deler:  
de kwaliteit en het vermogen van de 
filmmakers groeit de laatste jaren. 
misschien was het daarom dat zoveel  
van de jonge talenten ter plekke een aan
bieding kregen, of dat nu een inschrijving 
bij Falkena’s bureau was, een functie op 
een filmset of Frank lammers als agent. 
zelfs als de jongen in kwestie nog te jong 
was om te snappen wat zo’n agent dan 
eigenlijk doet. (kvdW)

categorieën. twee daarvan – die voor  
beste camera en beste actrice – waren voor 
lights out, een film die voorzitter metsers 
typeerde als ‘een goedgevulde soep’, met 
een hoofdrolspeelster die volgens Falkena 
‘zeer ingetogen en emotioneel geloof
waardig acteert.’
de bekroning tot beste regisseur was 
voorbehouden aan matthias hoekman, die 
het tim Burtonachtige the peeker maakte. 
ook deze prijs is geen bescheiden eer, 
want volgens erik de Bruyn moet een goede 
regisseur in heel veel disciplines thuis zijn 
en van alles iets weten: van auteursregie 

Wadland wint Delta Shorts-competitie

Film by the Sea

Publieksprijs
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1 company orheim 4,53
2 Simon 4,41
3 Beasts of the Southern Wild 4,01
4 Being Flynn 3,93
5 inside 2,63
 
de stand van de filmbarometer is 
 bijgewerkt tot en met zondagavond  
16 september 22.00 uur.

de regisseur van Wadland, 
marleen van der Werf



Dagelijks vergelijkt film- en literatuur-
expert harry Peters één van de films uit  
de Dioraphte Film- & literatuurcompetitie 
met het boek waarop het gebaseerd werd. 
Vandaag: The Door van istvan Szabó.

de filmregisseur istvan Szabó, enkele jaren 
geleden nog gast te Vlissingen en dit jaar 
opnieuw aanwezig, is geen familie van de 
reeds overleden hongaarse schrijfster 
magda Szabó, maar ze hebben toch wat 
gemeen: stevige, zorgvuldige vertellingen 
die enigszins klassiek aandoen. het oeuvre 
van Szabó, waarin we aanvankelijk tegen
draadse personages als mefisto, oberst 
redl en hanussen tegenkomen, blinkt de 
laatste jaren toch vooral uit in die degelijk
heid. zowel wat thematiek als vormgeving 
betreft staat het allemaal als een huis.
die degelijke vormgeving komen we ook bij 
de schrijfster tegen. haar werk kenmerkt 
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naamgenoten 
onder elkaar
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klassieke vorm van filmvertellen te maken 
hebben. Szabó neemt de tijd, laat de 
camera beschrijven en hanteert rustige 
overgangen. geen technisch gefrutsel of 
hoogstandjes, dus, maar ruimte creëren 
voor de observatie.
opvallend daarbij is dat Szabó zich 
recentelijk tot boekverfilmingen heeft 
gewend, na dat met klaus mann’s mephisto 
slechts één keer eerder te hebben gedaan 
– waarvoor hij prompt een oscar won. Na 
Somerset maugham’s Being Julia heeft hij 

zich door een uiterst nauwgezette en 
weloverwogen opzet. daarmee is magda 
Szabó (19172007) naast Sandra marai  
één van de bekende hongaarse schrijfsters 
geworden. elk moment ben je je bewust 
van de schrijfster, die haar aanwezigheid in 
terzijdes of verdoorgevoerde vergelijkingen 
duidelijk laat gelden. ook in haar de deur 
is er sprake van een lichte overdrijving in 
de typering van de twee vrouwen. het is 
allemaal wat zwaar aangezet en niet te 
missen. dat kan de keerzijde zijn bij een 
vertelling wanneer de schrijver te veel  
wil en ook iets niet wil en de lezer niet in 
staat stelt zelf het verhaal mede en mee  
te maken.
Bij de films van regisseur Szabó is dit niet 
aan de orde. zijn vakmanschap zit hem 
zowel in het bewaken van de grote lijn als 
de details die deze moeten ondersteunen. 
dat houdt tevens in dat we met een zeer 

competities

nu dus een klassieker uit eigen land 
gekozen, al heeft the door zoals veel van 
zijn films toch een internationaal kantje 
met helen mirren in de rol van de dienst
bode die de macht over haar bazin heeft  
en iets achter de deur heeft dat niemand 
mag weten. (hp)

The Door – istvan Szabó
ma 17 14:00 cc1, do 20 18:45 cc1,  
za 22 19:00 cc4, zo 23 13:45 te2

poll

‘toen ze me vroegen als jurylid dacht ik: 
moet ik nu al die films gaan bekijken? ik 
vond het verschrikkelijk’, lacht schrijver 
abdelkader Benali. ‘ik kijk normaal 
hooguit één film per dag, nu moet ik er 
dagelijks drie bekijken. ik kijk graag 
film, maar niet om er een oordeel over te 
vellen. ik kijk om me te laten inspireren, 
voor de verhalen en omdat ik graag uit 
de werkelijkheid vlucht.’

Meet 
    the jury: abdelkader Benali

Benali heeft zich dan ook niet extra 
voorbereid op zijn juryschap. ‘ik ga 
gewoon zitten en kijken. Na de film komen 
we bij elkaar en doet iedereen zijn zegje. 
als ik een film kijk, heb ik vaak de neiging 
om de encyclopedie erbij te pakken of er  
op internet alles over op te zoeken, maar 
kijken zonder vooraf iets te weten is ook 
heel mooi.’
hoe kijkt de auteur eigenlijk naar 
verfilming van zijn eigen werk? ‘ik heb een 
boek geschreven, de marathonloper, wat 
volgens mij wel een goede film zou kunnen 
zijn. maar ik zou nooit het scenario willen 
schrijven. dat lijkt me verschrikkelijk. het 
is slechts een onderdeel van het grote 
geheel. Boeken schrijven is veel 

‘Films kunnen 
bevestigen wat je  
al weet’

aantrekkelijker. als ik thuis in mijn 
kamertje zit, maak ik een hele wereld in 
mijn hoofd. ik heb alles zelf in de hand 
– ik hoef niet te vergaderen of kopjes 
koffie te drinken.’ (li)

de vertoning van het eerste deel van 
When the levees Broke, Spike lee’s 
epische documentaire over New orleans 
na de ramporkaan katrina, zal vanavond 
worden ingeleid door journaliste en 
auteur tracy metz. de van oorsprong 
amerikaanse metz was in 20072008 lid 
van de deltacommissie, die de regering 
moest adviseren over waterveiligheid in 

de komende honderd tot tweehonderd 
jaar. in februari 2012 verscheen 
bovendien zoet&zout: Water en de 
Nederlanders, over de extreme 
makeover van het Nederlands landschap 
om de nieuwe verhouding tot het water 
vorm te geven. de uitgelezen persoon, 
dus, om lee’s woedende maar wel
overwogen film te duiden.

levees ingeleid

1 présumé coupable 4,83
2 company orheim 4,53
3 in darkness 4,49
4 detachment 4,44
5 Simon 4,41
6 el gusto  4,37
7 l’amour des moules 4,18
8 calm at Sea 4,16
9 À perdre la raison 4,07
10 Beasts of the Southern Wild 4,01
11 hemingway & gellhorn 3,97
12 rauw 3,97
13 Being Flynn 3,93
14 Nos vemos, papa 3,91
15 ruby Sparks 3,89
16 la demora 3,88
17 mercy 3,73

de stand van de poll is  bijgewerkt  
tot en met zondagavond 16 september 
22.00 uur.



love is all You Need

in het pittoreske italiaanse plaatsje 
Sorrento zal het huwelijk plaatsvinden 
van een jong Deens stel. niets lijkt een 
fantastische trouwdag in de weg te 
staan, totdat hun families arriveren.

Jaap van der endt (51)
‘het was een 
mooie film. hij 
sprak me ook 
aan, het was heel 
herkenbaar. de 
film had ook veel 
meer inhoud dan 
ik verwacht had. 

Bij een romantische komedie is dat 
niet altijd zo. maar het is soms wel 
lekker om gewoon even uit te gaan, 
naar de film.’

Sylvie Jansen (25)
‘de film was heel 
leuk, een beetje 
een feelgoodfilm, 
lekker simpel. ik 
wist er wel het 
één en ander 
van, maar ik had 
er ook niet heel 

veel over opgezocht. het keek lekker 
weg. al is het misschien meer een film 
voor vrouwen dan een film voor 
mannen.’

Ben imhann (57) en  
gemma van Beveren (56)

‘We vonden 
het een 
prachtige 
film. 
helemaal 
niet te zoet
sappig ook. 

de combinatie van het deens en 
amerikaans hielp daar goed bij. de 
beelden waren mooi en de muziek 
paste daar onwijs goed bij. eigenlijk 
gaat de film er over dat niets is zoals 
het aan de buitenkant lijkt. aan de 
buitenkant zorgt een man voor zijn 
vrouw die misschien doodgaat en gaat 
hij niet vreemd met zijn secretaresse. 
allemaal dingen in de film blijken niet 
zo mooi te zijn als ze lijken. de enige 
liefde die eigenlijk wel onvoorwaar
delijk is, is de liefde van een moeder 
voor haar kind. de film is ook heel 
humoristisch. We zijn nog nooit naar 
een filmfestival geweest, maar we 
vonden het erg mooi.’ (Svd/li)

love is all You need – Susanne Bier
ma 17 14:00 cc3, vr 21 19:00 cc2,  
za 22 19:00 te3, zo 23 19:00 cc1
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Documentairemaker robert leenheers 
toont in de verfilming van het boek van 
edwin Vinke het landschap van Zeeuws-
Vlaanderen. als een paradijs, zoals het ook 
door Vinke wordt beschreven.

in het boek zilte klei rondom Slijkplaat liet 
edwin Vinke – samen met Blanche Vinke 
eigenaar van restaurant de kromme 
Watergang – al zijn liefde voor zeeland 
blijken. Samen met de leveranciers van de 

coquilles, oesters, kreeften en kruiden die 
zijn keuken vullen, vormt dat het hart van 
deze documentaire. het restaurant staat  
er immers om bekend dat het al zijn 
ingrediënten uit de eigen streek haalt. in 
zilte klei rondom Slijkplaat wordt duidelijk 
hoe diep die liefde zit. het credo ‘de 
gerechten simpel, puur en vers, de smaken 
zilt, zuur, biter en zoet, dankzij het land, de 
zee en de lucht en bovenal de mensen van 
de streek’ is de opening van de film, waarin 

zeeland door regisseur leenheers wordt 
neergezet zoals ze dat in de kromme 
Watergang graag zien: als een eindeloze 
bron van smaken. (li)

Zilte Klei rondom Slijkplaat  
– robert leenheers
ma 17 16:30 cc3, 21:30 cc7, do 20 16:30 
te2, za 22 13:00 cc5, 15:30 cc3, zo 23 
17:45 te3

alles uit eigen streek

kijkers 
   kijken

Vergeleken met de films van landgenoten 
als Michael haneke en Ulrich Seidl, is het 
debuut atmen van de Oostenrijkse 
regisseur Karl Marcovics bijna luchtig te 
noemen. en dat voor een verhaal over een 
jonge delinquent.

zou er iets in het oostenrijkse alpenwater 
zitten, dat de filmmakers die er vandaan 
komen zo’n nietsontziende blik op de 

wereld vertonen? regisseurs als michael 
haneke (wiens amour morgen in Vlissingen 
zijn Beneluxpremière beleeft) en Ulrich 
Seidl (zie het interview op pagina 4) staan 
bekend om hun strenge stijl, waarin ze een 
soms bijna zwartgallige blik op de mens
heid blootleggen.
atmen van de debuterende regisseur en 
sce narist karl marcovics is wat dat betreft 
een verademing. toegegeven, ook zijn 

verhaal, over de jonge delinquent roman 
(georg Friedrich) die in afwachting van zijn 
definitieve vrijlating aan het werk mag als 
chauffeur voor een mortuarium, is op het 
eerste gezicht geen vrolijke kost: een zwaar 
verhaal, weergegeven in koele blauw en 
grijstinten.
maar marcovics (voorheen vooral bekend 
als acteur, onder meer als SScommandant 
in de recente Nederlandse film Süskind) 
geeft zijn vertelling een sterk huma
nistische insteek mee. hij voelt duidelijk 
mee met zijn personages – niet alleen met 
roman, die door zijn nieuwe baantje ook 
zijn verleden onder ogen moet zien, maar 
ook met diens collega’s, die hem in eerste 
instantie als nieuweling en gevangene 
buitensluiten, en met de bewakers in de 
open instelling waar roman dagelijks weer 
naar terugkeert. Vergeleken met zijn 
beroemdere (en, eerlijk is eerlijk, betere) 
landgenoten, draait zijn film dus op 
meerdere niveaus om lucht. (JB)

atmen – karl marcovics
ma 17 18:45 cc1, vr 21 21:30 te1, zo 23 
12:30 cc6

la voz dormida is een van de vele avant-
premières die de veertiende editie van  
Film by the Sea rijk is. een mooie film  
over verschrikkelijke gebeurtenissen.

geheel in stijl van de band tussen film  
en literatuur op Film by the Sea is deze 
Spaanse film gebaseerd op het gelijk
namige boek van dulce chacon. la voz 
dormida vertelt het losjes op waarheid 
gebaseerde verhaal van de gebeurtenissen 
in en rondom een vrouwengevangenis in 
het madrid van 1940. generaal Franco 
heeft net de macht gegrepen en is nu bezig 
om alle mannen en vrouwen die verdacht 
worden van heulen met de oppositie om  
te brengen. in een hartverscheurende 
neerwaartse spiraal volgt de film het lot 
van enkele van deze vrouwen en hoe zij 
zich door de onderdrukking en martelingen 

De slapende stem
wisten heen te worstelen.
de voorpremières in Vlissingen en 
terneuzen brengen nieuwe werken van 
grote regisseurs en kleinere, maar niet 
minder bijzondere films van opkomende 
cineasten. zo wordt de winnaar van het 
afgelopen filmfestival van cannes vertoond 
(michael hanekes amour), maar ook het 
filmfestival van Venetië weet zijn nummer 
één van vorig jaar (Faust van alexander 
Sokurov) en zijn nummer twee van dit  
jaar (paradies: liebe van Ulrich Seidl) 
vertegenwoordigd. en wat te zeggen van 
aanstekelijke films als ruby Sparks, the 
perks of Being a Wallflower en hope 
Springs; de opleving van één van de 
grootste schrijvers aller tijden in philip 
kaufmans hemingway & gellhorn; en de 
nieuwste film van één van Frankrijks 
grootste cineasten, Vous n’avez encore  

rien vu van alain resnais. zijn filmdebuut 
dateert alweer uit de jaren vijftig, maar dit 
nieuwe werk misstaat zeker niet op zijn 
imposante filmlijst. (li)

la voz dormida – Benito zambrano
ma 17 16:30 cc5, za 22 21:00 te4,  
zo 23 10:30 cc3

een Oostenrijkse verademing
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gerbrand Bakker, Peter Buwalda, Franca 
Treur en Jan van Mersbergen vertelden in 
Café Cossee aan Zee over boekverfilmingen 
gezien door de ogen van de schrijver. 
Daarnaast droegen ze (veelal) nieuw  
werk voor.

peter Buwalda was heel stellig in zijn 
oordeel: films maken is iets totaal anders 
dan boeken schrijven, dus hoe minder hij 
zich bemoeit met de verfilming van zijn 
succesvolle roman Bonita avenue, hoe 
beter de film zal worden. publiek dat 
benieuwd was naar nieuw werk van de 
schrijver kwam overigens bedrogen uit. 
‘dat heb ik niet’, opende de schrijver zijn 
optreden. het was nog te vroeg om zijn 
nieuwe proza aan het publiek te tonen, het 
was nog te nieuw. maar met een fragment 
uit Bonita avenue over jazzmuziek toonde 
het publiek zich meer dan tevreden. Niet in 
de laatste plaats omdat de gesprekken met 
de auteurs onder leiding van eva cossee 
werden afgewisseld met muziek van het 
castel/vandammeQuartet, die met hun 
subtiele jazztonen de goede sfeer 
vasthielden.
de andere drie schrijvers hadden wel 
nieuwe verhalen meegebracht. Franca treur 
las drie korte verhalen voor en merkte nog 
op dat wie ze na wilde lezen, haar vriend 
kon worden op Facebook, waar de verhalen 
staan. Schrijven in de eenentwintigste 

eeuw. ook modern was het nieuwe werk 
van jurylid Jan van mersbergen. het 
splinternieuwe literatuurtijdschrift daS 
magazine had de primeur om het nieuwe 
verhaal van de schrijver, getiteld 
‘mountainbike’, op papier vast te leggen. 
gerbrand Bakker tot slot had aandacht voor 
de motieven die achter een boekverfilming 
liggen. ‘ik denk dat filmmakers er van 
uitgaan dat minstens de helft van alle 
lezers van het boek naar de film gaan.  

dan ben je binnen.’
de mensen in het publiek die artistieke 
waarden hoog hebben zitten, stelde Bakker 
overigens gerust. ‘ik sprak laatst met erik 
de Bruyn, die aan het vechten is voor zijn 
verfilming van een boek van p. F. thomése. 
dus de artistieke kant aan de boek
verfilmingen is er ook vandaag de dag  
nog wel degelijk.’ (li)

Boekverfilmingen en jazzmuziek

We kennen de Swahili-uitdrukking ‘hakuna 
matata’ vooral uit The lion King, maar hij is 
ook continu te horen in Ulrich Seidls 
nieuwe film. letterlijk betekent het ‘er is 
geen probleem’, maar niets is minder waar 
in Paradies: liebe.

op de stranden van kenya zoeken de 
zogeheten sugar mamas (oudere westerse 
vrouwen die in eigen land niet aan hun 
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trekken komen) afrikaanse jongens wier 
liefde te koop is. in Seidls ‘paradijs’ is 
liefde business. ‘maar liefde is overal een 
transactie,’ zegt Seidl, ‘daar hoef je niet 
voor naar kenya. het heeft ook zijn 
voordelen: beide partijen krijgen wat ze 
willen. de beach boys krijgen geld en 
aanzien en de vrouwen krijgen ook wat ze 
zoeken. ik probeer geen waardeoordeel te 
vellen maar wel te tonen dat er redenen 

Colofon
hoofd- en eindredactie
Joost Broeren
(dagkrant@filmbythesea.nl)

redactie
Silvija van dalen
luuk imhann
kelli van der Waals
Sam de Wilde

Met medewerking van
harry peters

Fotografie
lex de meester

Druk
Jumbo offset

oplage 1.500 ex.

Vormgeving
Nilsson  
communicatiekunstenaars

Quotes
‘ik ken meisjes van jouw leeftijd die 
alles is liefde twintig keer hebben 
gezien. ik heb hem maar twee keer 
gezien. Omdat het moest.’
michiel romeyn bespreekt zijn oeuvre.

‘Joost, in het Wilde Westen werden 
mensen doodgeschoten voor dat  
soort grapjes.’
redacteur Sam drijft de hoofdredacteur 
in het nauw.

‘geen Oostenrijkse vrouw van boven de 
vijftig zal nog veilig zijn voor mij.’
redacteur Sam kijkt het oeuvre van 
Ulrich Seidl.

 ‘Begin de dag met een dansje,  
begin de dag met een lach.’ 
zondagochtend 8:30, maar de festival
ploeg heeft er nog altijd zin in.

zijn waarom het zo functioneert.’
de film is vrij expliciet en dat betekende 
dat Seidl op zoek moest naar een actrice 
van boven de vijftig die niet voldeed aan 
de standaard westerse schoonheids idealen, 
die goed kon improviseren en die 
bovendien niet bang was om uit de kleren 
te gaan voor de seksscènes. de zoektocht 
duurde meer dan een jaar maar uiteindelijk 
vond hij de perfecte vrouw voor de rol in 
actrice margarethe tiesel. Waar Seidl zelf 
meer dan twee jaar onderzoek deed om 
precies te kunnen begrijpen hoe dat 
sekstoerisme precies werkt, wie de beach 
boys en de sugar mamas zijn, wat ze doen 
en waarom en hoe ze dat doen, was het 
voor tiesel net zaak om zo onvoorbereid 
mogelijk aan het project te beginnen. ‘ik 
wist wel wat sugar mamas waren, maar  
dat was alles. het was belangrijk dat ik 
onbevangen kon reageren in een nieuwe 
situatie’, aldus tiesel. 
Seidls beelden zijn wat de miseenscène 
betreft vaak tot op de centimeter voor
bereid, maar in de dialogen laat hij zijn 
acteurs improviseren. Seidl schrijft wel  
een script, zegt hij, ‘maar mijn voor
bereiding dient ook als een katalysator 
voor veranderingen.’ op die manier worden 
de personages een mengeling van wat Seidl 
op voorhand schreef en van de persoonlijk
heden van de acteurs. dat werkt niet  
voor iedereen maar tiesel vindt het net 
makkelijker om te improviseren. ‘zo kan ik 
mijn eigen woorden gebruiken. dat voelt 

hakuna matata

peter Buwalda

juister. ik vind het niet fijn wanneer een 
regisseur me voortdurend zegt wat ik  
moet doen.’ (SdW)
 
Paradies: liebe – Ulrich Seidl
Vr 21 13:30 cc3, do 20 18:45 te1,  
zo 23 15:30 cc2


