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Samenvatting  

Het onderwerp van deze scriptie sluit aan bij het internationale wetenschappelijke 

onderzoek naar de culturele legitimatie van filmfestivals zoals dat zich sinds het laatste 

decennium van de twintigste eeuw heeft ontwikkeld. Het grootste deel van dat onderzoek 

heeft betrekking op de grotere, meestal door de FIAPF geaccrediteerde, festivals. Deze 

studie gaat echter over een kleiner festival -Film by the Sea (FbtS)-  dat sinds 1999 jaarlijks 

georganiseerd wordt in de in het Zuidwestelijk deel van Nederland gesitueerde stad 

Vlissingen.            

 Het theoretisch kader is gebaseerd op de theorieën van de filosoof en socioloog 

Pierre Bourdieu en de inzichten van Marijke de Valck over de culturele legitimatie van 

filmfestivals. Bourdieus concepten over veld, kapitaal, habitus en distinctie zijn gebruikt als 

structuur voor de analyse van de casus FbtS. De Valcks ideeën over de invloed van ‘fostering 

art’, ‘adding value’ en ‘cultivating taste’ op de manier waarmee filmfestivals hun culturele 

aanzien willen ontwikkelen en bevorderen, zijn bij de analyse een bruikbare aanvulling 

gebleken.            

 De culturele kiemcellen van FbtS dateren, dankzij de toename van de belangstelling 

voor de arthousefilm in Zeeland, uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Aan het eind van 

die eeuw vestigde zich in Vlissingen het voor Zeeuwse begrippen grote (commerciële) 

bioscoopcomplex CineCity. Deze twee omstandigheden vormden de basis voor het ontstaan 

van het evenement dat zich wil profileren als een internationaal festival dat films met een 

hoge kwaliteit vertoont voor een zo groot mogelijk publiek. Het festival positioneert zich op 

grond van het bezoekersaantal als het vierde filmfestival van Nederland en het grootste 

culturele evenement van Zeeland.         

 Het stimuleren van kunst komt bij FbtS met name aan de orde in zijn specialisatie, 

film en literatuur. Het toevoegen van waarden en het cultiveren van smaak komen tot uiting 

in de keuze van de rolprenten,de bijkomende programmaonderdelen en de competities van 

het festival. De programmering van FbtS kent ook regelmatig effecten die als spraakmakend 

en entertainement beschouwd kunnen worden. De samenwerking met overheden, diverse 

culturele en onderwijskundige instellingen en het bedrijfsleven speelt hierbij ook een 

belangrijke rol in verband met financiële, logistieke en artistieke ondersteuning.   

 Het internationale effect van het festival is aanwezig, zij het beperkt. Op nationaal 

niveau slaagt het festival met wisselend succes erin belangstelling voor zijn programma-

aanbod en competities te verwerven. Op regionaal niveau neemt het festival op het gebied 

van cultuur in het algemeen en cinema in het bijzonder een vooraanstaande positie in. Het 

filmaanbod van FbtS kan bij deskundigen op waardering rekenen vanwege de kwalititeit en 

de vaak voorkomende exclusiviteit. In het tweede decennium van zijn bestaan is het 

(overigens niet teleurstellende) aantal bezoekers niet verder gegroeid. Er zijn aanwijzingen 

dat bij een deel van de (potentiële) bezoekers de voorkeur voor arthousefilms en de 

bijbehorende programmaonderdelen lang niet altijd in goede aarde vallen: het gevoel is 

ontstaan dat het festival niet voor hen bedoeld is. De doelstellingen van het streven naar 

hoge kwaliteit en het bereiken van een groot publiek staan daardoor wel eens met elkaar op 

gespannen voet. 
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Voorwoord 

Het schrijven van de scriptie in het jaar waarin de coronacrisis om zich heen greep, bracht 

enkele onvoorziene gevolgen met zich mee. Bibliotheken en archieven waren tijdelijk 

gesloten. Contacten met personen moesten uit veiligheidoverwegingen grotendeels digitaal 

plaats vinden. Het festival -de casus van de scriptie- kon dit jaar in aangepaste versie toch  

doorgaan in een periode waarin de beperkende overheidsmaatregelen daar nog ruimte voor 

boden. Het was mede te danken aan financiële bijdragen van de provinciale overheid en 

enkele sponsoren die het belang van een cultureel evenement in deze tijd op waarde wisten 

te schatten. Het blijft een bijzondere gewaarwording om een festival te onderzoeken 

waarvan, zoals veel andere culturele evenementen, het voortbestaan onzeker is geworden.

 Uiteindelijk is het gelukt het onderzoeksverslag af te ronden. Mijn dank gaat uit naar 

mijn begeleider dr.Thunnis van Oort voor de opbouwende feedback en suggesties. Hetzelfde 
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uitspreken voor de bijdragen van enkele medewerkers van FbtS: Jan Doense, Claudia 

Polverosi, Helge Prinsen en Gerlinda Heywegen. Zij waren bereid mijn vragen te 
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1. Inleiding 

In september 2020 vond de tweeëntwintigste versie van Film by the Sea (FbtS) plaats. Het 

festival en zijn geschiedenis geven gestalte aan de casus van het voorliggende onderzoek 

waarvan de probleemstelling en de onderzoeksvragen als eerste aan bod komen. Daarna 

volgt een toelichting op de herkomst van die vragen met een uitleg van de opzet en het 

belang van het daarvoor noodzakelijke onderzoek. Het hoofdstuk sluit af met een korte 

bespreking van de definiëringsproblematiek van het begrip ‘festival’. 

1.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Het onderzoek sluit aan bij het wetenschappelijk debat over de kwestie hoe het fenomeen 

filmfestival functioneert als culturele legitimering.1 Het gaat daarbij om vragen zoals waarom  

filmfestivals ertoe doen, in hoeverre filmfestivals erin slagen cultureel aanzien te verwerven, 

hoe en bij wie filmfestivals trachten culturele erkenning te bereiken, wat zij op cultureel 

gebied toevoegen aan de wereld van de film en bioscoop.     

 In het wetenschappelijk onderzoek over filmfestivals2 gaat het doorgaans over de 

grotere, meestal door de Féderation Internationale des Assocations de Producteurs des 

Films (FIAPF)3 geaccrediteerde, filmfestivals, zoals die van Berlijn, Cannes, Venetië en 

Toronto op mondiaal en Rotterdam op nationaal niveau. Ook festivals met een specifiek 

thema zoals de mensenrechten- of de LGBTQ- problematiek hebben, zeker de laatste jaren, 

de aandacht getrokken van onderzoekers.4 In dit onderzoek is een keuze gemaakt voor een 

ander soort casus: een algemeen kleiner filmfestival in de setting van de relatief dunbevolkte 

periferie van Nederland5 dat desalniettemin een internationale ambitie heeft. De centrale 

probleemstelling van het onderzoek is dan ook: Hoe heeft het festival Film by the Sea (FbtS) 

zich cultureel gelegitimeerd gedurende de inmiddels ruim twee decennia van zijn bestaan? 

In de uitwerking komen drie onderzoeksvragen aan de orde. De vragen geven ieder weer 

aanleiding tot een aantal met elkaar samenhangende, onderliggende vragen.   

 De strekking van de eerste onderzoeksvraag ligt voor de hand: Wat voor soort festival 

is FbtS? Om iets zinnigs te kunnen zeggen over het culturele gehalte van een filmfestival zal 

de onderzoeker immers kennis moeten hebben van het soort evenement waarop hij of zij de 

 
1 Zie: M. de Valck, ‘Fostering art, adding value, cultivating taste: film festivals as sites of cultural legitimization’ 
in: M. de Valck, B. Kredall en S. Loist eds., Film Festivals: History, Theory, Method, Practice (London en New 
York 2016) 100-116. In de Engelse vertaling van de scriptietitel is in plaats van “Cultural Legitimization” gebruik 
gemaakt van de term “Cultural Justification”. Volgens een officiële vertaler is het laatste een meer correcte 
vertaling van “culturele legitimatie”. Zie: http://www.collinsdictionary.com/dictionary/legitimize (geraadpleegd 
15 november 2020). 
2 Over de stand van zaken van dit wetenschappelijk onderzoek is veel informatie te vinden op  
http://www.filmfestivalresearch.org/ (Laatst geraadpleegd 10 juni 2020.) 
3 De FIAPF is een organisatie van filmproducenten die bestaat uit 32 lidorganisaties uit de 28 grootste landen 
op het gebied van audiovisuele producties. 
4 Een veelgebruikte indeling van filmfestivals is die van de Féderation Internationale des Associations de 
Producteurs des Films. De FIAPF onderscheidt de Competitive Feature Film Festivals, de Competitive 
Specialised Feature Film Festivals, de Non-Competitive Feature Film Festivals en de Documentary en Short Film 
Festivals. Zie de officiële website van de FIAPF: www.fiapf.org (Laatst geraadpleegd 10 juni 2020).  
5 De provincie Zeeland telde in 2019 383.073 inwoners. Per km² 215 personen. Volgens het CBS bedraagt dat 
getal voor Nederland 504 personen. Zie: https://www.zeeland.nl/ruimte/bevolking (Laatst geraadpleegd 30 
juni 2020). 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/legitimize
http://www.filmfestivalresearch.org/
http://www.fiapf.org/
https://www.zeeland.nl/ruimte/bevolking
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aandacht richt. Hoe ziet de ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van FbtS eruit? Wat was 

de motivering van de initiatiefnemers? Welke visie en beleid hebben de organisatoren en 

beleidsmakers? In hoeverre is er sprake van wijziging van visie en beleid gedurende de twee 

decennia die FbtS inmiddels heeft bestaan? Hoe ziet de organisatie en programmering eruit? 

Hoe autonoom is FbtS als het gaat om het voeren van een eigen beleid en het aanbieden van 

een eigen programma van films met bijbehorende activiteiten?    

 Een festival dat aanspraak wil maken op status en erkenning zal over verschillende 

soorten kapitaal moeten beschikken. In de wereld van de cultuur is dat niet anders dan in 

domeinen zoals het economische en het politieke. Vanuit de centrale probleemstelling luidt 

daarom de tweede onderzoeksvraag: Welke culturele kapitalen zet FbtS in en hoe komen ze 

tot stand? Hierbij wil ik mede antwoord op de volgende deelvragen: Hoe bevordert FbtS met 

zijn aanbod van films en daarmee samenhangende activiteiten cultuur in het algemeen en 

kunst in het bijzonder? Van welke expertise en experts maken organisatoren en 

beleidsmakers gebruik om de vorming van cultureel kapitaal te stimuleren? Hoe dragen 

provinciale en stedelijke overheden bij aan de culturele kapitaalsvorming van FbtS? In 

hoeverre vindt bij FbtS wisselwerking plaats tussen cultureel en economisch kapitaal, 

bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring en donaties? In hoeverre is er op het gebied van 

culturele kapitaalvorming sprake van kruisbestuiving tussen FbtS en andere instellingen, 

bedrijven en festivals die als knooppunten in het culturele netwerk in het algemeen en van 

Zeeland in het bijzonder functioneren?        

 De derde onderzoeksvraag gaat eveneens over de kwestie hoe FbtS streeft naar het 

bereiken en in stand houden van status en erkenning. Dit keer betreft het de manieren 

waarop een filmfestival invloed uitoefent op het overbrengen van cultuur op de bezoeker: 

Hoe functioneert FbtS als smaakmaker, spraakmaker en entertainer? Wederom dient zich 

een aantal deelvragen aan. Van welke experts en expertise maakt FbtS gebruik om de 

smaakvorming van het publiek te begeleiden? Welke middelen gebruikt FbtS om het publiek 

meer ‘filmminded’ te maken? Welke middelen gebruikt FbtS om bezoekers vatbaar te maken 

voor films die minder toegankelijk zijn qua onderwerp, thematiek, taalgebruik, structuur et 

cetera (het gaat hierbij dus om het beheersen van culturele competenties). Hoe werkt die 

functie als smaakmaker en spraakmaker door in de formatie van cultureel kapitaal? Hoe 

profileert FbtS zich als organisator van een festival als feestelijk evenement? 

 1.2 De opzet en het belang van het onderzoek 

In het debat over de opkomst en dynamiek van filmfestivals als speciale vertoningsplaatsen 

plaatst Marijke de Valck drie sleutelconcepten uit het werk van de Franse socioloog en 

filosoof Pierre Bourdieu centraal. Met name in de discussie over de culturele legitimatie van 

filmfestivals kunnen zijn theorieën over veld, kapitaal en habitus als onderzoeksbenadering 

verhelderend werken. Gebruik makend van dit gedachtegoed stelt De Valck dat filmfestivals 

zich cultureel legitimeren door het functioneren als culturele toegangspoort. Met het 

bevorderen van kunst in het algemeen en het toevoegen van waarden aan het product film 

in het bijzonder, kan een filmfestival inhoud geven aan deze functie. Daarnaast kan een 
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filmfestival van betekenis zijn in de rol als smaakmaker.6 Hoofdstuk twee bevat een 

bespreking van de concepten van Bourdieu en de these van De Valck. Zoals al uit mijn 

onderzoeksvragen af te leiden valt, dienen zij als theoretisch en methodisch uitgangspunt 

voor mijn onderzoek.         

 Hoofdstuk twee maakt eveneens duidelijk dat ik, ter bevordering van kennis over 

filmfestivals in het algemeen en hun culturele legitimering in het bijzonder, literatuur heb 

geraadpleegd over de geschiedenis van dit fenomeen, het daaraan gerelateerde 

wetenschappelijk onderzoek en de daaruit voortvloeiende theorievorming. Ik maak daarvan 

gebruik voor zover het een toegevoegde waarde oplevert voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen. De netwerkfunctie van een filmfestival zal hierbij in hoofdstuk vier als 

aanvulling op de theorieën van Bourdieu en De Valck aan de orde komen omdat die bij de 

culturele legitimering een katalyserende rol speelt.      

 In het cultuurwetenschappelijk onderzoek is de casus FbtS niet of nauwelijks ter 

sprake gekomen. Relevant bronnenmateriaal dat wel beschikbaar is, bestaat uit 

jaarverslagen van de Stichting FbtS, tijdschrift- en krantenartikelen, internetsites, archieven 

van lokale en provinciale overheden, interviews met personen die op één of andere manier 

bij het festival FbtS zijn betrokkenen het proefschrift van Christiaan Blaha over het 

ontluikende avantgardistische culturele leven in Zeeland tijdens de jaren zestig van de 

twintigste eeuw.7 Tijdens het oriënterend onderzoek van deze bronnen heeft het idee bij mij 

postgevat dat De Valcks kenmerken waarmee filmfestivals zich als cultureel gelegitimeerd 

verschijnsel profileren met een tweetal kan worden uitgebreid. Ten eerste denk ik dat de 

culturele legitimering van FbtS duidelijk geworteld is in zijn voorgeschiedenis en het verhaal 

van de initiatiefnemers. Als onderdeel van het antwoord op onderzoeksvraag één is een 

uitleg en motivering hiervan te lezen in hoofdstuk drie. Ten tweede is mij opgevallen dat 

FbtS door zijn programmering van films en bijbehorende activiteiten vaak functioneert als 

forum voor het maatschappelijk debat. Zoals ik in hoofdstuk vijf denk aan te tonen, kan aan 

de  toegangspoort- en smaakmakerfunctie -in ieder geval wat betreft Fbts-  die van 

‘spraakmaker’ worden toegevoegd.         

 De eerste onderzoeksvraag betreft het veld van de culturele productie van FbtS.  Het 

gaat dan met name om beleidsmakers en organisatoren van het festival. Hoe dragen zij bij 

aan de culturele legitimatie van FbtS?  In de tweede onderzoeksvraag komt het culturele 

kapitaal van FbtS aan de orde. Deze onderzoeksvraag wordt in hoofdstuk vier behandeld. 

Deels spelen in deze vraag dezelfde actoren een rol, deels gaat het ook om actoren van 

buitenaf: welke invloed hebben overheden, andere instellingen, organisaties en bedrijven op 

de culturele legitimatie van FbtS? Hoofdstuk vijf behandelt de derde onderzoeksvraag die 

vanuit Bourdieus habitusconcept is ontstaan. De actoren bij deze vraag zijn de 

beleidsmakers, de organisatoren en de bezoekers van het festival. 

 

 
6 De Valck, ‘Fostering art, adding value, cultivating taste: film festivals as sites of cultural legitimization’ , 100-
101. 
7 C. Blaha,, “Wat in Middelburg kan, dat kan niet” Jeugd & Muziek Zeeland/ Nieuwe Muziek Zeeland 
(proefschrift Universiteit Utrecht 2019).  
https://dspace.library.uu/handle/1874/385175  (Laatst geraadpleegd 10 juni 2020). 

https://dspace.library.uu/handle/1874/385175
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1.3 Definitie van festival 

Het is verre van gemakkelijk een ultieme definitie te geven van het begrip ‘festival’. Voor dit 

onderzoek is zeer bruikbaar de definitie die Maaike Boersma na het raadplegen van diverse 

wetenschappelijke studies heeft geformuleerd. Boersma stelt dat een festival niet een 

kunstvorm maar een manier van presenteren is: “een, meestal openbaar toegankelijk, 

periodiek terugkerend, niet regulier geprogrammeerd cultureel evenement, onder één 

noemer gepresenteerd en van een beperkte tijdsduur. Bij een festival worden diverse 

presentaties op het gebied van kunst en/of cultureel erfgoed gegeven op diverse binnen 

en/of buitenlocaties, die met elkaar verbonden of in een beperkt geografisch gebied 

geconcentreerd zijn.”8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
8 M. Boersma, (Film)festivalisering in Nederland, 13-16 (Masterscriptie Universiteit Utrecht, Utrecht 2011). 
https://dspace.library/uu.nl/bitstream/handle/1874/215496 (Laatst geraadpleegd 8 juni 2020.) 

https://dspace.library/uu.nl/bitstream/handle/1874/215496
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2. Theorie van het wetenschappelijk onderzoek naar filmfestivals in  

 het kader van de probleemstelling en onderzoeksvragen 

Over filmfestivals is pas sinds de jaren negentig  van de vorige eeuw op een systematische, 

wetenschappelijke basis (voornamelijk in het Engels) gepubliceerd, ondanks het feit dat 

filmfestivals al vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw zich als een mondiaal verschijnsel 

hebben ontwikkeld. In de loop van enkele decennia is een aanzienlijke hoeveelheid 

wetenschappelijke theorievorming over filmfestivals ontstaan.9 In de inleiding is aangegeven 

welke resultaten die daaruit zijn voortgekomen, behulpzaam kunnen zijn in het kader van de 

probleemstelling. Dit hoofdstuk gaat nader in op Bourdieus conceptualisatie van de 

werkelijkheid in de vorm van veld, kapitaal en habitus en de wijze waarop De Valck daarvan 

gebruik maakt in haar uiteenzetting over ‘filmfestivals as sites of cultural legitimization’.10 De 

theorieën van Bourdieu bieden de onderzoeker structuur bij het verkennen en analyseren 

van een filmfestival waardoor het mogelijk wordt om De Valcks these toe te passen op de te 

onderzoeken casus.  

2.1 Veld   

Volgens Pierre Bourdieu bestaat de menselijke samenleving uit een aantal deels elkaar 

overlappende domeinen die hij ‘velden’ noemt. Voorbeelden hiervan zijn het politieke, 

economische, juridische, wetenschappelijke en culturele veld. Binnen deze velden speelt zich 

tussen de betrokken deelnemers, bewust of onbewust, een machtsstrijd af met de schaars 

beschikbare middelen als inzet. Wederom deels onbewust gelden binnen de velden regels 

en gewoontes waaraan de deelnemers zich moeten conformeren, de habitus. Voor het 

verwerven van invloed en macht in een veld hebben mensen kapitaal nodig. Bourdieu maakt 

onderscheid tussen verschillende soorten kapitaal: economisch (geld, goederen), sociaal 

(netwerken, relaties), cultureel (sociale klasse bepaald door kennis, vaardigheden, attitudes 

en smaak). Zowel groepen als individuen gebruiken alle uitingen van kapitaal om hun positie 

te bevorderen.11           

 In zijn theorie over het veld van de culturele productie12 betoogt Bourdieu dat de 

oorsprong van filmfestivals zich bevindt buiten het veld van de heersende stroming van de 

commerciële filmindustrie. Voor filmfestivals was in eerste instantie immers niet het 

kassucces het uitgangspunt, maar artistieke normen en evaluatieprincipes. Bourdieu maakt 

in het veld van de culturele productie een onderscheid tussen beperkte en grootschalige 

productie.13 Kleinschalige productie zoals in de wereld van de dichtkunst kent een relatief 

hoge graad van autonomie, omdat het bedoeld is voor een klein publiek. Anderzijds is de 

 
9 Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
M. de Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia (Amsterdam 2007) 15-17. 
D. Iordanova, ‘Foreword. The film festival and film culture’s transnational essence’ in: M. de Valck, B. Kredall en 
S. Loist eds., Film Festivals: History, Theory, Method, Practice (London en New York 2016) xi-xvii.             
Zie ook de site: http://www.filmfestivalresearch.org/ (Laatst geraadpleegd 7 juni 2020). 
10 De Valck, ‘Fostering art, adding value, cultivating taste: film festivals as sites of cultural legitimization’, 100. 
11 P. Bourdieu, P., Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, Gekozen door Dick Pels (Amsterdam 1989). 
12 P. Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, ed. R. Johnson (Cambridge 1993). 
13 P. Bourdieu, The Rules of the Art: Genesis and Structure of the Literary Field, vert. S. Emanuel (Stanford 1996) 
215-217. 

http://www.filmfestivalresearch.org/
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grootschalige productie meer gekenmerkt door gerichtheid op het grote publiek en 

commerciële in plaats van esthetische overwegingen. De twee subvelden moeten niet 

beschouwd worden als vaststaande categorieën maar als polen van een glijdende schaal die 

elk gekarakteriseerd worden door een eigen principe van hiërarchievorming: het autonome 

voor de beperkte en het heteronome voor de grootschalige productie. Het autonome 

principe brengt interne hiërarchievorming met zich mee door eigen normering terwijl het 

heteronome uitgangspunt een externe hiërarchievorming impliceert door het aannemen van 

waarden die afkomstig zijn van andere, meestal economische, velden. Culturele 

voortbrengselen van de grootschalige productie worden daarom meestal niet op een 

afwijkende manier beschouwd dan andere goederen of diensten die op de markt 

verschijnen. Bij de autonome pool is prestige gelinkt aan de waardering van kenners en 

ingewijden, wat het grote publiek ervan denkt doet er minder toe. Bourdieu beschrijft hoe 

reeds in de negentiende eeuw met het l’art pour l’artprincipe verzet was ontstaan tegen de 

structurele onderschikking van de goede smaak onder invloed van de “schijnwereld” van de 

bourgeoisie, staatsbemoeienis en markteconomie: 

The symbolic revolution through which artists free themselves from bourgeois demand by refusing to 

recognize any master except their art produces the effect of making the market disappear. In fact they 

could not triumph over the “bourgeois” in the struggle for control of the meaning and function of artistic 

creativity without at the same time eliminating the bourgeois as a potential customer.14 

Culturele voortbrengselen van de heteronome zijde van het spectrum worden niet als kunst 

maar als entertainment of populaire, lage cultuur beschouwd. De dichotomie van de hoge en 

de lage cultuur speelt hier kennelijk een rol.15      

 Films, zeker de uit Hollywood afkomstige mainstreamproducties, werden 

aanvankelijk gezien als verschijnselen die thuishoorden bij de heteronome pool.16 De 

oprichting van de Mostra Internationale d’Arte Cinematografica in Venetië (1932) onder de 

paraplu van de Kunstbiënnale was ingegeven door een strategische keuze: door het 

verbinden van de cinema met de hoge cultuur, creëerde de festivalorganisatie gelegenheid 

voor een internationale ruimte waar de film als een artistieke prestatie beleefd kon 

worden.17 De vraag die dan naar voren komt, luidt: Wat was de noodzaak van zo’n ruimte? 

Een antwoord kan gevonden worden in de afnemende concurrentiepositie van de Europese 

filmindustrie door de opkomst van de geluidsfilm en protectionistische overheidsmaatregels 

in de USA die beide voordeel boden aan de Amerikaanse filmindustrie. De verwoesting van 

de Europese filmindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog versterkte de noodzaak van een 

Europees antwoord op de Amerikaanse mediadominantie die gepaard ging met innovatieve 

methoden van productie, distributie en marketing. Het antwoord op de Amerikaanse 

overheersing werd gezocht in de presentatie van de cinema als een kunst in plaats van een 

gemeengoed en door het introduceren van filmfestivals als alternatieve manier van 

vertonen, zo stelt De Valck.18 Filmfestivals hadden enerzijds zeker affiniteit met het l’art pour 

 
14 P. Bourdieu, The Rules of the Art: Genesis and Structure of the Literary Field, (1996) 81. 
15 De Valck, ‘Fostering art, adding value, cultivating taste’, 100-101. 
16 Voor de Nederlandse situatie was dit eveneens het geval. Zie: A. van Beusekom, Kunst en Amusement. 
Reacties op de film als nieuw medium in Nederland 1895-1940 (Haarlem 2001). 
17 De Valck, ‘Fostering art, adding value, cultivating taste’, 102. 
18 De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 23-25. 
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l’art- gedachtegoed (films met esthetische kwaliteit), maar hadden anderzijds rekening te 

houden met zaken als culturele en nationale representatie. Met hun ondersteuning van 

filmfestivals bevorderden Europese naties een alternatief voor de commerciële vertoning 

van films.19 Een festival als vertoningsplaats verschilt volgens De Valck van de commerciële 

theaters in drie opzichten: Ten eerste worden films in eerste instantie meestal niet vertoond 

met een commercieel, maar met een cultureel doel. Ten tweede wordt de filmvertoning 

vaak onder andere condities gerealiseerd (beperkte beschikbaarheid van films en beperkt 

aantal vertoningen). Ten derde: Een filmfestivalorganisatie kan meer autonoom 

programmeren omdat zij doorgaans via bijvoorbeeld subsidiëring en sponsoring andere 

inkomstenbronnen heeft dan de commerciële cinema.20 Zoals uit mijn onderzoeksvragen 

blijkt, besteed ik ook aandacht aan het onderwerp “autonome programmering” omdat het 

voor mij de vraag is in hoeverre een kleiner festival als FbtS daarvoor de potentie heeft. 

              2.2 Kapitaal                                                                                                                              

Bourdieu had de termen economisch, sociaal en cultureel kapitaal ontleend aan de 

sociologie van Weber. Aan deze indeling voegde hij nog een vierde toe: symbolisch kapitaal. 

Volgens Bourdieu gaat het bij cultureel kapitaal om kennis, vaardigheden, attitudes en 

smaak, terwijl het bij symbolisch kapitaal draait om erkenning, prestige, eer en waardering in 

de vorm van bijvoorbeeld awards en prijzen. Redenerend vanuit deze concepten kan gesteld 

worden dat we filmfestivals bij uitstek kunnen zien als plaatsen die regisseurs, acteurs, 

producenten, distributeurs en vertoners in staat stellen symbolisch kapitaal te verwerven. 

Hoewel niet afkerig van prestige, eer en waardering, zijn de producent, distribiteur en 

vertoner bij de mainstreamfilmindustrie primair uit op economisch kapitaal. Een film of 

filmmaker die geselecteerd is voor een festival kan aanspraak maken op culturele legitimatie 

omdat de erkenning een kwaliteitskeurmerk verschaft via die selectie of door het winnen 

van een award. De filmhistoricus Thomas Elsaesser stelt dat categoriseren, classificeren, 

rangschikken en onderzoeken behoren tot de sleutelfuncties van een internationaal festival. 

Daardoor worden aan films die als voortbrengsels van de hogere cultuur beschouwd 

worden, waarden en cultureel kapitaal toegevoegd, terwijl het festival in het segment van de 

lagere cultuur meer fungeert als een zachtmoedige poortwachter dan als een uitsmijter.21 

 Filmfestivals dragen op verschillende manieren bij aan culturele kapitaalvorming. Zo 

zijn festivals nadrukkelijk van belang voor films die in het commerciële circuit weinig 

overlevingskans genieten, zoals documentaires en speelfilms in een weinig courante taal of 

uit de world en art cinema: “attending films is an (obligatory) part of promotional tours”.22 

Het betreft meestal films die een bepaald niveau van eruditie van het publiek vragen en/of 

uitnodigen tot reflectie, discussie en grotere betrokkenheid bij de inhoud en esthetiek van 

de rolprent. Festivals leveren dan vaak een bijdrage door het faciliteren van uitgebreide 

beschrijvingen van de getoonde films, persvoorzieningen, talkshows of speciale 

evenementen. Met eervolle en/of prestigieuze prijzen en awards voegen festivals de meest 

tastbare vorm van symbolisch kapitaal toe. Met hun nieuwswaarde trekken die vervolgens 

 
19 Bourdieu, The Rules of the Art: Genesis and Structure of the Literary Field, 81. 
20 De Valck, ‘Fostering art, adding value, cultivating taste’, 102, 
21 T. Elsaesser, European Cinema. Face to Face with Hollywood. (2005) 96. 
22 De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 125. 
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de aandacht van filmcritici.23 Het is natuurlijk wel de vraag in welke mate een festival 

symbolisch kapitaal oplevert. Bij de grote festivals is het duidelijk dat een film of filmmaker 

er prestige aan kan ontlenen, maar hoe zit dat bij de minder bekende zoals FbtS?

 Bourdieu wijst erop dat tussen de kapitaalsvormen een wisselwerking kan bestaan. 

Symbolisch kapitaal kan overgaan in economisch kapitaal. Sommige festivals zoals Sundance 

Film Festival en Cannes onderhouden sterke relaties met de commerciële filmindustrie. Ook 

betekent het uitbrengen op een festival, eventueel aangevuld met het aldaar verworven 

succes, de mogelijkheid van een ‘opstapje’ naar de vertoning in het reguliere (commerciële) 

bioscoopcircuit. Bovendien kan geconstateerd worden dat commerciële producenten hun 

films graag -weliswaar buiten de competitiesfeer- etaleren op de grote festivals vanwege de 

publicitaire voordelen die zo’n evenement met zich meebrengt zoals de gegarandeerde 

aanwezigheid van de pers en de schandalen die voor extra media-aandacht zorgen. Voor 

kleinere festivals is dit in veel mindere mate aan de orde. De omgekeerde weg, van 

economisch naar symbolisch kapitaal, verloopt moeilijker: producenten van commerciële 

rolprenten wagen hun producten doorgaans liever niet aan het juryoordeel dat aan de 

competities verbonden is: wel het publiciteitsvoordeel, maar niet het risico van een 

negatieve beoordeling bij een competitie. Aan de andere kant komt het voor dat uit de 

commerciële wereld afkomstige ‘sterren’ door het meespelen in typische festival- of 

arthousefilms wel bijdragen aan de omgekeerde weg. Hun glamour levert immers, naast 

verschijnselen als de rode loper en het vertonen van kassuccessen, een festival welkome 

publiciteit en inkomsten op.24         

2.3 Habitus                                                                                                         

Filmfestivals functioneren niet alleen als toegangspoorten in het veld van de culturele 

productie, maar ook als ‘smaakmakers’ door de manier waarop sociale normen het gedrag 

en denkwijzen van individuen beïnvloeden. Habitus refereert aan het grotendeels onbewust 

functioneren van systemen, regels, categorieën en waarden in de maatschappij, als een 

soort gewoontevorming. Habitus impliceert in het geval van filmfestivals dat zij functioneren 

als knooppunten die bijdragen aan culturele inwijding. Die vindt plaats door de bevordering 

van de culturele legitimatie van filmfestivals door het ondersteunen van auteurs van wie de 

films geschikt zijn bevonden voor het festivalcircuit en door het cultiveren van het publiek 

dat geïnteresseerd is in dit soort films zodat bezoekers ook in staat zijn die te begrijpen 

dankzij het beheersen van culturele competenties. In het veld van de kleinschalige culturele 

productie speelt de deskundige een nadrukkelijke rol. Bij filmfestivals heeft hij/zij een 

vergelijkbare functie. Met het inschakelen van experts, educatie en voorlichting zijn 

filmfestivals ‘part of a system for reproducing  the producers of a determinate type of 

cultural goods, and the consumers capable of consuming them’.25    

   

  

 
23 De Valck, ‘Fostering art, adding value, cultivating taste’, 106-107. 
24 Ibidem, 108. 
25 Ibidem, 109-112. 
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2.4 Distinctie  

Bourdieu wijst erop dat het cultiveren van smaak door culturele instellingen ook een andere 

zijde heeft. Het kan een zoeken naar en benadrukken van exclusiviteit met zich meebrengen: 

‘goede smaak’ gebruikt als middel bij het nastreven van de culturele hegemonie van een 

elite. Alle velden zijn strijdperken waar een permanent gevecht gaande is om de verdeling 

van de macht over de kapitalen. Bij de strijd om het cultureel kapitaal, spelen volgens 

Bourdieu leefstijl en smaak een belangrijke rol bij het in stand houden van sociale 

ongelijkheid. De dominante klasse bepaalt wat juist is, de minder bevoorrechten dienen zich 

daarbij aan te passen als zij geaccepteerd willen worden. En zelfs in het geval dat mensen uit 

lagere klassen proberen en/of erin slagen aansluiting te vinden, zal de elite altijd zoeken 

naar nieuwe middelen om zich te kunnen onderscheiden.26     

 Het cultiveren van smaak komt bij filmfestivals nadrukkelijk aan de orde. Films die 

naar het (arbitraire) oordeel van festivalprogrammeurs onvoldoende kwaliteit hebben 

‘komen niet aan de bak’, terwijl bezoekers die de vaardigheden of de financiële middelen 

missen tot het zich eigen maken van bepaalde competenties weer op een andere manier 

worden buiten gesloten. Ik wil daarom ook onderzoeken in hoeverre een kleiner festival als 

FbtS “part of a system” is zoals Bourdieu dat hierboven beschrijft. 

  

 
26 P. Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Londen 1984) 1-7; 11-17. 
P. Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Gekozen door Dick Pels (Amsterdam 1989) 12-14. 
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 3. Het veld van FbtS 

In september 1999 debuteerde FbtS in de zalen van CineCity te Vlissingen en een kleine 

dependance in Middelburg als een zesdaags evenement met ongeveer 12.500 bezoekers.27 

Er was geen sprake van een creatio ex nihilo. Dit hoofdstuk begint daarom met een 

bespreking van de voor- en ontstaansgeschiedenis van het festival, gevolgd door beknopte 

behandeling van het vervolg daarop. Achtereenvolgens worden met de voor- en 

ontstaansgeschiedenis vier ontwikkelingen uiteen gezet:  

- dat in Zeeland vanaf het begin van de jaren dertig slechts op zeer bescheiden schaal 

de gelegenheid bestond om via besloten filmligavoorstellingen de ‘betere’ oftewel 

arthousefilm te bezoeken 

- dat pas aan het eind jaren zestig van de twintigste eeuw in Zeeland er ruimere 

mogelijkheden kwamen om arthousefilms te zien   

- dat de activiteiten uit de periode 1969-1989 van de stichtingen Jeugd & Muziek 

Zeeland en Nieuwe Muziek Zeeland een belangrijke en weg bereidende invloed  

uitoefenden op de Zeeuwse cultuur van de decennia daarna in het algemeen en 

- de ontwikkeling van Zeeuwse filmhuizen (vanaf de jaren tachtig) en FbtS (vanaf de 

eeuwwisseling) in het bijzonder. 

 

De bedoeling van het verhaal over de voor- en ontstaansgeschiedenis is dat daarmee twee 

aspecten aan de orde komen die behulpzaam zijn bij het begrijpen van de identiteit van het 

festival. Het eerste aspect betreft de culturele kiemcellen van FbtS. Het tweede laat zien hoe 

de motivering, de visie en het beleid van directie en bestuur in de beginfase van het festival 

tot stand zijn gekomen. Het tweede deel van het hoofdstuk behandelt het vervolg van de 

geschiedenis van FbtS (vanaf de eeuwwisseling). Het derde deel gaat aan de hand van de 

Stichtingsstatuten en uitlatingen van beleidsbepalende medewerkers dieper in op de 

motivering en visie van de beleidsmakers van FbtS. Het vierde deel bevat een beschrijving 

van de organisatie en programmering van het festival voor zover die verband hebben met 

zijn culturele identiteit. Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting. 

3.1 Voor- en ontstaansgeschiedenis 

Op 4 juni 1894 maakte De Vlissingse Courant op pagina zes gewag van een nieuwe 

uitvinding, de Kinetoscoop. Twee jaar later kon de lezer van deze krant op 17 juni via pagina 

twee vernemen dat belangstellenden in een café aan de Nieuwendijk kennis hadden kunnen 

maken met het apparaat dat korte filmpjes kan afspelen. Advertenties in diverse organen 

leren ons dat reeds voor de wisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw de 

Zeeuwse kermisbezoeker gebruik kon maken van deze individuele kijkmachine. De eerste 

Zeeuwse bioscoop werd in 1910 te Vlissingen geopend. Films op kermissen en de reizende 

bioscoop werden in Zeeland al snel daarna een marginaal verschijnsel door de uitbreiding 

 
27 Provinciale Zeeuwse Courant (PZC), 18 september 1999, 13. 
De Valck merkt op dat alle filmfestivals een vertekend beeld geven van hun bezoekersaantallen die gebaseerd 
zijn op het aantal verkochte toegangsbewijzen. In de cijfers is niet verdisconteerd dat veel bezoekers meer dan 
één voorstelling bezoeken. Zie: Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 164. 
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van het aantal vaste vestigingen waar bezoekers het nieuwe medium konden bewonderen. 

Nieuwe ontwikkelingen zoals de geluidsfilm bereikten de Zeeuwse bioscoopbezoeker in het 

algemeen niet veel later dan de liefhebber uit de Randstad. De regionale pers hield de lezer 

op de hoogte van nieuws uit de filmwereld zoals het ontstaan van filmfestivals. In 1952 telde 

de provincie het uitzonderlijke aantal van 21 bioscopen. Aan het eind van de twintigste eeuw 

resteerden er slechts twee. De Zeeuwse bioscoopeigenaren waren zonder uitzondering lid 

van de Nederlandse Bioscoop Bond. Zij vertoonden vrijwel uitsluitend mainstreamfilms.28 

 In de Westerse wereld was Nederland niet bepaald een land dat ooit uitblonk door 

een hoge bioscoopdichtheid. Voor Zeeland gold dat in nog sterkere mate.29 In de relatief 

dunbevolkte en door insulaire fragmentatie gekenmerkte provincie had de filmliefhebber 

verdeeld over Schouwen-Duiveland, Walcheren, de Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen, 

gemiddeld genomen, zelden meer dan zes tot elf bioscopen tot zijn beschikking. Volgens een 

recent onderzoek van de HZ University of Applied Sciences bedraagt de gemiddelde afstand 

naar een bioscoop voor mensen die in Zeeland wonen of verblijven nog altijd 12,4 kilometer 

terwijl die voor Nederland op 6,3 kilometer uitkomt.30     

  De doorsnee filmbezoeker kon desondanks in Zeeland redelijk aan zijn of haar 

trekken komen als het ging om mainstreamfilms.31 Wie echter een arthousefilm wilde zien, 

moest lid worden van een nogal elitaire filmclub in bijvoorbeeld Middelburg, Vlissingen 

Zierikzee of Oostburg. Het aantal voorstellingen van die clubs bedroeg meestal niet meer 

dan drie tot hooguit zes keer per jaar.32 Pas in de loop van de jaren zestig kon de liefhebber 

van dit soort films in een ruimer verband iets van zijn gading in eigen provincie vinden. 

Onder de naam ‘Filmliga’ begon toen de Zeeuwse afdeling van Jeugd & Muziek (J&MZ), via 

subsidies gesteund door de Provinciale en Middelburgse overheid33, met het vertonen van 

films die niet afkomstig waren uit het gebruikelijke distributiecircuit. Aanvankelijk 

geschiedde dit alleen in de vorm van besloten voorstellingen, in de Middelburgse 

Schouwburg of in het eveneens in de hoofdstad opererende, roemruchte, jongerencentrum 

“Open de Beuk” dat onderdeel was van het landelijke Provadya?-netwerk. Aan het eind van 

de jaren zestig kregen de voorstellingen een open karakter. Vanaf 1974 breidde J&MZ de 

cinema-activiteit uit naar andere Zeeuwse steden onder de naam van het Zeeuwse Filmhuis. 

Jaarlijks vertoonde J&MZ  op deze manier ongeveer tien tot twintig films.34  

 
28 D. Pieters en J. van Houte, ‘Van kermistent tot filmfestival. Een beeld van de bioscoopgeschiedenis van 
Zeeland’, Zeeuws Tijdschrift 6 (2003) 13-17. 
De aanvangsjaren van de kinetoscoop en de bioscoop in Nederland zijn 1894 en 1903, zie: A. van der Woud, De 
nieuwe mens, de culturele revolutie in Nederland rond 1900 (Amsterdam 2015) 57-59. 
29 J. Sedgwick, C. Pafort-Overduin en J. Boter, ‘Explanations for the Restraint Development of the Dutch Cinema 
Market in de 1930s’ in: Experience & Society (Oxford 2012) 634-671. 
30 HZ Kenniscentrum kusttoerisme, Een verkenning van de invloed van toerisme op de Zeeuwse samenleving, 
13. https://www.kenniscentrumkusttoerisme.nl/images/2/27/Magazine-Toerisme-en-Zeeland-%28DEF%29.pdf 
Laatst geraadpleegd 22juni 2020). 
31 D. Pieters en J. van Houte, ‘Van kermistent tot filmfestival. Een beeld van de bioscoopgeschiedenis van 
Zeeland’, Zeeuws Tijdschrift 6 (2003) 13-17. 
32 F. Westra, Passie voor cinema. Ruim veertig jaar pionieren in het voetspoor van de Filmliga (Amsterdam 
2012) 254-256. 
33 De Zeeuwse Culturele Raad speelde een belangrijke rol in de positieve houding van Zeeuwse overheden ten 
aanzien van het beschikbaar stellen van subsidies. 
34 Zeeuws Archief (ZA), Middelburg.  
Inv.nr. 1527, Archief Stichting Nieuwe Muziek Zeeland, Doos S10, S12 S25 en S30.  

https://www.kenniscentrumkusttoerisme.nl/images/2/27/Magazine-Toerisme-en-Zeeland-%28DEF%29.pdf
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 Het mag op het eerste gezicht een beetje vreemd lijken dat een organisatie die als 

kunstvorm alleen de term ‘Muziek’ in de naam voerde, zich ook bezig hield met andere 

podiumkunsten en cinema. Het laat zich verklaren door de ontstaansgeschiedenis en de 

doelstelling van de Nederlandse organisatie en de regionale afdelingen van Jeugd & Muziek 

die, net zoals elders, na 1945 waren ontstaan vanuit de Féderation Internationale des 

Jeunesses Musicales. In samenwerking met de Unesco had deze organisatie zich ten doel 

gesteld kennis en smaak voor goede muziek en kunsten in het algemeen te bevorderen bij 

de jeugd tussen 11 en 25 jaar. Daarmee moest een bijdrage geleverd worden aan de 

wereldvrede zonder onderscheid tussen politiek, godsdienst, ras of taal.35  

 Christiaan Blaha stelt in zijn dissertatie: “De wegbereiding van het cultuurproduct in 

Zeeland moet hoofdzakelijk op het conto worden bijgeschreven van de vereniging J&MZ.” 

Exponenten van dat cultuurproduct zijn het Zeeuwse Nazomerfestival (ZNF)36 en Film by the 

Sea. De eerste op het gebied van de podiumkunsten, de tweede op het terrein van de 

filmkunst.37 De betekenis van J&MZ en de opvolger Festival Nieuwe Muziek Zeeland (NMZ) 

omschrijft Blaha als volgt:         

      

Wat zich in de tweede helft van de twintigste eeuw, met name in de twee decennia 1969-1989 

op cultureel gebied in Zeeland afspeelde, kan omschreven worden als pure en onversneden 

avant-garde avant la lettre: het betrof niets meer of minder dan de Nederlandse voorhoede 

op dit gebied, aanwezig in Middelburg en andere plaatsen in Zeeland: paradoxaal genoeg 

zowel de door orthodox protestantisme gekenmerkte als onbesproken, ‘vergeten’ provincie.38 

        

Blaha zegt, met andere woorden, dat in de genoemde periode met name in Middelburg een 

vruchtbaar klimaat was ontstaan voor het creëren en vertonen van moderne kunst. Drie 

omstandigheden speelden hierbij een belangrijke rol. Ten eerste was een groep Zeeuwse 

jongeren door een toename van het opleidingsniveau in deze kunst geïnteresseerd 

geraakt.39 Ten tweede zag een aantal avant-gardistische kunstenaars, oorspronkelijk 

afkomstig uit het midden van het land, in de dunner bevolkte Scheldedelta een aantrekkelijk 

vestigingsalternatief.40 Het in de provincie dominante Calvinisme werd kennelijk niet als een 

 
35 Blaha, “Wat in Middelburg kan, dat kan niet” Jeugd & Muziek Zeeland/ Nieuwe Muziek Zeeland, 27-29. 
36 Het Zeeuwse Nazomerfestival is ontstaan uit de Zeeland Nazomer Festivals die aanvankelijk in 1989 gestart 
waren onder de naam ‘Zeeuwse Cultuurmaand’. Onder de paraplu van De Zeeland Nazomer Festivals werden 
tot de eeuwwisseling diverse kunstvormen gepresenteerd. Podiumkunsten (als Zeeuws Nazomerfestival), jazz 
en film organiseerden hun festival daarna afzonderlijk. De activiteiten van de Zeeland Nazomer Festivals/het 
Zeeuwse Nazomerfestival en die van J&MZ/NMZ tonen veel overeenkomst in de gepresenteerde kunstvormen, 
maar ook in de vorm van de presentaties zoals straatfestivals en theater op bijzondere locaties.  Zie:  J. van 
Asperen, J. van, ‘De “Zeeland Cultuurmaand”, een interessant samengaan van culturele en toeristisch-
recreatieve belangen’ , Zeeuws Tijdschrift 4 (1991) 122-126; 
D. van der Wouw, ‘Zeeland Nazomer Festivals’, Zeeuws Tijdschrift 2 (1998), 20-22.  
37 Blaha, “Wat in Middelburg kan, dat kan niet” Jeugd & Muziek Zeeland/ Nieuwe Muziek Zeeland, 17. 
38 Ibidem, 18. 
39 J. Francke, ‘Jeugdwerk en sport’in : J. Zwemer (red.) Zeeland 1950-1965 (Vlissingen 2005) 583-584. 
40 Dit verschijnsel had zich op Walcheren al eerder voorgedaan. Tussen 1870 en 1930 was in Domburg een 
groep schilders actief die bekend werd door “het Zeeuwse licht”. Onder andere Mondriaan en Toorop hoorden 
tijdelijk bij deze groep. Tussen de twee Wereldoorlogen ontstond een kunstenaarskolonie in Veere. Zie: F. van 
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onoverkomelijk bezwaar gezien. Ten derde werkten de activiteiten van J&MZ en NMZ als 

een katalysator op het ontstaan van dat nieuwe kunstklimaat.    

  Deze ontwikkelingen brachten met zich mee dat in de laatste drie decennia van de 

twintigste eeuw de ‘alternatieve’ film een vast onderdeel van het Zeeuwse cinema-aanbod 

was geworden. Op deze manier werd in de provincie een groep liefhebbers en reeds 

geïnteresseerden bediend terwijl nieuwelingen werden ‘ingewijd’ in de wereld van de 

arthousefilms en vatbaar gemaakt voor deze kunstvorm.     

 Gedwongen door kortingen op subsidies moest J&MZ in 1983 uiteindelijk stoppen 

met filmvertoningen.41 De liefhebbers van artistieke films konden daarna terecht bij het 

kleinschalige, vrijwel dagelijks geopende Filmhuis Middelburg dat vanaf 1983 ook bekend 

stond onder de namen ‘Filmhuis Meccano’ en later ‘Filmtheater Schuttershof’. 

Geëxploiteerd door de Stichting Filmtheaters Middelburg functioneerde het op niet-

commerciële basis.42 Filmhuis Middelburg deelde met J&MZ de voorkeur voor arthousefilms, 

maar de eerstgenoemde streefde naar een programma dat over het algemeen 

toegankelijker was voor een minder elitair, groter publiek. Drie factoren bepaalden het 

bestaan van Filmhuis Middelburg in grote mate: de subsidies van de gemeente Middelburg, 

de inbreng van vrijwilligers en het verdwijnen of wegkwijnen van de vier bioscopen in de 

twee Walcherse steden.43 Een van de leden van de Gideonsbende die zich al in J&MZ-

periode al nadrukkelijk op het gebied van de cinema had gemanifesteerd, speelde een 

belangrijke rol: Leo Hannewijk, de latere directeur van FbtS.     

 Onder Hannewijks leiding organiseerde Filmhuis Middelburg in 1989 het eerste 

filmfestival van Zeeland.44 Omdat het ging om een evenement dat zich afspeelde in één 

filmzaal was er geen sprake van een ‘echt’ festival in de zin van de definitie zoals die in deze 

studie wordt gehanteerd. Het festival kende bovendien met ongeveer 600 bezoekers een 

bescheiden omvang. Het kampte met een zwakke financiële basis en huisvestingsproblemen 

vanwege de sluiting van bioscoop- en filmzalen.45 In een interview verwoordde Hannewijk de 

visie die hij destijds huldigde over het selecteren van films: 

Film is geen kwestie van mooie plaatjes schieten. Er is een duidelijk verschil tussen mooi en goed. 

Sommige films zijn duidelijk met vakmanschap gemaakt, technisch goed. Maar vaak uitermate  

  

 
Vloten, De schilders van Domburg (Zwolle 2018); J. Bakker, Veere, daar moest je geweest zijn (Vlissingen 2019). 
Blaha noemt in zijn proefschrift als voorbeelden van kunstenaars die zich in de jaren zestig in Zeeland vestigden 
onder andere de componisten Geoffrey Madge en Iannis Xenakis en de beeldende kunstenaars Nico en 
Marinus Boezem. 
41 Blaha, “Wat in Middelburg kan, dat kan niet” Jeugd & Muziek Zeeland/ Nieuwe Muziek Zeeland , 290-293. 
42 ZA, inv.nr. 1528, Archief Stichting Filmhuis Middelburg 1983-1985. Filmhuis Middelburg is later voortgezet als 
het nog steeds bestaande en door de gemeente Middelburg gesubsidieerde ‘Cinema Middelburg’. Zie: 
https://www.rekenkamerkvm.nl/Rapporten/Rapporten%20Middelburg/Rapport%20subsidie  
 (Laatst geraadpleegd 29 mei 2020). 
https://www.middelburg.nl/Inwoners/Subsidie (Laatst geraadpleegd 29 mei 2020). 
43 Ibidem. Zie naast de in de vorige noot vermelde bronnen ook PZC, 9 augustus 1984, 14; 16 februari 1985, 12; 
20 oktober 1992, 4. 
44 ZA, inv.nr. 1528, Archief Stichting Filmhuis Middelburg 1983-1985. 
45 A. van den Houten, ‘Het Zeeuwse filmfestival’, Zeeuws Tijdschrift 4/5 (1994) 136-139. 

https://www.rekenkamerkvm.nl/Rapporten/Rapporten%20Middelburg/Rapport%20subsidie
https://www.middelburg.nl/Inwoners/Subsidie
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voorspelbaar…of de thema’s zijn op een gladde manier uitgewerkt...Het criterium voor de programmeur 

is de individuele expressie van de filmer en de mate waarin de waarachtige emoties worden opgeroepen 

bij de toeschouwer.46 

Met deze visie en de manier van programmeren waren de de filmvoorstellingen van J&MZ 

en het Zeeuwse Filmfestival voorloper van en voorbeeld voor FbtS, het eerste filmfestival in 

Zeeland met een meer grootschalige omvang.       

 Op 20 november 1998 werd in Vlissingen CineCity geopend. Grote initiator achter dit 

project was Ad Westrate die, ingaande tegen de toenmalige trend van afkalvende 

bezoekersaantallen, al eerder kans had gezien enkele bioscopen in en buiten Zeeland van de 

ondergang te redden en nieuw leven in te blazen, waaronder het Vlissingse ‘Alhambra’.47 

Het bioscoopcomplex CineCity, onderdeel van CineCity Exploitatie B.V., bestond in de 

beginjaren uit zeven filmzalen en het Cinecafé. De onderneming is in het tweede decennium 

van de eenentwintigste eeuw uitgebreid met CineCity XL, een multifunctionele theaterzaal 

met 750 zitplaatsen die tegen de oorspronkelijke bioscoopzalen werd aangebouwd. Volgens 

Weststrate is de bedoeling hiervan het ruimte scheppen voor grote theatervoorstellingen en 

de eventuele groei van FbtS.48 Alle zalen zijn ook beschikbaar voor verhuur en besloten 

voorstellingen. CineCity B.V. opende enkele jaren geleden CineCity Terneuzen en het voor de 

vertoning van arthousefilms bedoelde Vlissings Film Theater. Het laatste geeft aan dat de 

onderneming arthousefilms ook als commercieel interessant beschouwt.49  

 Weststrate  beschikte over een uitgebreid netwerk in de wereld van de bioscoop (Zie 

ook hoofdstuk 4.2). Dat leverde vaak -ook voor FbtS- belangrijke contacten op. Zo ontmoette 

hij eind jaren negentig van de vorige eeuw de voorzitter van de ZNF, Mineke van Gelder-

Wiggers. Zij was de echtgenote van een man die eveneens veel oog had voor cultuur en -niet 

in de laatste plaats- film: de toenmalige Commissaris van de Koningin in Zeeland, Wim van 

Gelder. Zij vroegen Weststrate een filmfestival in Zeeland op te zetten. De provincie was 

bereid subsidie te verlenen.50 Op deze manier werd Westrate de ‘founding father’ van het 

festival, een titel die hem tot op de dag van vandaag wordt toegedicht.51   

 Mede dankzij de beschikbaarheid van een groot bioscoopcomplex kon FbtS als 

onderdeel van de ZNF een jaar later van start gaan. Als bestuurslid van de ZNF en directeur 

van CineCity B.V. waren respectievelijk Hannewijk en Weststrate de initiatiefnemers. Zij 

kenden elkaar al langer. De combinatie van twee personen -‘gepokt en gemazeld’ in de 

netwerken van verschillende sectoren in de wereld van de cinema, de gesubsidieerde 

culturele en de winst nastrevende commerciële- leverde een vruchtbare samenwerking op.52  

 
46 PZC, 12 mei 1990, 25. Interview Renée Kastelein met Leo Hannewijk. 
47 A. Tanihatu, ‘Ad Weststrate. Never a dull moment’, Zeelandboek 6 (Middelburg 2006) 161-169. 
48 Onderzoeken van de Nederlandse Federatie van Cinematografie (2001) en Scoop (2003) hebben aangetoond 
dat CineCity het bioscoopbezoek in Zeeland sterk bevorder heeft. Het geldt met name voor Walcheren waar 
het percentage van de bevolking dat meer dan drie keer per jaar een bioscoop bezoek het soortgelijke 
percentage van de bevolking in Nederland overtreft. Zie: D. van der Wouw, ‘Zon, zee, strand. FbtS en Cinecity’ 
in: Zeeuws Tijdschrift 6 (2003) 18-19. 
49 PZC, 10 mei 2014, 36; 20 september 2014, 1; 6 oktober 2016, 36. 
50 A. Tanihatu, ‘Ad Weststrate. Never a dull moment’, Zeelandboek 6 (Middelburg 2006) 165. 
51 De Filmkrant, september 2020, Bijlage Film by the Sea 3. 
52 S. Barentsen, ‘Tien jaar Film by the Sea’, Zeelandboek 12 (2008) 236-263. 
De culturele competenties van Hannewijk en Weststrate worden nader besproken in hoofdstuk 4. 
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 3.2 Het festival na de begintijd            

Hoe ging het verder met het festival? De evaluatie van het eerste festival resulteerde in een 

wens tot professionalisering op cultureel gebied die onder andere uitbreiding van 

Hannewijks functie tot gevolg had. Vanaf 2000 was hij niet alleen de programmeur maar ook 

de directeur van het festival.53 Na drie seizoenen ging FbtS verder zonder de Zeeuwse 

Nazomer Festivals dat zich als het Zeeuwse Nazomer Festival voortaan beperkte tot de 

podiumkunsten. FbtS was inmiddels qua bezoekersaantal groot genoeg om op eigen benen 

te staan.54 De consequentie daarvan was dat het tijdstip van de filmfestivalweek, de absolute 

hoofdmoot van het activiteitenprogramma van de Stichting FbtS, voortaan vaststond: een 

week na de sluiting van het ZNF en een week voor de opening van het Nederlands Film 

Festival in Utrecht. Door de toename van de lengte van het FbtS van zes naar tien dagen 

komt dit in de praktijk neer op de tweede en derde week van september.55 De andere vaste 

activiteiten bestaan uit wekelijkse middag- en avondvertoningen in het kader van Film by the 

Sea door het jaar. Omdat ze buiten de festivalweken plaatsvinden voldoen ze strikt genomen 

niet aan de definitie van het begrip ‘festival’ zoals vernoemd in de inleiding. Deze 

voorpremières van kwaliteitsfilms in Vlissingen en Terneuzen trekken jaarlijks ongeveer 

18.000 bezoekers. Een van de avonden in Vlissingen, meestal in mei of juni, staat bekend als 

de Amuse. Voorafgaande aan de vertoning van de film vindt dan een ritueel plaats waarbij, 

onder het genot van een hapje en een drankje, twee programmaonderdelen aan de orde 

komen: de onthulling van het nieuwe festivalaffiche en de presentatie van de diverse jury’s 

voor het komende festival.56         

 Vanaf het begin is Vlissingen de plaats geweest waar het festival zich afspeelt. Voor 

bezoekers en gasten die een bepaalde functie hebben op het evenement, vormt de 

entourage van de bioscoopgebouwen vlak achter de boulevards met hun hotels, pensions en 

eetgelegenheden een aantrekkelijke bijkomstigheid. De vraag of Vlissingen, periferie in de 

optiek van veel Nederlanders en buitenlanders, als locatie ooit problematisch is geweest, 

beantwoordde Leo Hannewijk als volgt: 

“Ik denk dat de locatie juist een kracht is. Ze zeggen wel eens dat je naar het eind van de wereld moet 

reizen om de wereld te ontdekken. Je reist naar Vlissingen om een andere reis te maken, in de bioscoop, 

een reis in je zelf. Dat klinkt hoogdravend maar ik merk wel dat als mensen eenmaal zijn geweest ze 

terugkomen. Het is een prettig intiem festival in een mooie omgeving, vergelijkbaar met Oerol.”57 

Hannewijk relativeert in zijn misschien wat poëtische ontboezeming de uniciteit van de 

locatie zelf al enigszins. Het verschijnsel van het reizen naar relatief ver weg gelegen 

evenementen die plaatsvinden in een aantrekkelijke omgeving, is in wetenschappelijke 

 
53 PZC, 28 januari 2000, 68. 
54 PZC, 16 september 2002, 13. 
De Zeeland Nazomerfestivals trokken in 1997 ongeveer 45.000 bezoekers. Het Zeeuwse Filmfestival was toen 
nog onderdeel van de ZNF. Zie: D. van der Wouw,  ‘Zeeland Nazomer Festivals’, Zeeuws Tijdschrift 2 (1998), 20-
22. Het bezoekersaantal van FbtS was volgens het artikel in de PZC in de periode 1999-2002 gestegen van 
12.500 naar 22.000. Op basis van het bezoekersaantal is FbtS het grootste culturele festival van Zeeland. De 
bezoekers aantallen van Fbts in de periode 1999-2019 zijn te zien in bijlage A. 
55 In deze periode start in Nederland ook altijd het nieuwe filmseizoen. 
56 Inhoudelijke Verslagen Stichting FbtS 2003-2019. 
57 De Filmkrant, 7 september 2018. Interview Leo Dijksterhuis met Leo Hannewijk. 
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publicaties ook beschreven. In een artikel wees bijvoorbeeld de socioloog H. Mommaas erop 

dat door de toegenomen welvaart en fysieke mobiliteit de hedendaagse mens er niet 

tegenop ziet lange reizen te maken met het doel evenementen te bezoeken die zich afspelen 

op plaatsen met een speciale belevingswaarde.58      

 Pogingen om een nevenvestiging in Scheveningen (2003-2005) en Terneuzen (2013-

2015) te continueren liepen uit op een mislukking. Eind januari 2020 introduceerde FbtS op 

Schiermonnikoog een kleinschalig driedaags festival. Het werd kennelijk beschouwd als een 

succes want er zijn plannen om het evenement in 2021 opnieuw te organiseren.59 Het laat 

zien dat ‘by the Sea’ niet betekent dat uitsluitend Vlissingen (of zelfs Nederland) als 

vestigingsplaats voor het festival in aanmerking komt.60 FbtS noemt zichzelf uitdrukkelijk niet 

een ‘Zeeuws’ of ‘Nederlands’ filmfestival. Gezien de naam kan de vestigingsplaats niet 

anders zijn dan een oord aan zee. Het past in het kader van een festivaltraditie in bad- en 

kuuroordplaatsen61 zoals die onder andere bij Venetië, Cannes en Karlovy Vary te 

constateren valt. Het organiseren op een bijzonder locatie kan voor een evenement een 

toegevoegde waarde opleveren in de vorm van een grotere aantrekkingskracht of meer 

aanzien. 

3.3 Motivering, visie en beleid 

In haar historisch overzicht van filmfestivals beschrijft Marijke de Valck het midden van de 

twintigste-eeuwse jaren tachtig als een keerpunt: vanaf die tijd vond een toenemende 

professionalisering en institutionalisering plaats waarbij minder plaats was voor 

nationalistische of elitaire, avantgardistische voorkeuren. Sommige filmfestivals gingen 

steeds meer als marktplaats en mediaspektakel fungeren, terwijl andere zich meer 

concentreerden op de promotie van jong talent of het aandacht geven aan speciale 

identiteitsgroepen.62 Deze ontwikkeling ging ook aan Zeeland niet voorbij. Het ontstaan van 

FbtS betekende zeker geen breuk met de (bescheiden) traditie van kunstbevordering door 

het vertonen van arthousefilms die sinds de jaren zestig in Zeeland op gang was gekomen. 

Maar aan de andere kant lieten de initiatiefnemers van het festival vanaf het begin zien dat 

zij niet terug wilden naar de tijd van het Zeeuwse Filmhuis of het eerste Zeeuwse 

filmfestival, die beide in aanzienlijke mate door kleinschaligheid en vrijwilligerswerk  

  

 
58 H. Mommaas, ‘De culturele industrie in het tijdperk van de netwerkeconomie’ in: Boekmancahier 43, 14/18. 
59 PZC, 27 januari 2020, 24. 
60 De statuten van de Stichting FbtS vermelden in art. 2.2: “De Stichting heeft haar zetel in de gemeente 
Vlissingen”. Er is verder geen artikel dat een aanwijzing bevat over de plaats waar het festival zijn activiteiten 
dient te ontplooien. 
61 Zie: De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 25. 
62 De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 19-25 en 39. 
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gekenmerkt waren. De combinatie van een andere tijdsgeest en de ambitie tot het opzetten 

van een grootschaliger evenement maakte een beleid noodzakelijk dat meer paste bij de 

nieuwe trend van het streven naar meer professionalisering en minder nadruk op 

arthousefilms.           

 Met welke motivering, visie en beleid is FbtS in de loop van zijn bestaan naar buiten 

getreden? Een antwoord op deze vraag is deels te vinden in de stichtingsstatuten.63 Het 

kenmerkt zich niet bepaald door duidelijkheid en grote omvang. In artikel twee is te lezen:  

Stichting FbtS heeft ten doel: 

a. Het organiseren van filmfestivals alsmede het promoten van het medium film in de meest ruime zin 

van het woord; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk zijn. 

Het valt op dat lid a spreekt over ‘het medium film’, niet over ‘filmkunst’. Over 

kunstbevordering en het cultiveren van smaak zwijgen de statuten eveneens. De doelstelling 

is volgens Claudia Polverosi, office-manager bij FbtS, bewust zeer breed geformuleerd om te 

voorkomen dat wijzigingen noodzakelijk zijn bij eventuele wijzigingen in het beleid. Zo’n 

formulering biedt ook ruimte voor het ontwikkelen en organiseren van allerlei activiteiten 

die zijdelings met film te maken hebben.64 De mogelijkheid van ‘het promoten van het 

medium film in de meest ruime zin van het woord’ zorgt er -met andere woorden- mede 

voor dat aan het vertonen van films waarde-toevoegende activiteiten kunnen worden 

ontplooid. Met deze ruime formulering van de doelstelling lijkt het erop dat het festival voor 

een groot publiek opteert en zodoende meer in de richting van de heteronome pool 

tendeert.            

 Voor een meerzeggend antwoord op de vraag naar de motivering, visie en beleid 

kunnen andere bronnen wellicht een toegevoegde waarde hebben. Die informatie is 

bijvoorbeeld te vinden in de reactie van de voorzitter van de Stichting FbtS op de kritiek die 

op de eerste versie van het festival geleverd werd. Die aanvangsversie kon niet bepaald op 

een gunstige ontvangst rekenen. Max van Praag -directeur van United International Pictures, 

het distributiebedrijf dat dat jaar een leeuwendeel had in de programmering van het 

festival- was teleurgesteld over de belangstelling van pers en publiek.65 Professionals zoals 

filmjournalisten en de directeur van het Nederlandse Filmfestival (NFF) Jacques van 

Heijningen noemden het festival: “Te provinciaal, Vlees noch vis”. Hedy d’Ancona, door Ad 

Westrate gestrikt als voorzitter van de Stichting FbtS, vond die kritiek niet terecht. Veel critici 

in de wereld van de cultuur gingen volgens haar teveel uit van een “aanbod voor een kleine 

elitaire groep terwijl wel iedereen meebetaalt aan de deze sector”. “FbtS heeft juist een 

emancipatorische functie”, aldus de oud-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.66  

Het eerste piketpaaltje was geslagen.       

 De reactie van d’Ancona was niet bepaald verrassend als we kijken naar  

 
63 De statuten zijn te vinden op de website van het festival: http://www.filmbythesea.nl  Laatst geraadpleegd 
29 mei 2020). 
64 Zie E-mail correspondentie R. Frederiks met Claudia Polverosi, officemanager van FbtS, 17 april 2020. 
65 PZC, 30 september 1999, 20. 
66 PZC, 17 september 1999, 18. 

http://www.filmbythesea.nl/


24 
 

kernbegrippen -zoals “kwaliteit in verscheidenheid” en “publieke participatie”- uit de Nota 

Cultuurbeleid 1993-1996 die onder haar verantwoordelijkheid tot stand kwam.67 Hannewijk, 

tijdens een interview terugkijkend op het eerste lustrum, sloot naadloos aan bij de visie van 

d’Ancona toen hij de ambities van FbtS omschreef: 

Een festival met toegevoegde waarde. Niet alleen films die een week later in alle bioscopen 

draaien, maar films die alleen in Vlissingen te zien zijn en waarmee een award te winnen valt. 

Zich verhouden ten opzichte van Rotterdam dat zich profileert met experiment en vernieuwing 

of het documentaire festival IDFA. In het kielzog van buitenlandse filmfestivals hebben wij 

gekozen voor een combinatie van commerciële en artistieke producties. Onze voorzitter Hedy 

d’Ancona verwoordt het zo: “Alles wat kwaliteit heeft…” Wat populair is kan kwaliteit hebben 

en wat kwaliteit heeft kan populair zijn.68  

Het valt op dat Hannewijk, in tegenstelling tot de statuten, wel wijst op de kunstzinnige 

component van de cinema. De artistiek directeur gaf verder aan dat het beleid van veel 

filmhuizen zijn ergernis had opgewekt door hun houding van “wij weten wat goed is”. De 

artistiek directeur stelde dat FbtS daarom beslist geen festival wil zijn dat alleen bestemd is 

voor een elite die uit is op “haute culture”: FbtS moet een ontmoetingsplek zijn van de 

publieks- en de arthousefilm. De muur tussen filmhuis en bioscoop moet geslecht worden. 

Daarnaast wil FbtS zich volgens Hannewijk nog op twee manieren profileren: als 

internationaal filmfestival en als specialist in het vertonen van literatuurverfilmingen.69 Bij 

het laatste moet de kanttekening geplaatst worden dat inmiddels het verschijnsel bepaald 

niet meer uniek is. Een momentje surfen op internet levert al snel de kennis op dat 

filmfestivals met literatuurverfilmingen als specialiteit onder andere ook te vinden zijn in 

Duitsland, Australië en India.70 Jan Doense, festivaldirecteur sinds 2018, vertelde in een 

interview met Omroep Zeeland dat hij had vernomen dat er soortgelijke festivals bestaan in 

Barcelona en Oslo.71 FbtS heeft herhaaldelijk in de jaarlijkse inhoudelijk Verslagen en in de 

media benadrukt dat het met zijn beleid door de jaren heen steeds vastgehouden heeft aan 

drie uitgangspunten: het festival moet internationaal zijn met een kwalitatief hoogwaardig 

programma van de activiteiten dat bestemd is voor een groot publiek. Zo gaf Hannewijk in 

2002 aan dat FbtS ernaar streeft om uit het overweldigende internationale aanbod artistiek 

interessante films te selecteren die bij het grote publiek nog niet bekend zijn.72 En in 2014 

omschreef de artistiek directeur het beleid als volgt: “Lat ligt hoog, drempel is laag. FbtS 

zoekt het beste van twee werelden: een verfijnd programma én veel publiek. Dat lukt het 

 
67“Investeren in Cultuur”, Nota Cultuurbeleid 1993-1996, Ministerie van WVC, Den Haag 1992. 
68 O. Steens, ‘Achter de coulissen met Leo Hannewijk’, Zeeuws Tijdschrift 6 (2003) 4. 
69 Ibidem, 4-5. 
70 Zie bijvoorbeeld de sites :         
https://litfilms.de  
https://filmfreeway.com/AustralianFilmandLiteratureFestival  
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Indian_Film_and_Literature_Festival  (Allen laatst geraadpleegd 11 
november 2020).  
71 Omroep Zeeland, interview met Jan Doense, 21 september 2020. 
72 PZC, 5 september 2002, 23. 

https://litfilms.de/
https://filmfreeway.com/AustralianFilmandLiteratureFestival
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Indian_Film_and_Literature_Festival
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festival steeds beter.”73 De uitspraken zijn allerminst strijdig met elkaar. In de jaarverslagen 

van de Stichting is geen enkele aanwijzing te vinden dat een wijziging in het beleid 

overwogen wordt. Nog in een recent verslag staat te lezen dat “meer publiek niet synoniem 

is met popularisering”.74          

 FbtS pretendeert een internationaal festival te zijn. De term ‘internationaal’ geeft 

aanzien. Het is de vraag wat het begrip in dit verband inhoudt. Volgens 

mediawetenschapper Cindy Hing-Yuk Wong combineren internationale festivals elementen 

van zowel de globale als de nationale publieke sfeer.75 In hoeverre kan FbtS aanspraak 

maken op een internationale status? Harry Peters, programmeur bij Fbts, laat zien in welk 

perspectief het internationale karakter van FbtS moet worden gezien. Hij beschrijft het 

internationale, nationale en regionale effect van het festival op de volgende manier: 

“Het heeft bij mij even geduurd voor ik in de gaten had dat een filmfestival op vier verschillende niveaus 

kan worden beoordeeld. Een bezoek aan zo’n kleine 200 filmfestivals (Van Cannes tot Haugsund) had 

dat inzicht niet geleverd, tot ik een paar jaar gelden een aantal films mocht inleiden bij Film by the Sea. 

Pas toen merkte ik dat je een festival kunt waarderen op z’n internationale, nationale, regionale 

of…persoonlijke effect. Internationaal is het steeds duidelijker; beroemde gasten en nog bekend te 

worden films komen er graag, nationaal komt er steeds meer belangstelling, regionaal staat het als een 

huis (of tent), maar persoonlijk blijkt het festival twee mij nauw aan het hart liggende kunsten te 

verenigen. Opeens is het kiezen voor het een of het ander niet meer aan de orde; ze zijn verweven. Boek 

en film hebben opeens sterk met elkaar te maken; de één lijkt bedoeld om het opgeroepen beeld te 

delen, de ander om op een nieuwe wijze te worden verstaan. Dat is een uniek gegeven aan een 

filmfestival. Internationaal, nationaal of regionaal is het effect wel duidelijk, al die richtingen waarin FbtS 

zich duidelijk ontwikkelt, zijn duidelijk; voor mij persoonlijk betekent het slechts één mogelijkheid; een 

festival dat zijn titel recht doet.”76  

De door Peters genoemde effecten zijn verder uitgewerkt in de volgende hoofdstukken. De 

bespreking van de films in hoofdstuk 4.1 laat onder andere zien dat FbtS consequent een  

internationaal georiënteerd programma presenteert. Het aandeel van niet-Westerse landen 

is daarbij echter relatief gering. Relevante buitenlandse gasten worden uitgenodigd voor 

prijsuitreikingen, interviews, talkshows en -zeer beperkt – voor het zitting nemen in een jury. 

Buitenlandse bezoekers die het Nederlands of de in de film gebruikte taal niet beheersen, 

komen op het festival niet bepaald aan hun trekken. Deze groep bestaat in hoofdzaak uit 

door de festivalorganisatie uitgenodigde gasten en studenten van de HZ University of 

Applied Sciences en de  University College Roosevelt die uit andere landen dan Nederland 

afkomstig zijn. Hun aantal is niet exact bekend. Afgaande op wat daarover in de Inhoudelijke 

Verslagen van de Stichting is vermeld, kan met enige voorzichtigheid worden aangenomen 

dat het hierbij gaat om hooguit enkele tientallen personen. Zij zijn aangewezen op Engels 

ondertitelde rolprenten. Gelet op de hiervoor beschreven kenmerken en het feit dat het 

festival zich tot op heden hoofdzakelijk in Vlissingen afspeelt, blijft het internationale aspect 

 
73 PZC, 6 september 2014, 83. Hannewijk vertelde in dit interview dat de metafoor van de lat en de drempel 
geïnspireerd was door een uitspraak van David van Reybroeck in het televisieprogramma Zomergasten, 22 
augustus 2014. 
74 Inhoudelijk Verslag Stichting FbtS 2016. De jaarverslagen zijn te vinden op de website 
http://www.filmbythesea.nl (Laatst geraadpleegd 23 mei 2020). 
75 C. H-Y. Wong,  ‘Publics and counterpublics’ in: M. de Valck, B. Kredall en S. Loist eds., Film Festivals: History, 
Theory, Method, Practice (London en New York 2016) 89. 
76   Zeelandboek/Zeeuws Jaarboek (2008) 241. 

http://www.filmbythesea.nl/
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van FbtS in hoofdzaak beperkt tot het vertonen van buitenlandse films die gedeeltelijk elders 

voor de in meerderheid lokale bezoekers waarschijnlijk zelden of nooit te zien zijn.  

 De uitgangspunten van FbtS komen over als behoorlijk ambitieus. Hoofdstuk 4, dat 

onder andere bestaat uit een onderzoek over door FbtS vertoonde rolprenten en de 

bijbehorende activiteiten, gaat dan ook nader in op de vraag hoe dit beleid in de praktijk tot 

uiting komt.77  Redenerend vanuit Bourdieus theorie van de grootschalige en de beperkte 

culturele productie geeft het beleid van FbtS de indruk dat het in de glijdende schaal 

voortdurend in beweging is tussen de heteronome en de autonome pool. Mede 

gestimuleerd door het op het grote publiek gebaseerde subsidiebeleid van de overheid78, 

lijkt het alsof het festival met zijn wens tot het aantrekken van een groot publiek -in plaats 

van het alleen bedienen van de gebruikelijke elite van arthousfilmliefhebbers- zich meer 

aangetrokken voelt tot de eerstgenoemde. Anderzijds neigt de programmering van het 

festival met zijn streven naar artistieke normen en evaluatieprincipes naar een voorkeur 

voor de laatstgenoemde pool.  

3.4 Organisatie, medewerkers en financiering   

‘De Stichting beoogt niet het maken van winst.’ Deze zin, afkomstig uit de statuten van FbtS, 

lijkt wat pleonastisch gelet op wat het Burgerlijk Wetboek zegt: Een stichting mag winst 

maken, maar ‘de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben.’79 Directie 

en bestuur willen kennelijk benadrukken dat commerciële overwegingen bij FbtS zeker geen 

hoofdrol vervullen. In het vervolg van dit hoofdstuk komt overigens nog aan de orde dat 

economische belangen voor het (voort)bestaan van het festival wel degelijk een grote rol 

spelen. De keuze voor een stichting als wettelijke organisatiestructuur ligt bij een culturele 

instelling voor de hand vanwege de ideële en sociale strekking. Het niet nastreven van 

commercie ligt in lijn met de kenmerken die horen bij de autonome pool van de culturele 

productie. Zoals we hiervoor hebben geconstateerd staat FbtS niet a priori afwijzend ten 

opzichte van de grootschalige productie.        

 Het bestuderen van de lijst van medewerkers (opgenomen in alle Inhoudelijke 

Verslagen van de Stichting80) levert het inzicht op dat in de organisatiestructuur van het 

personeelsbestand in de periode 1999 tot en met 2019 weinig tot niets is veranderd. De 

directie van FbtS bestaat uit een algemeen en een financieel directeur. Zij zijn met de 

officemanager, die ook belast is met de portefeuille educatie, de enige betaalde krachten. 

De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht die sinds 2018 Bestuur van 

Toezicht wordt genoemd. De algemeen directeur is sinds 2016 tevens artistiek directeur. Hij 

wordt bijgestaan door een ‘kijkgroep’, een aantal filmkenners die berokken zijn bij de 

(voor)selectie van de films. Het festival kan een beroep doen op ongeveer zeventig 

vrijwilligers die werkzaam zijn als zaalwacht of allerlei hand- en spandiensten verrichten in 

de informatievoorziening of de carservice.       

 
77 Zie de Inhoudelijke Verslagen van de Stichting FbtS. Uit de verslagen komt naar voren dat 70 tot 80% van de 
bezoekers uit Zeeland komt. Met toeristen en studenten van de University College Roosevelt en de HZ 
University of Applied Sciences die afkomstig zijn uit alle werelddelen, is er gedeeltelijk wel sprake van een 
nationaal en internationaal publiek. 
78 Zie: “Investeren in Cultuur”, Nota Cultuurbeleid 1993-1996, Ministerie van WVC, Den Haag 1992. 
79 Zie: Nederlands Burgerlijk Wetboek, Boek 2-Rechtspersonen, Titel 6-Stichtingen (artikelen 285-307). 
80 Zie de Inhoudelijke Verslagen van de Stichting FbtS 2003 t/m 2018. 
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 De doelstelling en de organisatiestructuur van de festivalleiding gaven in de twee 

decennia van het bestaan weinig aanleiding tot problemen. Dit geldt niet voor de 

financiering van het festival. Het is een onderwerp van aanhoudende zorg geweest. De 

oorzaak van het probleem zat niet in tegenvallende bezoekersaantallen, wel in niet 

verstrekte of voortdurend minder wordende subsidie- en sponsorgelden. Enkele 

voorbeelden illustreren de situatie. De opeenvolgende staatssecretarissen van CRM, Rick van 

der Ploeg en Medy van der Laan, wezen aanvragen voor rijkssubsidie af.  Van der Ploeg 

toonde zich als gast niet erg positief over FbtS.  Hij was van oordeel dat het festival te weinig 

landelijke uitstraling had.81 Zijn opvolger Van der Laan was van mening dat “regionale 

festivals geen noodzakelijke functie hebben in het landelijke filmbestel omdat ze in 

cinematografisch opzicht te weinig toevoegen aan wat op landelijke festivals te zien is”. Zij 

volgde daarmee het advies van de Landelijke Raad voor Cultuur.82   

 In 2003 startte Stichting FbtS een nevenvestiging in Scheveningen. Het stopzetten 

van de subsidie door de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland, dwong de 

Stichting het experiment reeds na twee seizoenen te beëindigen.83  Een soortgelijke poging 

in Terneuzen in 2012 was geen langer leven beschoren omdat de Stichting door het 

terugtrekken van Delta Energie- sinds 2006 hoofdsponsor- genoodzaakt was enkele 

programmaonderdelen te schrappen.84 In 2015 ging de voorkeur van enkele vaste 

festivalsponsoren uit naar een sportevenement: een etappe van de Tour de France had 

volgens hen meer publiciteitswaarde.85 Blijkbaar zien grote sponsors het festival FbtS, dat in 

het tweede decennium van zijn bestaan, ondanks de verwachtingenscheppende 

capaciteitsuitbreiding van CineCity, niet meer kon rekenen op een aanzienlijke stijging van 

de bezoekersaantallen (zie bijlage A), niet als een evenement dat de potentie heeft van een 

grote publiekstrekker.86 Aan de andere kant kan FbtS wel rekenen op vaste 

subsidieverstrekkers, namelijk de provincie Zeeland en de gemeenten Middelburg en 

Vlissingen. De Walcherse buurgemeenten, al sinds jaren financieel allesbehalve in goeden 

doen en daardoor genoodzaakt tot kortingen 87, zien FbtS als een waardevol cultureel 

evenement dat ook een economische uitstraling heeft.88 De provincie Zeeland laat zich in 

soortgelijke termen uit. 89 Het is opvallend dat de provincie Zeeland kortingen op subsidies 

 
81 PZC, 6 juni 2000, 35; Zie PZC, 13 september 2000, 9.  
82 PZC, 4 juni 2005, 4. 
83 Zie Inhoudelijke Verslagen Stichting FbtS 2003-2005. 
84 Zie inhoudelijke Verslagen Stichting FbtS 2011-2013. 
85 PZC, 17 juni 2015, Zeeland 4. 
86 In het Inhoudelijk Verslag van 2015 wordt aangegeven dat door de capaciteitsuitbreiding van CineCity het 
festival kan doorgroeien naar 75.000 bezoekers. Bijlage A. 
87 PZC, 1 oktober 2014, 61. 
88 Websites Gemeente Middelburg (Subsidiebeleid): 
https://rekenkamerkvm.nl/Rapporten%20Middelburg/Subsidie_26_2005.pdf (Laatst geraadpleegd 29 mei 
2020) 
https://www.middelburg.nl/Inwoners/Zorg_en_Welzijn/Subsidie  (Laatst geraadpleegd 29 mei 2020). 
Website Gemeente Vlissingen: https://www.vlissingen.nl/.../Deelnotas_Cultuur_2012-2016.pdf (Laatst 
geraadpleegd 29 mei 2020). 
89 Website Provincie Zeeland: https://www.zeeland.nl/cultuur/cultuurbeleid  (Laatst geraadpleegd 29 mei 
2020) Via deze site zijn te downloaden: 
- Provincie Zeeland, Nota Provinciaal cultuurbeleid 2013-2015 

 

https://rekenkamerkvm.nl/Rapporten%20Middelburg/Subsidie_26_2005.pdf
https://www.middelburg.nl/Inwoners/Zorg_en_Welzijn/Subsidie
https://www.vlissingen.nl/.../Deelnotas_Cultuur_2012-2016.pdf
https://www.zeeland.nl/cultuur/cultuurbeleid
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voor culturele evenementen grotendeels voorbij laat gaan aan de meest grootschalige 

festivals Concert at Sea en FbtS. De reden hiervan is dat ze “Zeeland op de kaart zetten”.90 

In een interview in De Filmkrant van september 201891 legde Edo Dijksterhuis Hannewijk de 

volgende vraag voor: 

Ook Film by the Sea is niet ongeschonden door de crisis gekomen. In 2015 werd de gemeente Vlissingen 

failliet verklaard en zou de totale subsidie worden ingetrokken. Een paar jaar daarvoor was de 

hoofdsponsor afgehaakt. Hoe heeft u dat overleefd?” 

De reactie van Hannewijk luidde: 

“Die hoofdsponsor was goed voor een derde van de begroting. De gemeentelijke subsidie was €120.000 

per jaar. Dat bedrag zou geheel wegvallen maar daar is gelukkig de helft van overgebleven. In het 

uiteindelijke besluit speelden ook andere dan artistieke motieven mee. Twintig procent van de 

festivalbezoekers komt van buiten de provincie en die mensen geven allemaal geld uit aan eten, drinken 

en slapen. Bovendien draagt Film by the Sea bij aan een positieve uitstraling van de stad. Toch was het 

een flinke klus om het festival overeind te houden. Twee jaar geleden hebben we een knip in de 

organisatie gemaakt. De inhoud is bij mij gebleven, de uitvoering is bij de bioscoop komen te liggen. Zo 

houden wij het hoofd boven water.” 

Het is duidelijk dat de financieringsproblematiek uiteindelijk tot een ingrijpende reorganisatie 

leidde. Sinds 2016 kan het festival financieel en bedrijfsmatig draaiende worden gehouden 

dankzij een samenwerkingsverband tussen de Stichting FbtS en de private onderneming 

CineCity B.V. FbtS concentreert zich op de inhoud en het beleid van het festival. De daaraan 

verbonden werkzaamheden worden bekostigd uit de inkomsten die afkomstig zijn van giften, 

subsidies, fondsen, donaties van (ongeveer 1100) ‘Vrienden van het Festival’ en crowdfunding 

via het sinds 2014 bestaande ‘partnerplan’.92 CineCity B.V. neemt in de gedaante van ‘CineCity 

Services’ de bedrijfsvoering van het festival voor zijn rekening. De kosten worden gedekt door 

sponsoring en publieksinkomsten (kaartverkoop), het festival genereert dus omzet voor een 

bioscooponderneming. Het komt erop neer dat personeel in dienst van CineCity zorgt voor de 

productie en facilitering.93          

 We kunnen ons afvragen in hoeverre FbtS autonoom kan of wil functioneren in de 

Bourdieuaanse betekenis van het woord. Met de resterende subsidies en de overige 

genoemde inkomsten is FbtS in staat een eigen artistiek beleid te voeren bij de selectie van 

films en de ontwikkeling van bijkomende programmaonderdelen. Maar voor de praktische en 

logistieke uitvoering blijft het festival wel erg afhankelijk van zijn commerciële partner. Wat 

zou er bijvoorbeeld van het festival overblijven als CineCity andere prioriteiten gaat stellen of 

moet afhaken omdat de B.V. de kosten niet meer kan of wil dragen door tegenvallende 

bezoekersaantallen? De recente ontwikkelingen tijdens de coronacrisis benadrukken de 

kwetsbaarheid van het festival. In een nabeschouwend artikel in de PZC geeft festivaldirecteur 

Jan Doense aan dat FbtS “onlosmakelijk verbonden is met CineCity”. “Zoals alle 

 
- Provincie Zeeland, Nota Provinciaal cultuurbeleid 2016-2019 
- Provincie Zeeland, Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 
90 PZC, 14 december 2016, 63. 
91 De Filmkrant, 7 september 2018. 
92 FbtS is een erkende culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn dus 
fiscaal aftrekbaar. 
93 Inhoudelijk Verslag Stichting FbtS 2016. 
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bioscoopondernemingen zit CineCity in heel zwaar weer. Als CineCity omvalt, is het ook 

gedaan met FbtS. Bovendien is het niet te verwachten dat sponsoren, fondsen en overheden 

volgend jaar opnieuw zo coulant zullen zijn”, aldus Doense.94 

3.5 Samenvatting 

Het is onduidelijk hoeveel filmfestivals er op onze aardbol bestaan. Verschillende databases 

tonen in ieder geval aan dat het aantal in de honderden, zo niet duizenden, moet lopen en 

dat de omvang en de inhoud van de evenementen zeer divers is.95 Marijke de Valck geeft 

aan dat het daarom vrijwel onmogelijk is een sluitende definitie van het begrip filmfestival te 

geven.96 De verkenning van de voor- en ontstaansgeschiedenis, de motivering en het beleid 

van directie en bestuur, de organisatie en programmering maakt het wel mogelijk dat we 

met een aantal kenmerken de identiteit en de reikwijdte van FbtS en voor een deel zijn 

culturele legitimering kunnen beschrijven.97       

 Vanuit een voorgeschiedenis van een in Zeeland actief milieu van 

arthouseliefhebbers, de ZNF en -zeker niet in de laatste plaats- dankzij de samenwerking 

met het kort daarvoor opgerichte commerciële bioscoopbedrijf CineCity B.V., ontstond in 

1999 een relatief kleinschalig publieksfestival dat niet gericht is op filmcritici, acteurs, 

regisseurs, producenten en distributeurs. Hoewel deze professionals wel aanwezig zijn, 

bestaat de primaire doelgroep uit de reguliere bioscoopganger en filmliefhebber. In die zin is 

FbtS meer een detailhandel- dan een groothandelfestival zoals de Berlinale of Cannes.98 

 Uit de Stichtingsstatuten en -meer expliciet- door uitlatingen van beleidsbepalende 

medewerkers komt naar voren dat FbtS kennelijk een brede opvatting van het begrip 

‘cultuur’ huldigt. Door het “alles wat kwaliteit heeft”-uitgangspunt, waarbij onduidelijk blijft 

wat met ‘kwaliteit’ wordt bedoeld, laat het festival immers zien dat het ruimte wil bieden 

voor het vertonen van zowel commerciële als kunstzinnige films. Met dit hybride 

uitgangspunt heeft het festival enerzijds een generalistisch karakter. Met de “Dioraphte Film 

en Literatuur”-competitie en de voorkeur voor boekverfilmingen bij FbtS door het jaar kent 

het festival anderzijds ook deels een thematisch filmaanbod. De focus op het thema Film en 

Literatuur geeft FbtS inmiddels niet veel meerwaarde als het gaat om uniciteit.   

 De stevige ambities van FbtS bevatten nog twee uitgangspunten. Mede geïnspireerd 

door het maatschappelijke en politieke klimaat, zoals dat zich uitte in de begintijd van het 

festival, streeft FbtS een groot, niet elitair, publiek na: het festival als laagdrempelig 

 
94 PZC, 21 september 2020, Zeeland 6. 
95 Zie: S. Loïst, ‘The film Festival Circuit. Networks, hierarchies, and circulation’ in: M. de Valck, B. Kredall en S. 
Loist eds., Film Festivals: History, Theory, Method, Practice (London en New York 2016) 49-50. 
96 M. de Valck, ‘Introduction. What is a film festival? How to study festivals and why you should’ in: M. de Valck, 
B. Kredall en S. Loist eds., Film Festivals: History, Theory, Method, Practice (London en New York 2016) 1. 
97 De gebruikte kenmerken zijn ontleend aan: Loïst, ‘The film Festival Circuit. Networks, hierarchies, and 
circulation’ in: M. de Valck, B. Kredall en S. Loist eds., Film Festivals: History, Theory, Method, Practice (London 
en New York 2016) 49-64; De Valck,  ‘Introduction. What is a film festival? How to study festivals and why you 
should’ in: M. de Valck, B. Kredall en S. Loist eds., Film Festivals: History, Theory, Method, Practice (London en 
New York 2016)  1-5. 
98 In zijn onderzoek gebruikt Maarten Alexander hiervoor de termen ‘retailfestival en ‘wholesalefestival’. Zie: 
M. Alexander, Filmfestivals in transitie. Een literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de veranderende rol 
van filmfestivals (Masterscriptie Universiteit Gent 2009) 30. https://dpcplayer.nl/16544906-Filmfestivals-in-
transitie.html (Laatst geraadpleegd 24 juni 2020). 

https://dpcplayer.nl/16544906-Filmfestivals-in-transitie.html
https://dpcplayer.nl/16544906-Filmfestivals-in-transitie.html
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evenement. Het is de vraag in hoeverre FbtS erin slaagt om dit streven te combineren met 

het uitgangspunt van de hoge lat als het gaat om de kwaliteit bij het aanbod van films en 

activiteiten. FbtS wil zich ook profileren als een internationaal filmfestival.   

 De financiële basis van het festival is permanent zwak. De afkomst van subsidiëring 

voor het festival bleef uiteindelijk grotendeels beperkt tot de provincie Zeeland en de 

gemeente Vlissingen. Mede door problemen met de continuïteit van de sponsoring is de 

Stichting FbtS genoodzaakt tot een verregaande, tot heden goedlopende, samenwerking 

met de commerciële instelling CineCity B.V. Zowel van subsidiëring als sponsoring is het niet 

altijd duidelijk wat bij de toekennende overheden, instelingen of bedrijven doorslaggevend 

is: commercieel-economische of culturele overwegingen. 
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 4. De kapitalen van FbtS 

“Filmfestival moet echt wat laten zien” kopte de PZC aan de vooravond van de eerste editie 

van FbtS. Het geeft de teneur van het artikel aan: als je het zoveelste filmfestival opricht,  

moet je inhoudelijk wat te bieden hebben als je van betekenis wil zijn.99 In het vorige 

hoofdstuk is beschreven dat in het geval van FbtS geen sprake was van een mislukt, maar 

volgens diverse critici zeker ook niet van een geslaagd debuut. Het festival was nog op zoek 

naar een identiteit, een eigen status. Een (film)festival dat aanspraak wil maken op status in 

culturele zin, moet die pretentie noodzakelijkerwijs waarmaken en zichzelf bewijzen door de 

inzet van aansprekende activiteiten en het tonen van waarneembare resultaten. Wat en wie 

heeft FbtS ‘in huis’ of haalt het ’van elders’ om zichzelf op de kaart te zetten als cultureel 

evenement?            

 In hoofdstuk twee is uiteengezet dat Marijke de Valck de culturele legitimatie van 

filmfestivals zoekt in de wijze waarop zij zich bezighouden met “fostering art, adding value” 

en “cultivating taste”. Dit hoofdstuk gaat dieper in op de vraag of en, zo ja, hoe het festival 

FbtS aanzien verwerft door de manier waarop het films en daarmee gerelateerde activiteiten 

presenteert. Welke met elkaar samenhangende vormen van kapitaal gebruikt -en genereert- 

het festival hierbij om aan te kunnen tonen dat het daadwerkelijk bezig is met 

kunstbevordering en waardetoevoeging (de cultivering van smaak komt in het volgende 

hoofdstuk aan de orde).          

 Zoals reeds tijdens de verkenning van de casus in het vorige hoofdstuk is aangegeven 

speelt economisch kapitaal in het bestaan van FbtS voortdurend een belangrijke rol; zonder 

geld en goederen is het organiseren van evenementen nu eenmaal onmogelijk. De nadruk 

ligt in dit hoofdstuk echter op het bestuderen van sociaal, cultureel en symbolisch kapitaal. 

Het eerste deel van dit hoofdstuk is gewijd aan de films die FbtS vertoont. Op zich zijn films 

ook economische goederen, maar in het kader van de hierboven vermelde vraagstelling zal 

het nauwelijks een verrassing zijn dat hier de belangstelling vooral uitgaat naar het aanzien 

van hun culturele en kunstzinnige gehalte en met name hoe die gepercipieerd wordt door bij 

filmfestivals betrokken personen. Het volgende deel behandelt de culturele kennis en 

vaardigheden die binnen de organisatie aanwezig zijn en de bijdrage die beleidsbepalende 

medewerkers en bestuursleden hieraan leveren. Daarnaast komen aan de orde de kennis en 

vaardigheden die FbtS van buiten “inhuurt”. Het betreft met name de bijdrage van experts 

op het gebied van film en literatuur. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre FbtS -met de 

inzet van de in het tweede deel genoemde kennis en vaardigheden-  slaagt in zijn streven 

naar een positie als een gerespecteerd knooppunt in de culturele netwerken. Het slot van 

het hoofdstuk gaat over de vraag hoe het festival zijn competities en prijzen inzet om er zelf 

ook een toegevoegde waarde aan te ontlenen in de vorm van prestige, eer en erkenning. 

4.1 Films 

De hoofdzaak van deze paragraaf, de inhoudelijke en kwalitatieve analyse van de door FbtS 

vertoonde films100, gaat over de vraag of en hoe FbtS zich kan profileren via de keuzes die 

 
99 PZC, 31 augustus 1999, 23. 
100 In de bijlagen van de Inhoudelijke Verslagen van de Stichting FbtS is altijd een overzicht opgenomen van de 
in het afgelopen jaar vertoonde films. 
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het festival maakt in de beschikbare soorten films. Deze analyse wordt voorafgegaan door 

een korte bespreking van twee omstandigheden die daarop in beperkte mate mede invloed 

uitoefenen: de haalbare kwantiteit van de vertoonde films en de (on)mogelijkheden voor 

FbtS om aan films te komen. Ze zijn bedoeld als aanvullende informatie die duidelijk maakt 

hoe beperkt FbtS in die twee opzichten kan functioneren door de logistieke en 

bedrijfseconomische oorzaken zoals die in het vorige hoofdstuk zijn besproken. Een groter 

aantal films op het programma stuit bijvoorbeeld vaak op budgetaire en logistieke grenzen. 

De programmeurs krijgen niet altijd de beschikking over de door hen gewenste en 

kwalitatief interessant geachte rolprenten. De idealistische drempel en lat mogen dan bij 

FbtS respectievelijk laag en hoog liggen, de praktijk van de bereikbaarheid daarvan is 

weerbarstig. 

4.1.1 De kwantiteit van de bij FbtS vertoonde films 

Het aantal films dat een festival beoogt te vertonen komt niet altijd overeen met het aantal 

dat uiteindelijk op de schermen geprojecteerd wordt. Zo is het aantal films dat FbtS in de 

festivalperiode kan vertonen afhankelijk van de financiële ruimte die de organisatie tot zijn 

beschikking heeft, de beschikbare zaalcapaciteit van de CineCity-gebouwen en het aantal 

bezoekers waarop gerekend kan worden. Na een flinke groei in het eerste decennium van 

zijn bestaan van 12.000 naar 40.000, is het bezoekersaantal met ongeveer 45.000  

gestabiliseerd op een niveau waarmee FbtS zich kwantificeert als het op drie na grootste 

filmfestival van Nederland en het grootste buiten de Randstad.101 De Inhoudelijke Verslagen 

van de Stichting geven echter aan dat het laatste decennium ‘de rek er wel uit is’ (Zie bijlage 

A).             

 Om een indruk te geven, volgen nu enkele cijfers. In de periode 2003 tot en met 2012 

kwamen bij FbtS jaarlijks 82 tot 150 films op het witte doek. Gemiddeld was ruim een derde 

daarvan door FbtS zelf geïmporteerd. De variatie in de aantallen laat zich verklaren door 

noodzakelijke bezuinigingen waarmee FbtS regelmatig geconfronteerd werd.102 Afgezien van 

het feit dat de verschillen tussen het jaarlijks vertoonde aantal films afnamen, is na die 

periode weinig veranderd in de omvang van het filmaanbod gezien de cijfers van het 

jaarlijkse filmaanbod over de periode 2013-2019103: 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal 
films 

136 132 143 137 119 121 180 

Aantal 
lange films 

115 105 118 120 107 111 147 

Aantal 
korte films 

21 27 25 17 12 10 33 

Premières 
Ned. films 

78 76 88 76 75 61 73 

Premières 
importfilms 

37 48 42 35 34 30 31 

 

 
101 De Filmkrant, 7 september 2018. 
102 Inhoudelijke Verslagen Stichting FbtS 2002-2012. 
103 Inhoudelijk verslag Stichting FbtS 2019, 2. 
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Het festival vertoont veel films als première: tijdens het festival meer dan de helft en tijdens 

FbtS door het jaar is de vertoning bijna altijd een voorpremière  De schrijver van een artikel 

in VPRO-cinema was het ook opgevallen: hij omschreef Film by the Sea als “een 

premièrefestival voor Europese en Amerikaanse (arthouse)films die in Nederland nog geen 

distributeur hebben, met een speciale focus op literatuurverfilmingen.”104   

 In het jaar 2019 heeft Jan Doense, de nieuwe artistiek directeur, wat nieuwe 

accenten in de aantallen gelegd. Noodzakelijke bezuinigingen speelden hierbij ook een rol. Er 

waren minder premières van importfilms te zien en de competities werden kleiner (minder 

films en minder juryleden). Het aantal documentaires, familie- en actiefilms zoals Downton 

Abbey (2019), Blade Runner (1982) en Jaws (1975) nam wel toe waardoor de totale 

hoeveelheid vertoonde films uiteindelijk toch groeide.105 Buiten het festival kunnen de 

bezoekers bij FbtS door het jaar ongeveer vijfenveertig  films per jaar bekijken.  

4.1.2 De (on)mogelijkheden bij de acquisitie van films 

 Hoe komt FbtS aan zijn films en wat zijn daarbij de (on)mogelijkheden? Tijdens een 

filmcollege op het festival van 2019 legde senior programmeur Harry Peters uit dat hij samen 

met de artistiek directeur, en meestal nog een andere programmeur in het gezelschap, 

jaarlijks bezig is met scouting op de festivals van Berlijn, Cannes , Venetië en Park City, Utah 

(Sundance Film Festival). FbtS maakt ook keuzes uit het aanbod van distributeurs uit de 

Benelux. Daarnaast worden films (en informatie daarover) door het eigen 

programmeursteam getraceerd via websites en vakbladen. Niet alle door FbtS 

geïmporteerde films komen uiteindelijk in roulatie in Nederland omdat ze commercieel niet 

interessant genoeg zijn voor de reguliere bioscoopvertoning. Dat is de hoofdoorzaak van het 

feit dat nogal wat films alleen Engels ondertiteld zijn. Verder gaf Peters aan dat FbtS met een 

aantal problemen te kampen heeft als het gaat over het verkrijgen van films. Afspraken met 

distributeurs over het beschikbaar stellen van films zijn niet altijd  gegarandeerd: grotere 

filmfestivals krijgen bij nader inzien nogal eens voorrang omdat die commercieel 

interessanter zijn. Nederlandse distributeurs zijn het er vaak niet mee eens dat FbtS films als 

première tijdens de festivalweken vertoont. Filmfestivals moeten de laatste jaren hogere 

prijzen betalen omdat zij steeds meer aangewezen zijn op speciale import via sales agents of 

producenten. Het gevolg van deze problemen is dat kleinere festivals gedwongen zijn tot 

schaalvergroting en samenwerking waardoor de autonomie in het selecteren van films in 

toenemende mate onder druk staat.106 In een interview met de Filmkrant zegt Hannewijk 

over de problematiek bij het verwerven van films: 

 
104 J. Schot, ‘Filmfestivals aan het water zijn altijd het prettigst’, 6 september 2010. 
https://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/recensies/2010/Op-scherp-Film-by-the-Sea.html (Laatst 
geraadpleegd 11 juli 2020). 
105 PZC, 29 augustus 2019, speciale bijlage Film by the Sea. 
106 College Film & Literatuur, FbtS 14 september 2019 door Harry Peters over het bijhouden van vakliteratuur, 
trends en het scouten en selecteren van films. Zie www.filmbytnesea.nl  (laatst geraadpleegd 20 mei 2020).  
Zie ook PZC, 17 mei 2001, 25. 
Claudia Polverosi, office-manager van FbtS, bevestigt per E-mail van 9 juni 2020 het verhaal van Harry Peters. 
Zij geeft aan dat gegevens over de distributeur van een film ook gevonden kunnen worden op de website 
https://www.imdb.com  (Laatst geraadpleegd 11 juni 2020). 

https://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/recensies/2010/Op-scherp-Film-by-the-Sea.html
http://www.filmbytnesea.nl/
https://www.imdb.com/
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"Iedere acht uur begint er ergens ter wereld een filmfestival. Soms denk ik wel: het zijn er teveel. We 

vissen teveel in dezelfde vijver en we zouden efficiënter moeten zijn. De concurrentie werkt ook 

prijsopdrijvend. Sales agents vragen soms belachelijk hoge prijzen voor een film. Maar wij doen niet mee 

aan die rat race. Gelukkig hebben we over de jaren een naam opgebouwd en weten de meeste agenten 

wat we kunnen en willen betalen. En we hebben het geluk dat we aan het begin van het filmseizoen 

zitten. De timing is een sterkte. Maar er wordt de laatste jaren heel erg veel ingekocht, meer dan een 

film per dag. Er ontstaat verdringing in de bioscoop. Titels draaien niet langer dan hooguit enkele weken. 

Daarom proberen distributeurs het aanbod ook over het jaar te verspreiden en dan vis je als festival 

soms achter het net, ook als een film perfect bij je past.”107 

4.1.3 Inhoud en kwaliteit               

Uit welke landen komen de films die FbtS aan de bezoeker voorschotelt? In hoeverre kan 

FbtS met zijn filmaanbod aanspraak maken op de kwalificatie ‘internationaal filmfestival’? In 

haar masterscriptie heeft Bianca van der Hul vier Nederlandse filmfestivals onderzocht: 

International Film Festival Rotterdam (IFFR) en drie kleinere festivals, Amsterdam Film Week, 

Nederlands Film Festival (NFF) en FbtS.108 Volgens Van der Hul is FbtS, afgezien van het 

uiteraard alleen Nederlandse films vertonende Nederlandse Film Festival (NFF), het minst 

mondiaal georiënteerd: 85% van de films is voornamelijk geproduceerd in Europa en -in 

mindere mate- Noord-Amerika. De dominantie van de Europese film op festivals is 

verklaarbaar. Filmfestivals zijn van oorsprong een Europees fenomeen dat zijn leidende 

positie tot op heden heeft kunnen handhaven. Desondanks heeft de FbtS-bezoeker in de 

loop der jaren kennis kunnen maken met de cinema van andere werelddelen. In het kader 

van het thema “Landen die de VOC bevoer” waren films uit India, Indonesië, China, Zuid-

Korea en Iran te zien. Zuid-Amerikaanse boekverfilmingen waren zowel tijdens de 

festivalweken als bij FbtS door het jaar heen regelmatig te zien.109 De inspiratie door en de 

samenwerking met het Umoja-project van de popgroep Blӧf leidde in de periode 2005-2007 

tot de vertoning van Afrikaanse rolprenten.110 Een belangrijk programmaonderdeel van het 

festival, de dag van de Zeeuwse film, bestaat uit het vertonen van films die over Zeeland 

gaan of door Zeeuwse filmmakers tot stand zijn gekomen. Samengevat kan gesteld worden 

dat de afkomst van het filmaanbod van FbtS een dubbel karakter vertoont: in beperkte mate 

internationaal (met een sterke nadruk op Europa en Noord-Amerika) en deels ook 

uitgesproken regionaal.          

 Tot welke genres behoren de films die FbtS vertoont? Van der Hul geeft aan dat de 

door haar onderzochte festivals films laten zien die afwijkend zijn van het aanbod tijdens de 

reguliere vertoning in bioscopen. Het aantal komedies, thrillers, actie- en avonturenfilms is 

op de festivals aanzienlijk lager. Bovendien zijn de films complexer omdat zij een bepaalde 

intellectuele kennis en cultureel kapitaal vereisen om ze te kunnen begrijpen. Het overgrote 

 
107 De Filmkrant, 7 september 2018. Interview Edo Dijksterhuis met Leo Hannewijk. 
108 B. van der Hul, ‘De mate van innovatie van Nederlandse filmfestivals. Een kwantitatieve en kwalitatieve 
inhoudsanalyse gericht op de inhoud, het businessmodel en de samenwerkingsverbanden’. (Masterscriptie 
Erasmusuniversiteit, Rotterdam 2014). https://thesis.nl/pub/177110/Hul-van-der.pdf. (Laatst geraadpleegd 3 
juni 2020). Van der Hul ontleent haar gegevens over FbtS aan de Inhoudelijke Verslagen van de Stichting uit de 
jaren 2010 en 2013. 
109 De jaarlijkse  Inhoudelijke Verslagen van de Stichting FbtS bevatten een bijlage waarin alle door het festival 
en bij FbtS door het jaar vertoonde films vermeld worden. 
110 PZC, 4 september 2007, 25.                                                                                                                                                 
In 2007 was Een Manier om Thuis te komen, UMOJA Live bij FbtS de openingsfilm. 

https://thesis.nl/pub/177110/Hul-van-der.pdf
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deel van de vertoonde films (bij FbtS 95%) is door een onafhankelijke productiemaatschappij 

geproduceerd. In een aantal opzichten is FbtS afwijkend van de andere drie onderzochte 

festivals. FbtS vertoont verhoudingsgewijs het grootste aantal lange films aangeduid als 

drama (55,9%), naast documentaire (15,9%) en komedie (11,8%). Verder valt het festival op 

door het relatief vaak vertonen van documentaires en speelfims die afkomstig zijn van 

debutanten en lokale filmmakers.111          

 Een aanzienlijke hoeveelheid van de films van FbtS hebben direct of indirect te 

maken met kunst. In de Inhoudelijke Verslagen van de Stichting FbtS zijn de 

programmaroutes te lezen die informatie verschaffen over de inhoud van de rolprenten en 

de wijze waarop het festival ze presenteert. Een belangrijk onderdeel van het programma 

bestaat uit de diverse competities waarin gemiddeld 35 tot 40 procent van de films 

betrokken is. Hoofdstuk 4.4  gaat nader in op dit onderwerp. Voorlopig kan worden volstaan 

met de opmerking dat, door de focus van FbtS op het thema ‘Film en Literatuur’, het voor de 

hand ligt dat de lange films voor een aanzienlijk deel bestaan uit boekverfilmingen of 

gefilmde biografieën van schrijvers. Er zijn meer programmaonderdelen die aan kunst zijn 

gerelateerd. Zo zijn op het festival verhalen over het leven van andersoortige kunstenaars 

zoals schilders, componisten, musici en beeldhouwers bij de speelfilms eveneens goed 

vertegenwoordigd. Een kleiner deel van de lange films, vooral documentaires, is gerelateerd 

aan kunstvormen zoals muziek (pop, jazz, klassiek), musici, culinaire verfijning, beeldende 

kunst, musea, ballet en poëzie. Nog een vast onderdeel van het festival -goed voor ongeveer 

vijftien procent van het aantal vertoonde films- is het retrospectief over het werk van een 

gerenommeerde filmkunstenaar zoals Milos Forman (2004), Ivor Szabó (2005), Jonathan 

Demme (2006), George Sluizer (2008), Ingmar Bergman (2018) en Andrej Tarkovski (2019). 

Een retrospectief kan ook een andere aanleiding hebben: zo kon de bezoeker in 2016, ter 

herdenking van het feit dat de schrijver vierhonderd jaar geleden was overleden, een serie 

verfilmingen van Shakespeares drama’s zien.112 Aandacht voor traditie is er ook in de vorm 

van het vertonen van spraakmakende klassiekers zoals Nosferatu, eine Symphony des 

Grauens (1922) en Chaplins The Great Dictator (1940).113 FbtS vertoont de retrospectieven 

en de klassiekers altijd in een bijzondere context bijvoorbeeld in de vorm van lezingen of 

speciaal voor de gelegenheid gecomponeerde muziek.114      

 Naast het kunstgerelateerd aanbod komen bij FbtS vaak films op het scherm waarin 

onderwerpen aan de orde komen die betrekking hebben op belangrijk geachte 

maatschappelijke vraagstukken. De jaarlijkse Inhoudelijke Verslagen en de programmaroutes 

van het festival geven zonder uitzondering aan dat bezoekers kennis kunnen nemen van 

films die gegroepeerd zijn rondom een thema dat wegens de actualiteit of in het herdenken 

van een relevante historische gebeurtenis in de belangstelling staat. Voorbeelden van het 

 
111 B. van der Hul, De mate van innovatie van Nederlandse filmfestivals. Een kwantitatieve en kwalitatieve 
inhoudsanalyse gericht op de inhoud, het businessmodel en de samenwerkingsverbanden (Masterscriptie 
Erasmusuniversiteit, Rotterdam 2014). https://thesis.nl/pub/177110/Hul-van-der.pdf (Laatst geraadpleegd 3 
juni 2020) 
112 Het ZNF had in dat jaar enkele drama’s van Shakespeare op locatie geprogrammeerd. De samenwerking met 
FbtS maakte het wederzijds verzorgen van lezingen mogelijk. 
113 Inhoudelijke Verslagen Stichting FbtS 2003-2019. 
114 Tijdens de vertoning van de zwijgende klassieker Nosferatu speelde filmjournalist Kevin Toma zijn zelf 
gecomponeerde muziek. Inhoudelijk Verslag 2019, 7. 

https://thesis.nl/pub/177110/Hul-van-der.pdf
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eerste zijn de vertoningen van films die afkomstig zijn uit de tien nieuwe Europese lidstaten 

in 2004 en de speciale aandacht voor Afrikaanse films in 2005 in verband met de start van 

het Umoja-project.115 Van de historische gebeurtenissen waaraan FbtS aandacht besteedde 

kunnen nogal wat voorbeelden genoemd worden. De première bij FbtS van Ben 

Somboogarts De Storm (2009) en bepaalde herdenkingsjaren van de watersnoodramp in 

1953 brachten extra aandacht mee voor speelfilms en documentaires over de ramp in het 

algemeen en de daarop volgende ecologische, economische en psychologische problematiek 

in het bijzonder. Ook bij het onderwerp ‘Tweede Wereldoorlog en de nasleep daarvan’ kan 

het gaan om zowel speelfilms als documentaires zoals De tien van Renesse (2016). In 2019 

was het vijfenzeventig jaar geleden dat het grootste deel van Zeeland met opmerkelijk veel 

oorlogsgeweld werd bevrijd. FbtS besteedde hier aandacht aan door het vertonen van 

authentieke historische filmbeelden en de documentaires De vergeten slag en Soldaat 

zonder wapen. Daarnaast vond een presentatie plaats over de speelfilm De Slag om de 

Schelde, die naar verwachting in het najaar van 2020 in première zal gaan. De komst van 

Indische-Nederlanders en Zuid-Molukkers ging ook aan Zeeland niet voorbij. Documentaires 

over de problematische aanpassing aan de Nederlandse samenleving als Klanken van 

Oorsprong (2018) van Hetty Naaijkens, Zijn Verloren Land (2009) van Koert Davidse en de 

verfilming van Marion Bloems Ver van familie (2008) trokken bij FbtS veel belangstelling. 

Films over sociale problematiek zoals armoede en uitbuiting, homo- en genderproblematiek 

zijn bij FbtS altijd welkom. Het is dan ook niet verwonderlijk dat, naast het werk van de 

Waalse gebroeders Dardenne, dat van Ken en Jim Loach regelmatig in Vlissingen te zien is.116 

 Wat is de kwalitatieve relevantie van de films die bij FbtS  op het scherm komen? 

Filmwetenschapper Cindy Hing-Yuk Wong noemt een aantal esthetische en narratieve 

kenmerken die typerend zijn voor de arthousefilm zoals die op festivals worden vertoond: 

a. De rolprenten zijn in de meeste gevallen serieus van aard. 

b. De films zijn terughoudend zo niet minimalistisch in het gebruik van esthetische 

effecten.  

c. De verhalen kennen meestal een open einde. 

d. De verhalen bevatten vaak karakterportretten waarbij het gaat om ‘het kleine 

moment’ in plaats van het grote spektakel.  

e. Door de inzet van niet-acteurs wordt vaak een sfeer van alledaags realisme 

nagestreefd.117  

Hoewel FbtS en FbtS door het jaar zeker niet alleen typische arthousefilms als The Invisible 

Life of Euridice Gusmâo (2019) of Ghost Town Anthology (2019) vertonen, zijn deze 

kenmerken voor het grootste deel van de in competitieverband en in de context van een 

retrospectief vertoonde speelfilms van toepassing. Voor de documentaires gaan deze 

kenmerken uiteraard niet allemaal op. Het serieuze karakter, de soberheid in het gebruik 

van esthetische effecten en de afwezigheid van het grote spektakel kan echter dit type film, 

zoals bij FbtS gepresenteerd, zeker niet ontzegd worden. De rapporten van de diverse 

competitiejury’s (zie de voorbeelden in bijlage E) en de recensies over deze speelfilms en 

 
115 PZC, 28 april 2004, 14; 30 augustus 2005, 17. 
116 Ibidem. 
117C.H.-Y. Wong, Film Festivals: Culture, People and Power on the Global Screen (London 2011) 75-83. 
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documentaires in bijvoorbeeld NRC, Trouw en De Volkskrant noemen vaak kenmerken die 

aansluiten bij die van Hing-Yuk Wong.        

 Het buiten de competities gepresenteerde filmaanbod is zeer gevarieerd. Feelgood 

movies en familiefilms zoals La belle Epoque (Frankrijk 2019) en Kapsalon Romy (NL 2019), 

spektakelfilms als Rambo, last blood (V.S., 2019) en kinderfilms als De club van lelijke 

kinderen (2019) kunnen daar ook deel van uitmaken. Bezoekers kunnen zelf, per e-mail of 

simpel door het aanspreken van de artistiek directeur, films aandragen die eventueel onder 

de termen “Voorkeurfilms” of “Favorieten” in het programma kunnen worden opgenomen. 

Het betreft meestal een film die in één van de voorafgaande jaren erg in de smaak is 

gevallen. Een voorbeeld hiervan is de verfilming van Ian Mc Ewans On Chesil Beach (2017). 

 Als we het hierboven beschreven filmaanbod van FbtS beschouwen, is het niet 

verwonderlijk dat het zich kenmerkt door een caleidoscopisch karakter. De ‘alles-wat-goed-

is’- en ‘veel publiek’- uitgangspunten waarbij de strategieën van ‘een-film-bij-een-publiek-

zoeken’ en ‘een-publiek-bij-een-film-zoeken’ beide worden toegepast, leveren daarvoor een 

voor de hand liggende verklaring. Zowel de speelfilms en documentaires, gepresenteerd in 

het kader van een bepaald maatschappelijk thema of retrospectie, de kunstbevordering en 

de competities, als de meeste rolprenten bij Fbts door het jaar, vragen van de bezoeker wel 

een zekere mate van inspanning in de vorm van interesse in het onderwerp, enige 

voorkennis of bereidheid tot voorbereiding en (zonodig) verdieping. Het betreft in de 

meeste gevallen rolprenten, die op de door de FIAPF als ‘A’ geaccrediteerde festivals reeds 

een reputatie hadden opgebouwd bij de vakpers en critici. In dat opzicht hebben de 

programmeurs zich verzekerd van een soort van ‘professionele goedkeuring’. Dat FbtS 

relatief veel importfilms vertoont, waarvan sommige verder niet in het reguliere 

bioscoopcircuit terecht komen en mede daardoor alleen van een Engelse ondertiteling zijn 

voorzien, draagt verder bij aan de status van exclusiviteit waarmee het filmaanbod van FbtS 

zich gedeeltelijk kenmerkt.          

 FbtS bedient op deze manier echter in mindere mate degene die niet in staat of 

bereid is om de bovengenoemde inspanning te leveren. Uit de jaarlijkse lijsten van de 

vertoonde films blijkt dat voor hem of haar op het festival slechts een tamelijk klein aanbod 

is te vinden. Het lijkt erop dat bij de combinatie van het streven naar ‘veel publiek’ en het 

vertonen van ‘kwalitatief hoogwaardige’ films bij FbtS de prioriteit niet uit gaat naar het 

eerste. Dat de jaarlijkse Inhoudelijke Verslagen van de Stichting hun aandacht dan ook 

hoofdzakelijk besteden aan de films van de competities, de retrospectieven, de speciale 

thema’s en de educatieprogramma’s, kan gezien worden als een onderstreping van de 

voorkeur van FbtS om zichzelf in de culturele netwerken neer te zetten als een festival dat 

films programmeert met een met name door professionals erkende hoogwaardige kwaliteit. 

 

4.2 Kennis, vaardigheden en imago 

Het voor een groot publiek projecteren van bewegende beelden met een maatschappelijk 

belang en/of een erkende artistieke kwaliteit is voor een festival niet toereikend om 

aanspraak te maken op een status als cultureel gelegitimeerd fenomeen. Om het evenement 

een bepaald karakter te geven, zijn toevoegingen in verschillende vormen noodzakelijk. Die 



38 
 

additionele waarde kan onder andere geleverd worden door human resources die vanuit 

hun ervaring, vaardigheden en expertise “smoel geven” aan het culturele gehalte van het 

festival. Anders gezegd: een filmfestival dat zich wil profileren als een evenement dat ‘er 

echt toe doet’118, moet kunnen rekenen op respectabiliteit in de buitenwereld, niet alleen 

door hun presentatie van films, maar zeker ook door het inzetten van mensen die de 

potentie hebben om maatschappelijk en cultureel aanzien te verwerven en te behouden. 

Gelet op de forse toename van het aantal festivals is zeker voor een kleiner festival het 

imago van belang. Daarnaast spreekt het vanzelf dat mensen die in de cultuursector op een 

of andere manier werkzaam of ‘ingehuurd’ zijn bij een instelling of een evenement, niet 

zonder relevante kennis en vaardigheden kunnen. Het is in het kader van dit beperkte 

onderzoek niet zinvol om te streven naar een volledige lijst van personen die bij FbtS 

werkzaam of betrokken zijn (geweest). We beperken ons daarom tot het achtereenvolgens 

bespreken van enkele toonaangevende directie- en bestuursleden, programmeurs, juryleden 

en opvallende gasten die een rol hadden bij talkshows, interviews en discussies. De volgende 

paragraaf zet uiteen welk effect hun kennis, vaardigheden, uitstraling en aanzien heeft op de 

netwerken van het festival. 

Leo Hannewijk, initiatiefnemer, programmeur en artistiek directeur FbtS 2000-2018  

 

Bron: bing.com/images 

 Leo Hannewijk is in het vorige hoofdstuk reeds ter sprake gekomen. Daarom volgt nu 

wat aanvullende informatie waarmee duidelijk gemaakt wordt over welke culturele 

competenties en vaardigheden hij beschikt en welk aanzien hij daarmee heeft opgebouwd. 

Hannewijk had eind jaren zeventig in Middelburg, na de teloorgang van “Open de Beuk”, het 

minder weerstand opwekkende “Midgard” opgericht, een jongerencentrum waar ook de 

films van J&MZ op het witte doek werden geprojecteerd. Hannewijk zegt in een interview 

over deze periode: ‘Daar heb ik geleerd films te kijken’. Na de sociale academie was hij 

enkele jaren werkzaam in de sociaalpedagogische sector. In de jaren tachtig nam hij de 

erfenis van J&MZ over om door het oprichten van ‘Cinema Middelburg’ de “erbarmelijke 

 
118 D. Linssen, D., ‘De tien Filmfestivals die ertoe doen’, NRC 16 januari 2018. 
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cinematische infrastructuur binnen Zeeland op een hoger peil te brengen.”119 Als 

filmprogrammeur deed hij in de jaren negentig ervaring op bij het Rotterdamse film- en 

muziektheater “LantarenVenster”. Tijdens de Rotterdamse jaren rondde Hannewijk een 

studie Kunst en Cultuurmanagement af aan de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht.120  

 Hiermee is beschreven dat Hannewijk over genoeg ervaring en opleiding beschikt om 

in de cultuur- en filmsector te kunnen functioneren. Dat hij in die zin door beleidsbepalende 

sleutelfiguren in de Nederlandse en Zeeuwse samenleving ook op waarde werd (en nog 

steeds wordt) geschat blijkt uit het feit dat hij voor nogal wat functies werd gevraagd. In het 

vorige hoofdstuk is al gewag gemaakt van zijn benoeming tot artistiek directeur van FbtS. In 

2009 werd hem verzocht de functie van directeur bij het International Film Festival Breda op 

zich te nemen. In 2014 stelde de provincie Zeeland hem aan als filmcommissioner. De 

inhoudelijke opdracht betrof het promoten van de provincie als filmlocatie.121 In 2015 werd 

hij benoemd als lid van de beoordelingscommissie Basisinfrastructuur 2017-2020 van de 

Raad voor Cultuur. Ook werd hij lid van de Filmcommissie van de Rotterdamse Raad voor 

Kunst en Cultuur.122 In 2016 kreeg hij een koninklijke onderscheiding vanwege zijn 

verdiensten voor de Zeeuwse cultuur in het algemeen en de Zeeuwse filmwereld in het 

bijzonder.123 Na zijn afscheid bij FbtS werd Hannewijk directeur van de Middelburgse 

Concertzaal en Podium Oostkerk.124 Hoewel Hannewijk, zoals uit het voorafgaande blijkt, 

zeker over de provinciegrenzen heen heeft gekeken, heeft bij hem, naar eigen zeggen om 

privéredenen, nooit het idee postgevat Middelburg als woonplaats vaarwel te zeggen. Het is 

nooit zijn ambitie geweest het festival over de provinciegrenzen uit te breiden.125    

 Die ambitie was evenmin te verwachten van Ad Weststrate. Hij is immers tot op 

heden CEO van de in Zeeland gevestigde B.V. CineCity. In het vorige hoofdstuk was al 

beschreven dat zijn organisatorische vaardigheden eind vorige eeuw opgevallen waren bij 

beleidsbepalende figuren in de Zeeuwse culturele samenleving. Hij was vanaf de start van 

FbtS enkele jaren zakelijk directeur en trad daarna toe als lid van de Raad van Toezicht, een 

functie die hij tot 2016 zou bekleden. Als vijftienjarige begon Weststrate kaartjes te 

scheuren in “Grand”, de toenmalige bioscoop van Goes. Hij volgde een opleiding tot 

filmoperateur en zwierf over de wereld om ervaring op te doen op congressen en festivals. 

Enkele functies die Weststrate in de wereld van de cinema bekleedde zijn: Voorzitter 

Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten van 1972 tot 1982, president van The 

Union International Cinema (UNIC, een overkoepelende organisatie van filmvertoners in 

Europa), mede-eigenaar van A-films de grootste onafhankelijke distributeur in de Benelux126 

en lid canoncommissie Film & Recht.127 Hij was de oprichter van het Holland Filmhouse in 

 
119 Interview Christan Blaha met Leo Hannewijk, 21 juli 2015, in: C. Blaha, “Wat in Middelburg kan, dat kan 
niet” Jeugd & Muziek Zeeland/ Nieuwe Muziek Zeeland, 172-173; 292-293. 
120 F. Westra, ‘Zeeland, Leo Hannewijk’ in: Passie voor Cinema (Amsterdam 2012) 251 
121 PZC, 19 mei 2014, 58. 
122 PZC, 18 december 2015, 12. 
123 PZC, 8 juni 2016, 37. 
124 PZC, 11 september 2018, 11. 
125 F. Westra, ‘Zeeland, Leo Hannewijk’ in: Passie voor cinema (Amsterdam 2012) 251. 
126 In 2015 failliet gegaan.  
127 PZC, 8 september 2012, 105. 
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Cannes.128 In 2013 werd Weststrate door Nederlandse Federatie van de Cinematografie 

onderscheiden met de Zilveren Roos 2013.  Zichtbaar is Weststrate voornamelijk actief op 

organisatorisch gebied. Meer op de achtergrond houdt hij zich wel degelijk bezig met cultuur 

getuige bijvoorbeeld zijn inzet voor charitatieve instellingen en de positieve opstelling ten 

opzichte van de vestiging van de Vlissingse afdeling van de Zeeuwse Bibliotheek in de 

gebouwen van CineCity.129 Die inzet wordt ook erkend: Oud-burgermeester van Vlissingen 

Anneke van Dok-Van Weele noemde Weststrate de “culturele ondernemer van Vlissingen” 

vanwege zijn inzet voor culturele activiteiten130 en Weststrate werd koninklijk 

onderscheiden vanwege zijn verdiensten voor de cultuur in het algemeen en de Zeeuwse 

filmwereld in het bijzonder.131 In  het vorige hoofdstuk is al tot uiting gekomen dat 

Weststrates capaciteiten voor FbtS nogal wat voordeel hebben opgeleverd; met name zijn 

positie in diverse netwerken hebben bijgedragen aan de bekendheid van het festival. Zijn 

betekenis voor FbtS bestaat niet zozeer uit een inhoudelijke bemoeienis met het bevorderen 

van kunst en toevoegen van waarden, maar uit het organiseren en faciliteren daarvan.  

Ad Weststrate, initiatiefnemer, algemeen directeur en lid Raad van Toezicht FbtS 

 

Bron: Beeldbank Zeeland 

  

 
128 A. Tanihatu, ‘Ad Weststrate. Never a dull moment’, Zeelandboek 6 (2006) 161-169. 
Zie ook: PZC, 17 mei 2001, 25. 
129 PZC, 26 jan 2017, 31: “CineCity is allang geen gewone bioscoop meer.” Weststrate wijst op de synergie 
tussen CineCity en de bibliotheek. 
PZC, 7 april 2017, 35. Weststrate noemt de vestiging van de bibliotheek “een welkome aanvulling op het 
culturele aanbod van CineCity.” 
130 PZC, 10 mei 2014, 36-37. Interview Wout Bareman met Ad Weststrate. 
131 PZC, 22 november 2013, 3. 



41 
 

 

Jan Doense, artistiek directeur FbtS vanaf 2018 

 

Bron: bing.com/images 

 Met Jan Doense, filmmaker en organisator van filmevenementen, kwam in 2018 voor 

het eerst een directeur aan het roer te staan die niet zoals Hannewijk en Weststrate een 

uitgesproken Zeeuwse afkomst had. Hij volgde diverse film- en producentenopleidingen. Als 

voormalig directeur van het Amsterdam Fantastic Film Festival (later Imagine Festival), staat 

hij bekend als liefhebber van horrorfilms (‘mister Horror’). Na zijn aftreden werd hij 

koninklijk onderscheiden.132 Doense is in de Nederlandse filmscene kennelijk geen 

onbekende gelet op het interview dat NRC met hem (als directeur van FbtS) had over de 

effecten van de Coronacrisis op de filmwereld.133        

 Als voorzitter van de Raad van Toezicht functioneerden bij FbtS personen die hun 

sporen hadden verdiend in de politiek, in het bestuur van de nationale of lokale overheid of 

in de wetenschap. Met de al eerder besproken eerste voorzitter van de Raad van Toezicht, 

Hedy d’Ancona, had FbtS een aansprekende persoonlijkheid in huis gehaald. Zij werd in 2005 

opgevolgd door de eveneens als politica en bestuurder bekend staande Marjet van Zuijlen. 

Financiële problemen maakten in 2008 de inzet van de expertise van econoom prof. Kees 

Izeboud noodzakelijk. Als voorzitter van de Raad werd hij In 2014 opgevolgd door Wim 

Dijkstra, voormalig waarnemend-burgemeester van Vlissingen.134   

 Filmdocent Harry Peters begon zijn carrière in de wereld van de cinema in Alkmaar. 

Hij is voormalig distributeur en oprichter van het kinderfestival ‘Cinekid’. Harry Peters volgde 

na de Pedagogische Academie een filmpedagogische leergang aan de UvA. Peters bouwde 

een reputatie op als filmdeskundige die ervoor zorgde dat hij voor diverse functies in de 

wereld van de film, radio en televisie werd benaderd. Peters is voor FbtS een ambassadeur 

omdat hij overal in Nederland lezingen over Film & Literatuur geeft.135 Hij functioneert vanaf 

2004 bij FbtS als senior programmeur, als coach voor de diverse jury’s, inleider bij films en 

als presentator bij de filmcolleges. Een andere bij het festival betrokken programmeur is 

Gerlinde Heywegen, auteur van The other Director: beelden vangers en lichttovenaars 

 
132 https://nl.wikipedia.org/wiki/JanDoense (Laatst geraadpleegd 19 mei 2020) 
133 NRC, 8 april 2020, C9 “Heerlijk opgaan in andere werelden.” 
134 Inhoudelijk Verslag Stichting FbtS, 2005, 2008 en 2014. 
135 F. Westra, ‘Alkmaar, Harry Peters’ in: Passie voor Cinema (Amsterdam 2012) 14-15. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/JanDoense
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(2009), oprichter van ‘Koning Film’ een filmbureau dat zich toelegt op het ontwikkelen, 

organiseren en produceren van activiteiten, events die context bieden bij films en 

filmprogramma’s.136   

Harry Peters, programmeur FbtS vanaf 2004 

 

Bron: PZC ©Lex de Meester           

Filmmaker Helge Prinsen was docent Nederlands en journalist bij onder andere Omroep 

Zeeland en RTV-Rijnmond, is regelmatig dagvoorzitter bij de provincie Zeeland en Zeeuwse 

gemeenten. Zij is lid van de kijkgroep die adviseert  bij de uiteindelijke selectie van films. Zij 

heeft ook werkzaamheden verricht voor IDFA en IFFR.137     

 De juryleden van de Film & Literatuurcompetitie bestaan uit Nederlandse of Vlaamse 

schrijvers, filmmakers, musici, journalisten (zie bijlage C). Zij genieten allen in meer of 

mindere mate nationale bekendheid. Via de media hebben de voorzitters in iedere geval een 

reputatie als BN’er. Zij zorgden door optredens in televisieprogramma’s als DWDD en 

NPOcultura voor publiciteit ten behoeve van FbtS. Rinus Ferdinandusse was na de acteur, 

filmproducent en regisseur Fons Rademakers juryvoorzitter van de Film & 

Literatuurcompetitie van 2002 tot 2013. De geboren Zeeuw stond bekend als cabaretier 

(onder andere bij het roemruchte televisieprogramma Zo is het toevallig ook nog eens een 

keer), schrijver en hoofdredacteur van Vrij Nederland (1969-1996). De uitvinding van de term 

‘literaire thriller’ staat op zijn naam. Adriaan van Dis (juryvoorzitter van 2014-2018) is 

schrijver, journalist, presentator van onder andere het literaire televisieprogramma Hier is 

Adriaan van Dis. Als juryvoorzitter werd hij opgevolgd door Stine Jensen, filosoof, schrijver 

en programmamaker (o.a. voor omroep HUMAN).       

 Voor inleidingen bij films, filmcolleges, workshops, debatten, literaire salons, 

talkshows en interviews maakt FbtS, afhankelijk van de zich voordoende problematiek, 

gebruik van ter zake doende experts zoals wetenschappers, politici, journalisten en 

schrijvers.138 Zo nam de voormalige minister-president en Hoge commissaris voor de 

Vluchtelingen Ruud Lubbers deel aan een Afrika-talkshow die verband hield met een 

 
136 https://www.b-unlimited.nl/deelnemer/gerlinda-heywegen (Laatst geraadpleegd 22 mei 2020) 
137 www.helgeprinsen.nl (Laatst geraadpleegd  22 mei 2020). Helge Prinsen is bekend van Van verlies kun je 
niet betalen, winnaar van de PZC-publieksprijs 2018. De in de pers goed ontvangen documentaire is ook 
vertoond bij de NPO en in buitenlandse bioscoopzalen, onder andere op het festival van Cannes. 
138 De bijdrage van deze experts wordt beschreven in de jaarlijkse Inhoudelijke Verslagen van de Stichting FbtS. 
Hun namen zijn ook opgenomen in de gastenlijsten. Zie het voorbeeld in bijlage F. 

https://www.b-unlimited.nl/deelnemer/gerlinda-heywegen
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programmaonderdeel van dat jaar.139 Jules Deelder was in 2004 uitgenodigd om zijn 

gedichten en kennis over Jazz te delen.140 Filmdeskundige en journalist Dana Linssen 

verzorgde samen met Harry Peters in 2005 het Filmcollege.141 Wim Brands , bekend als 

presentator van VPRO Boeken, interviewde op het festival in 2015 diverse schrijvers 

waaronder Connie Palmen, Jan Siebelink en P.F. Thomese over de (on)mogelijkheid om 

boeken te verfilmen. De bekende journalist Frenk van der Linden werd enkele keren 

ingehuurd om de winnaar van de Career Achievement Award te interviewen. In het kader 

van ‘400 jaar Shakespeare’ verzorgde Shakespeare-kenner en filosoof Tom Dommisse een 

lezing.142            

 In het bovenstaande zijn zowel vaste medewerkers van FbtS als voorbeelden van 

‘ingehuurde krachten’ genoemd. Hun aanzien, kennis en vaardigheden zijn voor het festival 

niet alleen van cruciaal belang (geweest) als het gaat om het bevorderen van het 

kwaliteitsniveau en de status van het festival. Mensen met een grote publieke bekendheid 

en reputatie vinden kennelijk FbtS belangrijk genoeg om er hun medewerking aan te 

verlenen. Het festival kan door hun aanwezigheid en medewerking in achting stijgen. Voor 

het ontwikkelen en onderhouden van een positie als knooppunt in het filmfestivalnetwerk, 

zowel nationaal als internationaal, zijn de bij een festival betrokken deskundigen onmisbaar. 

Hun inbreng werkt van twee kanten. Zij kunnen ervoor zorgen dát die positie ingenomen kan 

worden, dat je wordt opgemerkt. En zonder die positie is de werving van deskundigen en 

materiaal voor de invulling van het festivalprogramma een alles behalve makkelijke, zo niet 

onmogelijke opgave.     

 

4.3 Netwerk 

Het netwerken van beleidsbepalende filmfestivalmedewerkers beperkt zich niet tot het 

onderhouden en ontwikkelen van plaatselijke, regionale, landelijke en internationale 

activiteiten binnen de eigen sector. Het is niet moeilijk voorstelbaar dat FbtS daarnaast 

allerlei ‘lijntjes’ heeft met de politiek, met instellingen en bedrijven, met de media, met 

andersoortige festivals enzovoort. Wat dragen deze contacten bij aan het functioneren en de 

status van FbtS als culturele instelling? Wordt FbtS door overheden, instellingen en bedrijven 

gezien als een partner waar je wat aan hebt en waarmee rekening gehouden moet worden? 

De behandeling van deze vragen wordt voorafgegaan door enige, noodzakelijke uitleg van de 

netwerktheorie zoals die in het wetenschappelijk onderzoek over filmfestivals gedurende 

ongeveer de laatste twee decennia gangbaar is.143      

 Marijke de Valck vat het internationale filmfestivalcircuit op als een netwerk. De 

 
139 PZC, 30 augustus 2005, 17. 
140 PZC, 28 augustus, 15. 
141 PZC, 8 september 2005, 15. 
142 Zie Inhoudelijke Verslagen Stichting FbtS 2014 -2019. 
143 Voorbeelden van dit wetenschappelijk onderzoek zijn te vinden in: 
M. Castells, M., The Rise of the Network Society. (Cambridge 2002). 
D. Dayan, ‘Looking for Sundance: The Social Construction of a Film Festival’ in: Ed. I. Bondebjerg, Moving 
Images, Culture and the Mind. (London 2000) 43-52. 
J. Gann, Behind the Screens: Programmers Reveal How Film Festival Really Work (Washington 2012). 
K. Turan, Sundance to Sarajevo: Film Festivals and the World They Made (Berkeley enz. 2002). 
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bedoeling hiervan is het verschijnsel meer analytisch en systematisch te onderzoeken vanuit 

andere conceptuele parameters dan die waarmee de journalistiek en het populair historisch 

onderzoek doorgaans werken. Zij laat zien hoe het internationale filmfestivalcircuit een 

combinatie creëert van het lokale en het globale, de stad en de natie, de ruimte van de 

media en de plaats van het evenement. Dat circuit functioneert in een netwerkconfiguratie 

die complex is en zich zelf in stand houdt door het aanbieden van verschillende filmculturen 

en verschillende mogelijkheden voor zowel menselijke als niet-menselijke actoren om zich 

erbij aan te sluiten.144          

 De Valck maakt voor haar interpretatie van filmfestivals als netwerk gebruik van de 

Actor- Netwerktheorie (ANT) van Latour, Law en Callon.145 Die theorie wordt ook wel de 

Actant Netwerkmethode genoemd, vooral door wetenschappers die ANT meer als een 

methode dan een theorie beschouwen. Deze theorie/methode veronderstelt een relationele 

afhankelijkheid tussen zowel menselijke als niet-menselijke actoren die beide dan ook 

studieobject zijn. Latour ontkent, in tegenstelling tot sommige andere aanhangers van ANT, 

het bestaan van een hiërarchie tussen de actoren. Iedere actor/actant bezit ‘agency’: het 

vermogen om andere actoren te beïnvloeden. Door die continue interactie ondergaan 

actoren voortdurend verandering (translatie). Het toevoegen of wegnemen van een 

actor/actant heeft invloed op het netwerk. ‘Obligatory points of passage’ zijn de onmisbare 

knooppunten in het systeem. Zulke knooppunten in het filmfestivalnetwerk worden door De 

Valck ‘sites of passage’ genoemd. Zo zouden filmfestivals inderdaad kunnen worden gezien: 

zonder deelname aan deze evenementen zou het voortbestaan van de onafhankelijke 

cinema, de art-cinema en de cult- of avant-gardefilm, de wereldcinema enz. zeer 

problematisch worden, terwijl anderzijds zelfs ook Hollywood met het lanceren van zijn 

kassuccessen eveneens deels afhankelijk is van filmfestivals. Op festivals genomineerde en 

onderscheiden films genieten immers een hogere status.146     

 In verband met het scouten van films is in de hoofdstukken 4.1 en 4.2 al gewezen op 

de internationale contacten die FbtS-programmeurs onderhouden door het bezoeken van 

festivals die door de FIAPF geaccrediteerd zijn met een A-status. Het functioneren van het 

“Holland House” in Cannes en het internet is hierbij eveneens vermeld.    

 Op nationaal niveau is voor FbtS contact en samenwerking met andere filmfestivals 

van belang. Het zorgt ervoor dat festivals elkaar niet nodeloos ‘vliegen afvangen’ en dat ze 

elkaar kunnen ondersteunen met het in de hand houden van kosten. Zo kwamen de in tijd 

elkaar opvolgende festivals NFF en FbtS tot een gentlemen’s agreement waarbij afgesproken 

werd dat  premières van Nederlandse films -de Zeeuwse uitgezonderd- zijn voorbehouden 

aan de eerste.147 En FbtS kon bijvoorbeeld een Tarkovsky-retrospectief organiseren dankzij 

de samenwerking met EYE Filmmuseum Amsterdam.      

 Het aanzien van je positie in de nationale netwerken speelt ook een grote rol in het 

verwerven van subsidies. Zoals eerder is aangegeven beschouwt het Rijk FbtS niet als een 

evenement dat belangrijk genoeg is om in aanmerking te komen voor financiële 

 
144 De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 17-19 . 
145 B. Latour, “On recalling ANT.” Actor Network Theory and After. Eds. Law, John and John Hassard. (Oxford 
1999) 15-25.    
146 De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 31-36. 
147 PZC, 20 juli 2004, 12. 
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ondersteuning.  Landelijke organisaties met een culturele en maatschappelijke doelstelling 

zoals de Stichting Dioraphte148, het Prins Bernhard Cultuurfonds149 en de Alliance Française 

de Pays Bas denken daar anders over. Zij zijn niet alleen van betekenis door het beschikbaar 

stellen van geld. De statuten van deze instellingen geven aan dat de levering van de 

financiële bijdrage plaats vindt na een toetsing van het culturele gehalte van de 

subsidieaanvrager. Met andere woorden: honorering van de aanvraag is ook een vorm van 

erkenning.            

 Voor aanzien en bekendheid in het algemeen is het noodzakelijk dat FbtS de 

aandacht van de landelijke media op zich weet te vestigen. Die aandacht is wisselend. In De 

Filmkrant zijn regelmatig artikelen over FbtS te lezen. Televisieprogramma’s als NPOcultura 

en Opium besteedden uitgebreid aandacht aan het festival. Voor het overige is de aandacht 

van dagbladen en nieuwsrubrieken op radio en televisie wel sterk afhankelijk van ‘het 

spectaculaire moment’: De uitreiking van de Lifetime Achievement Award aan Sophia Loren 

door minister Ingrid van Engelshoven bracht in 2018 nogal wat televisieploegen en 

journalisten naar Vlissingen.         

 Het actief zijn in de regionale netwerken is voor FbtS belangrijk vanwege subsidiëring, 

sponsoring, media-aandacht en samenwerking met andere culturele instellingen. De 

provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen verstrekken subsidie. Het is de vraag of de 

politiek de doelstelling van deze subsidieverstrekking hoofdzakelijk ziet in het ondersteunen 

en stimuleren van cultuur of, als een bijdrage aan de lokale of regionale economie, in de 

zichtbaarheid van Zeeland c.q. de gemeente Vlissingen en de verruiming van vermaak- en 

toerismevoorzieningen. Een citaat uit een beleidsnotitie laat zien hoe de provincie het 

toekennen van subsidie aan FbtS en filmcommissioner Hannewijk motiveert: 

Film by the Sea biedt een belangrijke meerwaarde voor de filmindustrie waarvan de vertegenwoordigers 

jaarlijks meer en meer naar Zeeland afreizen. Zonder dit festival was de productie van Zeeuwse films 

(inmiddels een op zichzelf staand onderdeel van het festival) en het gebruik van Zeeland als locatie van 

grootschalige Nederlandse filmproducties, nooit zo toegenomen. Het festival heeft de ambitie geuit om 

de Zeeuwse identiteit een sterker onderdeel te laten zijn van hun publiekscommunicatie en tenslotte is 

er een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek in ontwikkeling die uitstraling en naamsbekendheid 

van het festival buiten de provincie nog verder kan vergroten. De filmproductie in Zeeland groeit nog 

steeds en we zien kansen om de groei verder te stimuleren. Naast de subsidie aan Film by the Sea dat is 

uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplaats van filmmakers, gaat het om het stimuleren van 

talentontwikkeling om zo een basis te leggen voor jonge makers en ondersteunende functies (crew) in 

Zeeland. Verder ondersteunen wij de opzet van een loket voor filmproductie in Zeeland met behulp van 

de filmcommissioner. De filmcommissioner heeft als taak het gebruik van Zeeland voor beeldproducties 

(films, reclames, tv, online content etc.) toe te laten nemen. Dit past bij de ambities van de Provincie in 

het kader van Zichtbaar Zeeland.150  

 

De provinciebestuurders zien kennelijk FbtS als een belangrijk middel om daarmee Zeeland 

nationaal of internationaal onder de aandacht te brengen.     

 
148 Dioraphte is een vermogensfonds dat in binnen- en buitenland projecten en initiatieven ondersteunt op het 
gebied van wetenschap en onderzoek, sociale initiatieven, natuurbescherming, podiumkunsten en cultureel 
erfgoed. Zie: www.dioraphte.nl (Laatst geraadpleegd 7 juni 2020). 
149 https://www.goededoelen.nl/doel/prins-bernhard-cultuurfonds (Laatst geraadpleegd 7 juni 2020). 
150 Provincie Zeeland, Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020, 24-26. Zie: 
https://www.zeeland.nl/cultuur/cultuurbeleid  (Laatst geraadpleegd 29 mei 2020).                                                     

http://www.dioraphte.nl/
https://www.goededoelen.nl/doel/prins-bernhard-cultuurfonds
https://www.zeeland.nl/cultuur/cultuurbeleid
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 De gemeente Vlissingen rangschikt FbtS in de Deelnota’s Cultuur 2012-2016 bij de 

“Activiteiten in de private sector die aansluiten bij het cultuurbeleid van de gemeente”. 

Vlissingen geeft meer subsidie aan het Bevrijdingsfestival en het straatfestival 

‘Onderstroom’; het festival ‘Vlissingen Maritiem/Sail’ krijgt minder dan FbtS. Als belang van 

FbtS voor de stad ziet het rapport: “bijdragen aan het imago van Vlissingen als filmstad” en 

“bijdragen aan  de toename van het herhaalbezoek aan Vlissingen.”151 Wethouder Poppe-De 

Looff toonde in 2004 haar interesse in FbtS. Zij vergezelde de programmeurs tijdens hun 

verblijf op het filmfestival van Cannes.152        

 In cultureel opzicht verdienen nog drie regionale contacten van FbtS vermelding: 

media, onderwijs en andere Zeeuwse bioscopen die arthousefilms vertonen. De Provinciale 

Zeeuwse Courant en de radio en televisieprogramma’s van Omroep Zeeland zijn vanwege 

hun structurele berichtgeving over het festival voor FbtS onmisbaar in publicitair opzicht, 

terwijl deze media dankzij het festival kunnen beschikken over nieuwsberichten op cultureel 

gebied. De HZ University of Applied Sciences biedt onder de naam ‘HZ Cult’ een cultureel 

programma met meer dan zestig activiteiten, onder andere film-, muziek- en 

theatervoorstellingen, samengesteld voor studenten van de HZ, University College 

Roosevelt, Scalda (ROC) en middelbare scholen in Zeeland.153 Niet alleen HZ Cult is voor het 

educatieve programma van FbtS van groot belang. De andere Zeeuwse theaters waar 

meestal door FbtS geleverde arthousefilms te zien zijn -Cinema Middelburg, ‘t Beest’ in Goes 

en ‘fiZi’ in Zierikzee- liften mee op dit programma. Het educatieve programma van FbtS komt 

in hoofdstuk vijf nog nader aan de orde.        

 De recente ontwikkelingen rondom de Coronacrisis werpen nieuw licht op het belang 

van het regionale netwerk van filmvertoners in Zuidwestelijk Nederland. In samenwerking 

met Cinema Middelburg, ’t Beest, fiZi, het Ledeltheater in Oostburg, de Terneuzense 

vestiging van CineCity en “Kiek in de Pot” in Bergen op Zoom kon het festival in 2020 door 

spreiding van de bezoekers toch doorgaan. Een netwerk kan simpelweg van belang zijn om 

te overleven.154           

 De sponsorlijst van FbtS bevatte in 2019 ongeveer zestig namen van havenbedrijven, 

notaris- en advocatenkantoren, belastingadviseurs, uitvaartondernemers, mediabedrijven, 

supermarktgoothandelaren, autobedrijven, vervoersbedrijven, rederijen, Horecabedrijven, 

onderwijsinstellingen en musea. Het zijn zonder uitzondering Zeeuwse bedrijven en 

instellingen die ter ondersteuning van FbtS financieel kapitaal in cultureel kapitaal omzetten. 

Het ligt voor de hand dat de interesse in het festival voor de sponsoren vooral gelegen is in 

de voordelen die zij daaruit denken te kunnen halen. Het logo op het witte doek voordat de 

film begint en het vermeld zijn in de publiciteit rondom een goed functionerend festival 

stimuleren niet alleen de naamsbekendheid van een bedrijf of instelling, maar zijn ook 

bevorderlijk voor een goede reputatie als cultuurondersteuner. Het festival zelf kan aan de 

 
151 Gemeente Vlissingen deelnota’s cultuur 2012-2016, 25-29. 
https://www.vlissingen.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Deelnotas_Cultuur_2012-2016.pdf (Laatst 
geraadpleegd 8 juni 2020) 
152 PZC, 12 mei 2004, 11. 
153 https://hz.nl/studiekeuze/studentenleven/hz-cult (Laatst geraadpleegd 8 juni 2020). 
154 In de literatuur over filmfestivals wordt het verschijnsel omschreven dat festivalnetwerken altijd streven 
naar stabiliteit en zelfoverleving. Zie: N. Luhmann, Essays on Self-Reference (New York 1990); De Valck, Film 
Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 31. 

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Deelnotas_Cultuur_2012-2016.pdf
https://hz.nl/studiekeuze/studentenleven/hz-cult
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sponsoring status ontlenen. De interesse van bedrijven en instellingen bewijst dat het 

plaatsvinden van het evenement niet onopgemerkt blijft. Het beschikbaar stellen van geld 

toont aan dat bedrijven en instellingen het festival belangrijk vinden.155 Het laatste is echter 

wel een volatiel verschijnsel gezien bijvoorbeeld het in hoofdstuk drie genoemde 

terugtrekken van Delta Energie B.V. en de voorrang die sponsoren in 2015 verleenden aan 

een sportevenement.  

4.4 Competities en prijzen 

Tijdens het jaarlijkse festival van FbtS vindt de uitreiking plaats van een aantal prijzen die 

verbonden zijn aan competities die in meerderheid een rechtstreeks verband hebben met de 

op het evenement vertoonde films. In het onderstaande schema is ook te zien dat twee 

instanties het festival als een geschikte gelegenheid voor de uitreiking van hun award of prijs 

beschouwen, ondanks het feit dat de relatie daarmee niet duidelijk aanwezig is. Bij zes van 

de tien competities kan de winnende film of persoon in principe uit elk land afkomstig zijn. 

De winnaars zijn, op enkele uitzonderingen na, afkomstig uit Europese landen en in mindere 

mate Noord-Amerika (Zie bijlagen C en D). Een derde deel van de competities heeft een 

duidelijk regionaal (Zeeuws) karakter. Met uitzondering van de Prix TV5 Monde en de 

International Student Jury Award zijn tot op heden voor de competities alleen Nederlandse 

of Vlaamse juryleden gevraagd. 

Naam competitie Toelichting 

Dioraphte Film- en Literatuurcompetitie Toegekend door de vakjury (Zie bijlage C). 

Grand Acting Award/Lifetime Achievement 
Award/Career Achievement Award 

Toegekend door een vakjury aan een acteur 
of regisseur voor diens totale oeuvre. 

Youth Jury Award De jury beoordeelt films, animatiefilms en 
videoclips die de jeugd aanspreken. De 
competitie wordt mede mogelijk gemaakt 
door de culturele fondsen ‘Fonds 21’ en 
‘Grensverleggers’. De jury wordt gevormd 
door Nederlandse en Vlaamse jongeren van 
15-21 jaar. 

International Student Jury Award De jury beoordeelt films van jonge, 
veelbelovende kunstenaars. De leden (21-
25 jaar) zijn internationale studenten van 
de HZ University of Applied Sciences en de 
University College Roosevelt. 

Prix TV5 Monde (voorheen La Grenouille) De ‘Vive la France’-competitie voor de 
Franstalige film, wordt georganiseerd in 
samenwerking met het Institut Franҫaise en 
de Alliance Française. Deze instellingen 
zorgen voor de samenstelling van de 
vakjury. 

 
155 Zo kende het chemisch bedrijf “Termphos” in 2004 zijn gelijknamige cultuurprijs toe aan FbtS. PZC, 12 juni 
2004, 17. 
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De prijs van de PZC-vakjury voor de beste 
Zeeuwse documentaire 

De Zeeuwse films zijn te zien in het 
programmaonderdeel “Zeeuws Licht”. 

PZC- publieksprijs voor de beste Zeeuwse 
film 

idem 

De Lions-Club Award Prijs voor de beste Zeeuwse korte film. 
(Delta-Shorts Competitie). 

Sylvia Kristel Award Prijs in het leven geroepen door Bessel Kok, 
vriend van S. Kristel, voor een jonge acteur 
of actrice die de gedachte aan Sylvia Kristel 
als cultureel fenomeen en inspiratiebron 
het beste doet voortleven. De beoordeling 
vindt plaats door een vakjury. 

Storytel publieksprijzen voor het beste 
luisterboek en de beste voorlezer 

De commerciële onderneming Storyel heeft 
ervoor gekozen om de awards op het 
festival van FbtS uit te reiken vanwege 
diens connectie met literatuur. 

 

In hoofdstuk 2.2 is al gewezen op de waarden-toevoegende functie van filmfestivals. Voor de 

film -en alle personen die bij de totstandkoming daarvan betrokken zijn- kan de vertoning op 

festivals met de daarbij behorende media-aandacht, bekendheid en financieel voordeel 

opleveren. Het geselecteerd zijn voor een competitie op een festival en het eventueel 

winnen van een prijs betekent naast de geldprijzen ook een ‘immateriële bonus’ in de vorm 

van prestige, eer en erkenning. FbtS heeft in de vorm van een aantal competities kapitaal in 

huis waarmee het festival een bepaalde waardering kan uitdrukken voor een film, regisseur 

of acteur.            

 In dit hoofdstuk is echter met name aan de orde dat het kapitaal van de waarden 

toevoegende functie van competities en prijzen voor FbtS eveneens van belang is omdat die 

voor het festival zelf ook waardering, eer en erkenning kunnen opleveren. De vraag is dan of 

de competities en prijzen van een kleiner festival als FbtS dat prestige ook inderdaad kunnen 

genereren.156 Zijn de genomineerden en de winnaars van oordeel dat je trots kunt zijn op 

een award van FbtS of dat je zo’n trofee net zo goed uit het autoraam kan smijten?157 Olga 

Zuiderhoek, winnaar van de Career Achievement Award 2020, vertelde dat ze een prijs van 

FbtS serieus neemt omdat het in haar ogen gaat om een festival dat belangrijk is vanwege de 

kwaliteit en vaak exclusiviteit van de filmkeuze.158 Denkt iedere awardwinnaar er zo over?

 Het is ook nog maar de vraag naar wie het eventuele statusverhogende effect van 

competities en prijzen het meest uitstraalt: de sponsor of subsidieverstrekker die er zijn 

 
156 De Valck wijst er op dat Bourdieu stelt dat alle competitie machtsstrijd belichaamt. De sterke toename van 
het aantal filmfestivals zorgt er voor dat zij ook met de door hen georganiseerde competities en 
prijsuitreikingen in een concurrentiestrijd geraken. De Valck, Fostering art, adding value, cultivating taste (New 
York 2016) 106-107.  
157 In 1995 gooide acteur Rijk de Gooyer de op het NFF uitgereikte Gouden Kalf in het televisieprogramma Taxi 
uit een autoraam. 
158 Kort interview R. Frederiks met Olga Zuiderhoek, 14 september 2020. In soortgelijke woorden gaf de actrice 
hetzelfde aan op de uitreikingsavond van de awards, 18 september 2020, zie Omroep Zeeland, 
nieuwsuitzending 21 september 2020. 
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naam aan verbindt of het festival zelf. Vinden de media het de moeite waard om er aandacht 

aan te schenken? Het volgende laat zien dat een eenduidig antwoord op deze vragen niet zo 

eenvoudig is.            

 Zo is het niet duidelijk of de door FbtS geïnviteerde internationale beroemdheden uit 

de wereld van de cinema (zie bijlage D) veel waarde hechten aan hun award. De coryfeeën 

nemen in ieder geval wel de moeite om naar Vlissingen te komen; voor het festival levert het 

publiciteit en naamsbekendheid op. De nieuwe festivaldirecteur Jan Doense is ervan 

overtuigd dat de competities van FbtS waardering en erkenning ondervinden:  

“Onze filmprijzen zijn natuurlijk geen Oscars of Césars, maar worden wel degelijk nationaal en ook 

internationaal gewaardeerd. Ik merk dat o.a. doordat we films makkelijker krijgen als ze in competitie 

worden vertoond en doordat distributeurs en sales agents ons vragen om een ‘officieel’ bewijs van 

vertoning in competitie.”159 

Filmdeskundige en programmeur Gerlinda Heywegen geeft aan dat festivals zoals FbtS door 

het organiseren van competities zichzelf ook op internationaal niveau aantrekkelijker maken 

als het gaat om de acquisitie van films. Ze zegt hierover:  

“Het is voor mij bijvoorbeeld veel makkelijker om Franstalige films uit het buitenland te halen omdat ik 

kan zeggen dat we een Franstalige competitie hebben. Dat is interessant voor sales agents. Met de film 

& literatuurtitels werkt het net zo.”160  

Doense sluit hierbij aan met een opvallend voorbeeld: 

“De Fransen zijn zeer goed in het promoten van hun cultuur, zowel in eigen land als internationaal. Het 

feit dat de nieuwe Franse ambassadeur kennis wil maken met Film by the Sea omdat daar Franse films 

in competitie worden vertoond onderstreept dit. Daar kunnen we echt een voorbeeld aan nemen in 

Nederland, vind ik.”161   

De vorige Franse ambassadeur gaf overigens ook wel eens acte de présence bij FbtS.162 Het 

is curieus dat in de eenentwintigste eeuw een natie blijkbaar het belang er weer of -in het 

geval van Frankrijk- nog steeds van inziet om een eigen cultuurproduct op een competitie in 

te zetten, een verschijnsel dat volgens Marijke de Valck meer aan de orde was in de begintijd 

van de filmfestivals tijdens de jaren dertig van de twintigste eeuw.163   

 Net zoals bij internationale beroemdheden is het evenmin duidelijk of Nederlandse 

prijswinnaars de eventuele status van een bij FbtS gewonnen award kunnen of willen 

inzetten voor de verdere promotie van hun carrière. Bekende artiesten zoals Wende 

Snijders164 en Sylvia Hoeks165 maakten in Nederlandse dagbladen en tijdschriften wel 

melding van het feit dat op het festival hen de Sylvia Kristel Award was uitgereikt. Filmmaker 

Helge Prinsen kreeg de vraag voorgelegd in hoeverre de uitreiking bij FbtS van de PZC-

 
159 Antwoord per e-mail op vraag van R. Frederiks over het aanzien van de FbtS-competities, 23 juli 2020. 
160 Antwoord per e-mail op vraag van R. Frederiks over het aanzien van de FbtS-competities , 16 juli 2020. 
161 Antwoord per e-mail op vraag van R. Frederiks over het aanzien van de FbtS-competities, 23 juli 2020. 
162 PZC, 14 september 2015, 17. 
163 De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 19-20. 
164 https://www.ad.nl/show/wende-snijders-krijgt-sylvia-kristel-
award~acfb2e3b/?referrer=https://www.bing.com/ (Laatst geraadpleegd 20 juli 2020). 
165 https://www.imdb.com/name/nm1679778/awards (Laatst geraadpleegd 20 juli 2020), 

https://www.ad.nl/show/wende-snijders-krijgt-sylvia-kristel-award~acfb2e3b/?referrer=https://www.bing.com/
https://www.ad.nl/show/wende-snijders-krijgt-sylvia-kristel-award~acfb2e3b/?referrer=https://www.bing.com/
https://www.imdb.com/name/nm1679778/awards
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publieksprijs voor de beste Zeeuwse film in 2018 van invloed is geweest op de status van 

haar documentaire Van verlies kun je niet betalen. Haar reactie was:  

“Moeilijk om daar antwoord op te geven. De PZC-publieksprijs was de eerste prijs die ik voor de film heb 

gekregen. Mede daardoor heeft de film het wel goed gedaan in de Zeeuwse filmhuizen, naast de mond-

op-mond-reclame natuurlijk. Behalve die PZC-Publieksprijs kreeg de film ook nog de NL-Award voor 

beste Nederlandse regionale documentaire en de tweede plaats op de Prix Circom voor beste Europese 

regionale documentaire. En na vertoning op NPO2 Doc heeft NPO Sales de film in z’n pakket genomen. 

Daardoor is ie inmiddels aan een stuk of zeven landen verkocht. Dus ja, in hoeverre de PZC-prijs een 

bijdrage aan de status van de film heeft bijgedragen? Sowieso natuurlijk wél in Zeeland, want door de 

direct juichende kritieken in de PZC heeft de film heel erg goed gelopen op het festival.”166 

Het winnen van de prijs had kennelijk wel een katalyserende uitwerking op het gekend zijn 

van de film. De voorbeelden van Snijders, Hoeks en Prinsen maken expliciet dat het winnen 

van een prijs een voortschrijdend effect van signalering in diverse netwerken kan 

bevorderen en dat de organisator van de competitie daarvan mee profiteert .   

 Het belang van goed functionerende netwerken dient zich eveneens aan als het gaat 

over de invloed van geldschieters en media bij de waardering voor de competities en prijzen. 

Gerlinda Heywegen omschrijft het als volgt:  

“Feit is dat competities voor filmmakers altijd belangrijk zijn en winnen van enorm belang is. Dat geldt 

ook voor sponsors, partners en subsidienten van ons festival. Competities geven een festival een grote 

mate van importantie, het is je signatuur.”167  

In de vorige paragraaf en in de hieronder staande lijst van Fbts-competities is aangegeven 

dat verschillende subsidieverstrekkers of sponsors geld beschikbaar stellen en/of hun naam 

eraan verbinden. Het betekent dat FbtS bij de competities de ondersteuning van de sponsors 

en subsidieverstrekkers niet kan ontberen, maar ook dat de laatsten het belang groot 

genoeg vinden om daar in te investeren. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de 

subsidieverstrekkers of sponsors (deels) ook vanuit een eigen belang hun bijdrage leveren. 

 De belangstelling van de media voor de competities van FbtS is wisselend. Het lijkt 

erop dat het aura van de winnaar en de personen die bij de prijsuitreikingceremonie 

betrokken zijn, daar een sterke invloed op uitoefenen. In de aan Olga Zuiderhoek gewijde 

aflevering van Volle Zalen die op 27 oktober 2020 op NPO1 was te zien kwam de uitreiking 

van de Career Achievement Award aan de orde, waarbij beelden van de gebeurtenis in 

Vlissingen werden getoond. Op 9 september 2018 reikte OC&W-minister Van Engelshoven 

de Lifetime Achievement Award 2018 uit aan Sophia Loren. De gebeurtenis kreeg ’s avonds 

uitgebreid aandacht in de nieuwsrubrieken op televisie. De landelijke dagbladen volgden de 

dag erna. Voor de uitreiking van de award en de Nederlandse avantpremière van Les plus 

belles années d’une vie werd Claude Lelouch, de winnaar van 2019, geïnterviewd door de 

nationaal bekend staande journalist Frenk van der Linden. Verder was de huldiging van de 

Franse regisseur een regionale aangelegenheid: gedeputeerde Anita Pijpelink reikte de prijs 

uit, de PZC en Omroep Zeeland namen de verslaggeving voor hun rekening. Jan Doense was 

zeer teleurgesteld over het laten afweten van de landelijke pers.168   

 
166 Antwoord per e-mail van Helge Prinsen op een vraag gesteld door R. Frederiks over het aanzien van de FbtS-
competities , 13 juli 2020. 
167 Antwoord per e-mail op vraag van R. Frederiks, 16 juli 2020. 
168 PZC, 23 september 2019, 20. 
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 Het bovenstaande leert ons dat de mate van waardering voor de competities en 

prijzen van FbtS beperkt is door de relatief bescheiden omvang van het festival en dat die 

sterk afhankelijk is van de voordelen die de betrokken netwerkrelaties ermee (denken te) 

kunnen behalen.  

4.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn de kapitalen van FbtS besproken waarmee het festival naast 

kunstbevordering en waardentoevoeging ook het verwerven van cultureel prestige op het 

oog heeft. Achtereenvolgens zijn aan de orde gekomen het filmaanbod van het festival, de 

kennis en de vaardigheden van de directe en indirecte medewerkers van het festival, de 

netwerken waarin het festival als knooppunt betrokken is en de competities met de daaraan 

gerelateerde prijsuitreikingen die door of in het kader van het festival worden 

georganiseerd.  In hoeverre heeft de inzet van deze kapitalen, in de wereld van de cultuur in 

het algemeen en de cinema in het bijzonder, eraan bijgedragen dat FbtS met zijn ambities -

internationaal, hoge kwaliteit en veel publiek, focus op Film & Literatuur- een evenement 

heeft neergezet met een reputatie die er op wijst dat het festival ‘ertoe doet’?  

 Uit de lijsten van de in de periode 1999-2019 vertoonde films blijkt dat er sprake is 

van een beperkt internationaal aanbod met een sterke dominantie van de Europese en 

Noord-Amerikaanse rolprent. FbtS valt op door het streven naar veel eigen import, veel 

(voor)premières en de focus op het thema Film & Literatuur. Het aanbod bestaat 

hoofdzakelijk uit lange speelfilms en -in mindere mate- documentaires. Bij de speelfilms 

komen de genres familiefilm en komedie slechts mondjesmaat op het witte doek; spektakel- 

en actiefilms krijgt de FbtS-bezoeker nauwelijks te zien. FbtS vertoont deze films wel omdat 

het festival volgens artikel drie van de stichtingsstatuten voor een speciale doelgroep is 

bedoeld. FbtS besteedt veel aandacht aan de Zeeuwse film, niet alleen door de vertoning 

maar ook door het ondersteunen van de productie en de promotie. De in de competities 

opgenomen films en die van FbtS door het jaar, hebben voor een belangrijk deel betrekking 

op kunstzinnige en maatschappelijke onderwerpen. Deze films hebben meestal kenmerken 

die filmdeskundigen gebruiken om het duiden van kwaliteitsverschillen te ondersteunen. 

Deze films zijn daarom vaak eerder door critici in de vakpers en op de grote (‘A’) filmfestivals 

hoog gewaardeerd.           

 De bestudering van de kennis en vaardigheden van organisatoren, programmamakers 

en leden van de Raad van Toezicht laat zien dat de waardering daarvoor niet alleen is 

verworven in verband met hun activiteiten en werkzaamheden voor het festival. In andere 

sectoren van het maatschappelijke en culturele leven zijn deze personen doorgaans 

eveneens graag gezien, uitgenodigd of benoemd voor een gezaghebbende functie. Hetzelfde 

is van toepassing voor de gasten die FbtS inviteert om het belang, de kwaliteit en het 

aanzien van de activiteiten te verhogen. De internationale inbreng van kennis en 

vaardigheden is klein: deze is alleen afkomstig van de niet-Nederlandse winnaars van de 

Lifetime/Career Achievement Award en de juryleden van de competitie voor de 

International Student Jury Award.           

 Op het veld van de internationale netwerken is FbtS een relatief kleine speler. De rol 

van het festival is beperkt tot de acquisitie van films en het benaderen van aansprekende 

gasten die door hun komst het imago van het festival op kunnen vijzelen. Op nationaal 
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niveau geniet het festival meer bekendheid en aanzien: hoewel FbtS er tot op heden niet in 

is geslaagd rijkssubsidie te bemachtigen, zien sponsoren en institutionele 

subsidieverstrekkers genoeg aanleiding en reden om FbtS financieel te ondersteunen. De 

toekenning van subsidies betekent voor het festival niet alleen een welkome aanvulling op 

de beschikbare budgetten, maar is ook van belang als een vorm van erkenning: alleen 

evenementen met een aantoonbare culturele achtergrond komen immers voor 

ondersteuning in aanmerking.        

 In het regionale netwerk van organisatoren van culturele evenementen is FbtS erin 

geslaagd een positie als vooraanstaand en gerespecteerd knooppunt in te nemen. Verder is 

het op regionaal niveau duidelijk dat sponsoren, de Provincie Zeeland en de gemeente 

Vlissingen de waarde van FbtS inzien. Minder duidelijk is of die waarde hoofdzakelijk vanuit 

culturele dan wel economische of commerciële motieven wordt bepaald. Zo geven door de 

recente ontwikkelingen rondom de Coronacrisis de bestuurders van de Provincie en de 

Scheldestad het festival extra subsidie omdat zij het belangrijk vinden om in deze tijden een 

cultureel evenement overeind te houden.169 Maar enkele jaren daarvoor kwam tot uiting dat 

sponsoren prioriteit gaven aan het economische aspect: zij zagen meer voordeel  in het 

ondersteunen van een grootschalige internationale sportwedstrijd omdat die vanuit 

commercieel en publicitair oogpunt interessanter zou zijn dan een cultureel evenement 

zoals FbtS.            

 Het prestige van de competities en prijzen is sterk afhankelijk van de waarde die 

sponsoren, subsidieverstrekkers, sales agents, deelnemers en winnaars eraan willen 

toekennen, maar ook van de mate van zichtbaarheid en bekendheid die daarmee mee kan 

worden bereikt. Met name de Film & Literatuurcompetitie en de Prix TV5Monde hebben een 

zodanige reputatie dat ze voor FbtS de acquisitie van films vergemakkelijken. De sponsoren 

en subsidieverstrekkers van de door FbtS georganiseerde competities komen grotendeels uit 

Zeeland; één competitie (Vive la France) geniet een Franse overheidssubsidie, één 

competitie (Film & Literatuur) wordt ondersteund door Nederlandse instellingen. In de 

praktijk is gebleken dat het meedoen aan en/of het winnen van een FbtS-competitie niet 

alleen zichtbaarheid kan opleveren voor de film of kunstenaar, maar ook voor het festival 

zelf: je wordt gezien en genoemd. De rol van de media is hierbij cruciaal. Hun aandacht lijkt 

sterk te worden beïnvloed door de vraag of de bij de competities en prijsuitreikingen 

betrokken gasten voor hen interessant genoeg zijn. 

 

 

 

 

 

  

 
169 PZC, 7 juli 2020,2. 
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5. FbtS en habitus 

“Film festivals not only provide cultural consecration but also sustain the system of cultural 

legitimization at film festivals, by producing filmmakers that make films specifically for the festival circuit 

and by cultivating the audiences that are interested and capable of consuming these works.”170  

Bourdieus habitus-concept theoretiseert de manier waarop sociale normen het gedrag en 

denken van individuen beïnvloedt. Marijke de Valck benadrukt het structurerende en 

normerende effect van filmfestivals door het uitoefenen van een gids- en een 

autoriteitsfunctie.171 Roya Rastegar beschrijft het effect als “The curatorial potential of film 

festival programming”.172 In de museumwereld cultiveren de curators de smaak van het 

publiek. Hun keuzes bepalen mede welke artefacten, zoals schilderijen en sculpturen, 

uiteindelijk geëxposeerd worden en hoe die -mede via de daar omheen georganiseerde 

programma’s- gepresenteerd worden. Het selecteren van films en het daaraan toevoegen 

van activiteiten door de programmeurs op een filmfestival heeft een soortgelijk effect. Hoe 

presenteert FbtS zichzelf in het filmfestivalnetwerk als gids, autoriteit, curator met zijn 

activiteiten als smaakmaker, spraakmaker en entertainer? Wat voegt dat toe aan de 

reputatie van het festival?          

 In hoofdstuk 2.3 is er al op gewezen dat filmfestivals niet alleen functioneren als 

‘culturele toegangspoorten‘ maar ook als ‘smaakmakers’. Dit hoofdstuk gaat ten eerste 

nader in op dat laatste facet door het beschrijven van een aantal voorbeelden waarmee de 

inhoud en de betekenis van de smaakmakerfunctie kan worden verduidelijkt: hoe FbtS zich 

profileert als bevorderaar van kunst in het algemeen en de film in het bijzonder door de 

filminleidingen, de cursussen, de workshops, de interviews en de talkshows, het filmcollege 

en -niet te vergeten- met het educatieprogramma dat in samenwerking met het onderwijs 

en andere culturele instellingen wordt uitgevoerd.      

 Het is in de loop van het bestaan van het festival vrijwel jaarlijks voorgekomen dat 

films aanleiding gaven tot discussie en debat. Aanvullende programmaonderdelen droegen 

niet in de laatste plaats bij aan dit spraakmakende effect waarmee FbtS ook doelbewust 

naar buiten wil treden. De discussies en debatten hebben, net zoals de smaakbevorderende 

activiteiten, een cultiverend effect omdat ze de bezoekers informatie en kennis verschaffen. 

Discussie en debat hebben daarnaast betekenis voor het festival zelf.  Ze veroorzaken ook 

wrijving die glans kan opleveren in, bijvoorbeeld, de vorm van meer media-aandacht, 

naamsbekendheid of meer betrokkenheid van (een deel van) het publiek. Het hoofdstuk 

gaat daarom ten tweede in op de vraag hoe het effect bij FbtS gestalte krijgt.   

 Het derde deel van het hoofdstuk onderzoekt hoe FbtS zijn functie als entertainer 

niet alleen gebruikt om het te bereiken publiek te verbreden en te vormen, maar vooral ook 

hoe het festival daarmee aanzien tracht te verwerven. Zoals het woord al aangeeft: een 

festival is ook een feest. Overeenkomstig met de delen over ‘smaak’ en ‘spraak’ zal in het 

derde deel eveneens de mogelijkheid van het verschijnsel ‘distinctie’ aan de orde komen.   

 
170 De Valck, ‘Fostering art, adding value, cultivating taste’, 101. 
171 De Valck, ‘De rol van filmfestivals in het you-tube tijdperk’, Boekmancahier 83 (2010) 58-59. 
172 R. Rastegar, ‘Seeing differently. The curatorial potential of a film festival’ in: Film Festivals: History, Theory, 
Method, Practice (Londen en New York 2016) 181-195. 
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5.1 FbtS als smaakmaker 

De in hoofdstuk 3.4 genoemde doelstelling van de Stichting FbtS spreekt over “het 

bevorderen van het medium film in de meest ruime zin van het woord”. Gezien de laatste 

zes woorden is het wellicht niet al te onvoorzichtig als we ervan uit gaan dat daarmee de 

bevordering van kunst in het algemeen en de artistieke film in het bijzonder niet wordt 

uitgesloten. Op welke manieren manifesteert FbtS zich op deze gebieden?  

 Ieder jaar krijgt een kunstenaar de opdracht voor het ontwerpen van het 

festivalaffiche. Tijdens het festival zijn in de gebouwen van CineCity exposities te zien en 

worden bezoekers vaak verwezen naar actuele Zeeuwse tentoonstellingen. In hoofdstuk 4.1 

is beschreven dat bij FbtS regelmatig speelfilms en documentaires op het programma staan 

die over kunst gaan. De samenwerking met musea -zoals het Zeeuws Museum en 

Kunstcentrum Willem III- en andere kunstzinnige instellingen zoals Kunst Educatie 

Walcheren heeft hierop een stimulerend effect. Verfilmingen van exposities in musea, 

concerten en balletuitvoeringen in het theater of op locatie zijn voor de bezoeker 

aantrekkelijk vanwege de laagdrempelige, ongedwongen sfeer van de bioscoopzaal en de 

relatief lage kosten van een toegangskaartje.       

 Arthousefilms worden daarentegen lang niet altijd als laagdrempelig ervaren. Zo 

kreeg Ghost Town Anthology, de winnaar van de Film& Literatuurcompetitie 2019, een zeer 

lage publiekswaardering. De Mongoolse rolprent Öndög (2019) trok weinig publiek. Maar 

het kan ook voorkomen dat publiek en jury in hun waardering wel op één lijn zitten. De 

Engels ondertitelde film Daniël (Denemarken, 2019) kreeg in op het festival van 2020 van het 

publiek de hoogste waardering, terwijl de jury aangaf dat de beslissing om bij de toekenning 

van de Film & Literatuuraward Deutschstunde (Duitsland 2019) boven de Deense concurrent 

te plaatsen, verre van eenvoudig was geweest.      

 Zowel FbtS als de Zeeuwse filmhuizen krijgen nogal eens te horen dat de films te 

moeilijk zijn, te weinig amusement bieden. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de 

opmerking van Jan Doense in De Filmkant van 13 september 2019:  

“Tijdens mijn eerste vier maanden in Vlissingen sprak ik met wethouders, burgemeesters, culturele 

instellingen en bezoekers. Maar mensen spraken me ook aan op straat of als ik stond te pinnen bij Albert 

Heijn. Wat ik dan wel hoorde: gewone Vlissingers hebben niet het idee dat dit festival er voor hen is.”   

Advocaat en cabaretier Maikel Harte vertelde in zijn column in de PZC van 8 februari 2020 

dat hij na zijn optredens vaak in gesprek gaat met zijn publiek. Over het Zeeuwse filmklimaat 

hoort hij dan nogal eens opmerkingen die aansluiten bij de ervaringen van Doense, zoals: 

“Kunstzinnige films, daar ga je niet zo gauw naar toe, zeker niet met je kinderen”.  

 Met deze voorbeelden lijkt het erop dat FbtS met zijn filmkeuzebeleid en de daaraan 

gerelateerde activiteiten lang niet altijd succesvol is in het bereiken van een groot publiek, 

ondanks het feit dat het festival zich wel degelijk actief opstelt om meer mensen enthousiast 

te maken voor de -zoals het in het algemeen wordt genoemd- “moeilijke films” die 

bovendien, door hun lengte, vaak behoorlijk wat uithoudingsvermogen van de kijker vergen. 

Met welke activiteiten probeert FbtS voor zijn bezoekers de toegankelijkheid daarvan te 

bevorderen? Welke middelen gebruikt FbtS die, als een soort ‘cinefiele opvoeding’, er 

mogelijk voor kunnen zorgen dat de bezoeker deze films leert te waarderen als een vorm 

van kunst? Hoe stimuleert FbtS het ontwikkelen van voorkeuren voor rolprenten die zich 
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kenmerken door meer verfijning in vergelijking met de mainstreamfilms waarmee de 

commerciële cinema doorgaans geassocieerd wordt?     

 Een bij FbtS door het jaar vertoonde film wordt traditioneel voorafgegaan door een 

vijf tot tien minuten durende inleiding. De artistiek directeur neemt die taak 

hoogstpersoonlijk voor zijn rekening en bij diens incidentele afwezigheid treedt een lid van 

de ‘kijkgroep’ als invaller op. Het directe persoonlijk contact tussen de inleider en het 

consumerende publiek kan worden opgevat als een vorm van klantenbinding, maar ook als 

een middel om extra informatie te geven met het doel de toegankelijkheid van de film te 

bevorderen. In de festivaltijd kan de bezoeker inleidingen en lezingen bijwonen over de films 

die meedingen in de Film & Literatuurcompetitie. Dezelfde strategie wordt toegepast voor 

andere films waarbij de inleidingen en lezingen door het verstrekken van nuttige 

achtergrondinformatie van dienst kunnen zijn, bijvoorbeeld bij retrospectieven van 

filmkunstenaars, films die gegroepeerd zijn rondom een bepaald thema of films bij het 

educatieprogramma. Bij premières zijn vaak de ‘cast en crew’ van de film aanwezig zodat het 

publiek vragen kan stellen.         

 Naast inleidingen en lezingen passen in het kader van “cultivating taste” ook de 

interviews met filmmakers en -acteurs, de talkshows, de cursussen en de workshops die FbtS 

aanbiedt. Voorbeelden van het laatste zijn de literaire schrijfworkshops en de workshops 

“camera-acteren” en “films produceren”.173 Verdere verdieping in de filmkunst was tot 2019 

mogelijk via het weekendcollege “Film & Literatuur” waarvan jaarlijks ongeveer tachtig 

(betalende) deelnemers gebruik maakten. In de loop van vier dagdelen verzorgden 

deskundigen zoals filosofen, film- en literatuurtheoretici en journalisten aan de hand van een 

vertoonde film een college waarin uitgelegd wordt hoe een bepaald thema in boeken en 

films wordt uitgewerkt en hoe bepaalde filmtechnieken daarbij worden toegepast174. 

  De inleidingen, de lezingen, het filmcollege en de workshops mogen zich verheugen 

over een aanzienlijke doch beperkte belangstelling: de voor deze activiteiten gebruikte zalen 

in CineCity  zijn goed bezet, maar het betreft dan wel de kleinere zalen (75 tot 200 

zitplaatsen). Het zijn zonder uitzondering activiteiten die gericht zijn op de bezoeker wiens 

interesse niet alleen verder gaat dan de amusementsfilm, maar die ook in staat en bereid is 

om de rolprent met een verder strekkende ambitie te bevatten en te “consumeren”. 

Hoogopgeleide bezoekers zullen zich wel herkennen in dit soort programmaonderdelen, 

maar het is voorstelbaar dat het presenteren van films als kunst, het gebruik van woorden 

als “college”, “lezing”, “literatuur” en het vooruitzicht van het moeten luisteren naar een 

spreker voor een aantal mensen de aantrekkingskracht ervan niet echt bevorderen.  Mensen 

die niet vertrouwd zijn met het volgen van dit soort activiteiten, worden op deze manier -

weliswaar onbewust- in de ‘cultivating taste’ van FbtS buitengesloten. In 1996 wezen Wim 

en Mineke van Gelder in een interview op de sociale stratificatie die -volgens de toenmalige 

CdK in Zeeland en de voorzitter van de ZNF- in vergelijking met de Randstad meer 

kenmerkend is voor de Zeeuwse culturele wereld: iedere vorm van cultuur kent zijn eigen 

publiek, een Zeeuw die klassieke concerten bezoekt gaat niet naar het Festival Nieuwe 

 
173 Inhoudelijke Verslagen Stichting FbtS 
174 Inhoudelijke Verslagen Stichting FbtS 2003-2019. Wegens bezuinigingen was het college in 2019 vervangen 
door over de gehele festival periode verspreide, niet-thematische lezingen over films die deelnamen aan de 
Film & Literatuurcompetitie.  
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Muziek en de gemiddelde bioscoopbezoeker heeft weinig affiniteit met een filmhuis.175 Het 

is niet uitgesloten dat het door de Van Gelder beschreven verschijnsel nog steeds mede een 

verklaring is voor het feit dat FbtS er niet in slaagt om meer publiek dan tot nu toe 

gebruikelijk voor de wat ingewikkelder films over de streep te trekken.    

 In het vierde hoofdstuk is aangegeven welke programmeurs bij FbtS actief zijn en dat, 

vrijwel uitsluitend, zij bepalen wat op de schermen geprojecteerd wordt. Hun opvattingen 

over kwaliteit werken distinctief en normerend in die zin dat zij, vanuit hun sociale 

achtergrond en opleidingsniveau, voor het publiek invullen wat ‘goed’, ‘smaakvol’ of 

‘verfijnd’ is.            

 Het normerende effect van filmfestivals is eveneens pregnant aanwezig in het geval 

van samenwerking met scholen en andersoortige educatieve instellingen omdat ook dan 

‘topdown’ wordt bepaald wat goed en nuttig is om aan scholieren en studenten door te 

geven. Getuige het volgende statement ziet FbtS de jeugd als een belangrijke doelgroep: 

Film by the Sea hecht grote waarde aan het bereiken van jongeren. Met het educatieprogramma willen 

we jongeren kennis en vaardigheden bijbrengen om kritisch naar beelden te kijken en te kunnen 

duiden.176   

Wat FbtS hiermee op het oog heeft, kan in één woord aangegeven worden: filmeducatie. 

Suzanne Beckers vat in haar masterscriptie het begrip op als: “Educatie over film in kunst-of 

media-educatieve zin”. Beckers geeft verder aan dat “deze definitie is afgeleid van het begrip 

cultuureducatie dat door de landelijke politiek is geïntroduceerd om verschillende terreinen 

-cultuureducatie, erfgoededucatie en media-educatie- onder één noemer te brengen”.177 

Sinds enkele decennia voert de Rijksoverheid een beleid dat vereist dat educatie bij culturele 

instellingen een vast onderdeel dient te zijn. Het eventueel toekennen van subsidies kan 

daarvan afhankelijk zijn.178 In feite heeft de overheid daarmee een stevige vinger in de pap. 

In het geval van FbtS gaat het dan, zoals reeds in hoofdstuk drie is beschreven,  om de 

provinciale overheid en de Zeeuwse gemeenten die als subsidiënten optreden. Met hun 

bijdragen aan educatieprogramma’s geven zij er blijk van dat zij het nut en het belang van 

die programma’s inzien.          

 Het functioneren van netwerkrelaties komt bij het onderwerp educatie nadrukkelijk 

aan de orde. Het toont aan dat scholen en andere culturele instellingen de door FbtS 

ontwikkelde educatieve programmaonderdelen belangrijk, interessant en bruikbaar genoeg 

vinden om tot deelname en /of medewerking over te gaan. De Inhoudelijke Verslagen van de 

Stichting FbtS geven aan deze programmaonderdelen jaarlijks gemiddeld ongeveer 5500 

deelnemers tellen.           

 
175 P. van Houte, ‘De Cultuur van de Van Gelders. Een gesprek met een cultureel echtpaar’, Zeeuws Tijdschrift 
(juli 1996) 3-6. 
176 Inhoudelijk verslag Stichtng FbtS 2016. 
177 S. Beckers, ‘Filmeducatie door filmfestivals. Een onderzoek naar kwaliteitsvoorwaarden voor educatieve 
activiteiten’ (Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, Wychen 2013) 18. https://docplayer.nl/45036090-
Filmeducatie-door-filmfestivals.html (Laatst geraadpleegd 18 juni 2020. 
178 Zie bijvoorbeeld: M. van de Laan, ‘Brief inzake het filmstimuleringsbeleid’, Den Haag: Ministerie van OC&W. 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2006/03/31/brief-inzake-het-
filmstimuleringbeleid.html  
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/08/25/subsidieregeling-culturele-
basisinfrastructuur-2013-2016.html  

https://docplayer.nl/45036090-Filmeducatie-door-filmfestivals.html
https://docplayer.nl/45036090-Filmeducatie-door-filmfestivals.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2006/03/31/brief-inzake-het-filmstimuleringbeleid.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2006/03/31/brief-inzake-het-filmstimuleringbeleid.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/08/25/subsidieregeling-culturele-basisinfrastructuur-2013-2016.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/08/25/subsidieregeling-culturele-basisinfrastructuur-2013-2016.html
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 In paragraaf 4.3 is al gewezen op het samenwerkingsverband onder de naam “HZ 

Cult” tussen FbtS en de HZ University of Applied Sciences in het kader van het 

educatieprogramma voor studenten en leerlingen van het hoger Onderwijs, voortgezet 

Onderwijs en het ROC. Het educatieaanbod vanuit FbtS voor het voortgezet– en hoger 

onderwijs bestaat uit onderdelen zoals: de Youth Jury- en International Student Jury 

filmcompetitie, het Scholierenproject waarbij leerlingen van een school samen met de leden 

van de Youth Jury enkele competitiefilms bekijken, het voor scholieren en studenten 

vertonen van recente verfilmingen van Nederlandse boeken, het aanbieden van workshops 

over het zelf maken van films, het aanbod van films in het kader van the Four Freedoms 

Awards (in samenwerking met ‘Four Freedom door het jaar’, de Roosevelt Foundation179 en 

de stichting Movies that Matter180.         

 Voor leerlingen van het basisonderwijs is de uitvoering van het educatieprogramma 

erg afhankelijk van subsidiëring, onder andere voor het kunnen inzetten van de door de 

provincie Zeeland  gefinancierde ‘cultuurbus’ zodat zoveel mogelijk leerlingen van uit de  

regio gebruik kunnen maken van de aangeboden activiteiten. Samenwerking op dit gebied 

vindt plaats met Cinema Middelburg en Kunst Educatie Walcheren (KEW, voorheen Centrum 

voor Kunstzinnige Vorming op Walcheren). KEW krijgt subsidie van de provincie Zeeland en 

de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen.181  FbtS deelt in samenwerking met het 

Centrum voor Kust- en Cultuureducatie Oosterschelderegio haar educatieve 

programmaonderdelen ook met ‘fiZi’ (Zierikzee) en ‘t Beest’ (Goes).182   

 Bourdieu is zeer kritisch over de rol van het onderwijs. Zijn opvatting houdt in dat het 

de heersende, elitaire opvatting van smaak in stand houdt en daarmee voortdurend bezig is 

met het reproduceren van die dominantie.183 Het valt op dat het Wetenschappelijk en Hoger 

Beroeps Onderwijs actief betrokken zijn bij educatieprogramma van FbtS. Een onderwijstype 

van een lager niveau zoals het VMBO is bij het educatieprogramma van FbtS aangewezen op 

een consumerende rol. Leerlingen van deze onderwijsinstellingen kunnen wel films bekijken, 

maar spelen geen rol als jurylid bij een competie of het verzorgen van een workshop. 

 

 

  

 
179 De Four Freedoms Award is een prijs voor een persoon of instantie die zich op een bijzondere wijze heeft 
ingezet voor het waarborgen van de vier vrijheden van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. 
Roosevelt benoemde deze vrijheden aan het Amerikaanse Congres in zijn beroemde Four-freedoms-toespraak 
tijdens de State of the Union van 6 januari 1941. De uitreiking van de award vindt jaarlijks plaats, beurtelings in 
Middelburg en in Hyde Park, New York. 
https://www.fourfreedoms.nl (Laatst geraadpleegd 17 juni 2020). 
180 htpps://www.moviesthatmatter.nl/educatie (Laatst geraadpleegd 17 juni 2020). Het festival Movies that 
Matter is een initiatief van Amnesty International met het doel sociale thema’s dichterbij te brengen via films. 
Zie ook: R.Roesink, ‘Nederland en zijn filmfestivals’ (Scriptie Universiteit Utrecht, Utrecht 2012). 
181 https://kewalcheren.nl/aanbod/primair-onderwijs/ (Laatst geraadpleegd 18 juni 2020). 
182 Zie Inhoudelijk Verslag Stichting FbtS 2019. 
183 P. Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, Gekozen door Dick Pels (Amsterdam 1989) 23-
24.  

https://www.fourfreedoms.nl/
https://kewalcheren.nl/aanbod/primair-onderwijs/
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5.2 FbtS als spraakmaker 

Met ‘spraakmaken’ gaat het hier niet om sensatie of schandalen zoals die bekend zijn van 

recente voorvallen op de filmfestivals van Cannes en Venetië waar bijvoorbeeld het 

toekennen van prijzen aan Polanski’s J’accuse onder vuur kwam te liggen.184 De enige 

voorbeelden in die sfeer bestaan bij FbtS wellicht uit de ophef die in de Vlissingse 

gemeenteraad ontstond naar aanleiding van de twijfel over het nut van wethouder Leny 

Poppe-de Looffs reisje met enkele FbtS-programmeurs naar Cannes in 2004 en kritische 

vragen van de SGP over de “respectloze en weerzin wekkende” festivalaffiche die in 2018 

een afbeelding vertoonde van Aat Veldhoens schilderij Schilder en zijn model.185 Waar het 

wel om gaat is de bijdrage van het festival aan het publieke debat dat -in het algemeen- als 

maatschappelijk en -in het bijzonder- als cultureel van belang wordt ervaren.186   

 FbtS bestaat inmiddels ruim twee decennia. Zowel de selectie van de speelfilms en 

documentaires als het aanbod van de bijbehorende activiteiten tonen aan dat de 

organisatoren van het festival gedurende die periode beslist niet afkerig zijn geweest van het 

toepassen van kunstzinnige en esthetische uitgangspunten. Maar FbtS huldigt anderzijds 

zeker niet het l’art pour l’artprincipe. De rolprenten bestaan niet alleen uit ‘mooifilmerij’, ze 

gáán ergens over. Het narratief heeft niet zelden te maken met een onderwerp dat op z’n 

minst raakvlakken heeft met een maatschappelijk probleem dat vervolgens in de activiteiten 

verder uitgediept en uitgewerkt kan worden.        

 In paragraaf 4.1 is al aangegeven dat FbtS tijdens het festival jaarlijks films vertoont in 

het kader van de problematiek die te maken heeft met onderwerpen die aansluiten bij de 

mondiale of regionale actualiteit zoals de sociale en economische achterstand van 

ontwikkelingslanden, de LHGBTQ-problematiek, de gevolgen en de verwerking van het 

oorlogsverleden en de koloniale erfenis. De hieronder uitgewerkte voorbeelden uit de 

geschiedenis van FbtS beschrijven hoe deze onderwerpen onder andere door de vertoning of 

bespreking van de films Amen, De Slag om de Schelde, Jesse en Girl uitnodigden tot discussie 

en verdere reflectie waardoor de bezoeker via een andere manier dan het raadplegen van 

de gebruikelijke media en het aanhoren van voor de hand liggende deskundigen 

geïnformeerd werd. Deels kon de bezoeker ook mede in het debat worden betrokken. In die 

zin heeft FbtS een reputatie als discussieforum opgebouwd zoals blijkt uit de Inhoudelijke 

Verslagen van de Stichting en berichten in de Zeeuwse media.     

 De contacten van FbtS in de maatschappelijke, culturele en onderwijskundige 

netwerken tonen aan dat FbtS als discussieplatform serieus genomen wordt. In de 

voorbeelden is te zien dat diverse instellingen niet alleen zijn geïnteresseerd in de debatten 

en discussies, maar dat ze ook bereid zijn tot meewerking aan de totstandkoming daarvan 

 
184 C. van Zwol, ‘Filmwereld worstelt met Polanski’s J’ accuse, NRC, 14 april 2020. 
185 PZC, 16 mei 2018, 2. Ook in de jaren zeventig van de vorige eeuw hadden christelijke partijen zich 
herhaaldelijk gekeerd tegen filmvertoningen van J&MZ vanwege “bedreiging van de volksgezonheid”. PZC, 9 
januari 1973, 2. 
186 Volgens Hannah Arendt heeft de activiteit waarmee de mens zich het meest van andere levende wezens 
onderscheidt, het handelen, te maken met de pluraliteit van mensen. Het is daardoor de politieke activiteit -of, 
anders gezegd: de activiteit van het publieke debat- bij uitstek. Het verkeren in de openbare ruimte en het 
spreken zijn daarbij essentiële kenmerken waarmee de mens zich als cultureel wezen onderscheidt .  H. Arendt, 
De menselijke conditie (Amsterdam 2009 [1958]). 9-19, 299-305. 
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en -niet zelden- daadwerkelijke deelname . Het meest duidelijk komt dat netwerkeffect tot 

uiting  in het voorbeeld van het debat dat voorkomt uit het ‘paradepaardje’ van FbtS, de Film 

& Literatuur-specialisatie.            

 Op 11 september 2002 vertoonde FbtS Amen (2002), een verfilming van Der 

Stellvertreter. Het toneelstuk van Rolf Hochhuth is vanaf zijn verschijnen in 1963 

controversieel geweest.187 Na afloop vond een gesprek plaats tussen Tiny Muskens en 

Constantin Costa-Gavras. Volgens de PZC “bejegenden de toenmalige bisschop van Breda en 

de regisseur elkaar hoffelijk , maar was voortdurend een intense spanning voelbaar”.188  Er 

waren inderdaad voortdurend over en weer irritaties. Meningsverschillen bleven bestaan 

over de interpretatie van het al of niet vermeende zwijgen van paus Pius XII over de 

Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, diens veroordeling op het communisme in 

diezelfde tijd en de filmposter van Amen die een combinatie van het christelijke kruis en de 

swastika verbeeldde.           

 Op woensdag 19 september 2019 stond het festival in het teken van de Slag om de 

Schelde, een beslissende maar bij velen onbekende slag die aan het einde van de Tweede 

Wereldoorlog werd gevoerd om de monding van Schelde vrij te maken voor de bevoorrading 

van de geallieerden in Antwerpen. De documentaire De vergeten slag van Margot Schotel en 

ter zake doende authentieke archiefbeelden van het Omroep Zeelandprogramma Trugkieke 

werden vertoond. Producenten Alain de Levita en Mark van Eeuwen presenteerden hun 

speelfilmproject De slag om de Schelde, waarvoor de opnamen toentertijd in volle gang 

waren gekomen. Tobias van Gent en Hans Sakkers, historici en auteurs van het boek Slag om 

de Schelde 1944 189 verzorgden inleidingen bij documentaires en lezingen over het 

onderwerp. Enkele maanden daarvoor had FbtS in het kader van het onderwerp voor jonge 

filmmakers een kortfilmproject gestart in samenwerking met Stichting Filmalot190 , Omroep 

Zeeland, de Zeeuwse filmhuizen, de Zeeland film Commission en het Bevrijdingsmuseum. 

Enkele producten van het project waren op die negentiende september voor het FbtS-

publiek te zien. Tijdens de herdenking in van het feit dat de slag om de Schelde zich 75 jaar 

gelden had afgespeeld, kenmerkte de reactie van het publiek zich in het algemeen door 

verbazing en geschoktheid, zowel over de heftigheid en de betekenis van de slag als over het 

gebrek aan kennis daarvan. De reactie bij het FbtS-publiek, opmerkelijk genoeg ook bij de 

ouderen, kwam daarmee in grote lijnen overeen.191      

 In 2017 veroorzaakte Joey Stroinks Jesse veel ophef. Het voornemen van FbtS om de 

documentaire over Groen Links-voorman Klaver op het festival van dat jaar te vertonen riep 

ook in Zeeland de nodige vraagtekens op: was dit geen verhulde propaganda voor een 

politieke partij? FbtS koos toch voor vertoning: op het moment dat in Amsterdam de film 

eveneens te zien was. Na de vertoning konden de Vlissingers ‘live’ de discussie volgen die in 

 
187 Zie bijvoorbeeld: NRC, 14 november 1997. https://www.nrc.nl/nieuws/1997/11/14/der-stellvertreter-
7375917-a1245079 (Laatst geraadpleegd 22 juni 2020). 
188 PZC, 12 september 2002, 15. 
189 T. van Gent en H. Sakkers, Slag om de Schelde 1944. De beslissing in de strijd om West-Europa 
(Bergschenhoek 2019). 
190 Stichting Filmalot stelt zich ten doel de ontwikkeling van filmtalent en een filmscene in Zeeland, Stichting 
Filmalot stimuleert de audiovisuele professie en het filmklimaat in Zeeland. 
191 Het is misschien goed om op te merken dat al eerder publicaties over de slag verschenen zijn, bijvoorbeeld J. 
Moulton. De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-45 (Baarn 1979). 

https://www.nrc.nl/nieuws/1997/11/14/der-stellvertreter-7375917-a1245079
https://www.nrc.nl/nieuws/1997/11/14/der-stellvertreter-7375917-a1245079
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Carré vervolgens werd gevoerd. Volgens FbtS moest de bezoeker op deze manier “een eigen 

oordeel kunnen vellen’.192          

 In 2018 nam Leo Hannewijk afscheid van FbtS. In de volledig bezette XXL-zaal werd hij 

door Adriaan van Dis als ‘Nazomergast’ geïnterviewd volgens het concept van het 

televisieprogramma Zomergasten. Hannewijk had een selectie gemaakt van fragmenten uit 

de ongeveer 2000 films die de voorafgaande twintig jaar bij FbtS te zien waren geweest. Na 

het gesprek was de bij het programma traditionele voorkeurfilm van de gast aan de beurt. 

Die was ronduit spraakmakend, zowel door de keuze voor het bij de gelegenheid niet 

bepaald voor de hand liggende onderwerp -de transgenderproblematiek- als door de 

indringende manier van verfilmen: Girl (2018) van Lucas Dhont.193 Het voorbeeld toont dat 

FbtS ook een podium kan zijn dat in staat is om een LGHBTQ-onderwerp voor het voetlicht te 

brengen dat In de Zeeuwse samenleving  niet zo snel de gelegenheid tot een podium krijgt.

  Het thema van de hoofdcompetitie van FbtS, Film & Literatuur, impliceert een 

gegarandeerde, eeuwigdurende discussie die derhalve persistent spraakmakend is.  

Bepaalde vragen keren steeds terug, waarschijnlijk omdat een bevredigend, eenduidig 

antwoord niet -of niet gemakkelijk- te geven is. Is een boekverfilming niet gedoemd tot de 

twijfelachtige status als slap aftreksel van het origineel? Doet een film wel recht aan het 

boek? Riskeert de filmmaker niet de verdenking of de beschuldiging van diefstal of plagiaat, 

omdat hij met het ideeëngoed van de schrijver aan de haal zou gaan? Het is een discussie die 

-zoals uit het volgende blijkt- bij FbtS diverse gedaanten aanneemt.    

 Het ontstaan van de Film & Literatuurcompetitie in 2000 was één van de gevolgen 

van de evaluatie over de eerste versie van FbtS. In een interview legt Hannewijk legt uit 

waarom FbtS toen voor de competitie gekozen heeft: 

"Als je een festival begint vraag je je natuurlijk af hoe je je kunt onderscheiden. Een kwart van de films 

is op literatuur gebaseerd, vaak een roman maar ook wel toneelstukken en soms zelfs een gedicht. Maar 

geen enkel festival ter wereld besteedde hier aandacht aan, terwijl je heel mooi twee soorten publiek 

kunt aanspreken: de lezers en de filmliefhebbers. We hebben het concept nooit losgelaten en over de 

jaren is ook de houding van de pers veranderd. Eerst was de teneur toch dat verfilmingen teren op het 

succes van een boek. Maar dat is een versimpeling. De tijgerkat van Guiseppi Tomasi di Lampedusa was 

echt geen bestseller toen Visconti er een film van maakte. Ondertussen zijn meer partijen bezig met 

boekverfilmingen. Filmhuizen houden lezingen en het festival van Berlijn heeft net als wij een pitch om 

uitgevers en filmproducenten samen te brengen. Cannes doet het ook sinds drie jaar."194  

FbtS wil zich met de specialistatie “Film & Literatuur” niet alleen onderscheiden ten opzichte 

van andere filmfestivals, maar ook als een festival dat zich bezig houdt met 

kunstbevordering, getuige een uit 2017 daterend interview waarbij Hannewijk nog eens in 

ging op de motivatie van de focus op Film & Literatuur en de betekenis daarvan voor het 

festival en zijn bezoeker:  

Films gebaseerd op een literaire bron vormen de basis voor het programma. Dat doen we niet omdat er 

veel (populaire) boekverfilmingen zijn of vanwege het feit dat bijna een kwart van alle filmproducties 

gebaseerd is op een boek, een gedicht of een toneelstuk. De aanleiding was en is nog steeds van 

artistieke aard. Juist in de vergelijking tussen film en boek is de cinematografische kunst zichtbaar, zeker 

 
192 PZC, 2 september 2017, 2. 
193 Inhoudelijk Verslag Stichting FbtS 2018. 
194 De Filmkrant, 7 september 2018: Interview Edo Dijksterhuis met Leo Hannewijk. 
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wanneer deze doordacht, origineel en adequaat is. Daarbij is de esthetiek, de vorm, van groot belang 

en kijken we bij de selectie van films vooral naar de manier waarop de maker bij uitstek filmische 

middelen inzet. De visie en interpretatie van de literaire bron door de filmmaker en de wijze waarop de 

maker de kijker weet te verleiden, vormen de belangrijkste uitgangspunten om een film te selecteren 

voor het hart van het programma: het competitieprogramma van Film by the Sea. Daarmee 

onderscheidt Film by the Sea zich van andere festivals en is het festival vrijwel uniek in Europa. Film 

en literatuur is ook een rijk thema waarmee vele verdiepende en ondersteunde activiteiten kunnen 

worden georganiseerd, zoals schrijfworkshops, lezingen, talkshows met schrijvers, etcetera.195  
           

Bij de door Hannewijk genoemde activiteiten die de spraakmakende functie van het festival 

ondersteunen, manifesteert zich weer eens het nut van een goed functionerend netwerk. 

Naast alle sprekers die FbtS weet te strikken voor het voortdurend uitwisselen van 

meningen, maakt het festival dankbaar gebruik van de organisatorische bijdragen van de 

Zeeuwse bibliotheek, Middelburgse en Vlissingse boekhandels en de Stichting CPNB via het 

Van Boek naar Doek-programma.196        

 Frans Weisz, een van de leden van de eerste jury, liet zich positief uit over 

boekverfilmingen: “Films maken boeken helder”.197 Uit het  debat dat sinds de start van de 

competitie bij FbtS gevoerd wordt, blijkt dat lang niet iedereen het enthousiasme en de 

opvattting van de filmregisseur deelt. Volgens Harry Peters ziet het Filmfonds198 niet veel in 

de Film & Literatuurcompetitie omdat de subsidie al sinds 2011 is gestopt. In zijn college van 

14 september 2019 wees de programmeur op enkele verschijnselen die in de loop van het 

bestaan van de Film & Literatuurspecialisatie in de discussie daarover zijn opgevallen. 

Daaruit komt naar voren dat boekverfilmingen zoveel verschillende gedaantes kunnen 

aannemen dat het moeilijk aannemelijk is te maken dat ze boeken helder maken. Een 

boekverfilming varieert tussen een nauwgezette, volledige weergave van het origineel en 

het zich baseren op slechts één regel uit een verhaal of een gedicht. De praktijk leert dat 

slechte boeken kunnen leiden tot goede films; het omgekeerde is eveneens het geval. De 

laatste jaren dienen ook kinderboeken, stripverhalen en graphic novels als inspiratiebron 

voor verfilming.           

 De volgende voorbeelden geven eveneens een indruk van de inhoud, vorm en vooral 

de sfeer die het debat bij FbtS kan aannemen. In 2007 vond bij FbtS een gedachtewisseling 

plaats tussen schrijvers, uitgevers en producenten over de mogelijkheid van een ‘beurs’ op 

een filmfestival waar manuscripten worden verhandeld zoals dat ook al gebeurde op de 

Berlinale en de Leipziger Buchmesse.199  De discussie liep hoog op toen Jan Brokken het 

woord “diefstal” in de mond nam omdat de eveneens aanwezige filmproducent geen 

auteursrechten zou hebben betaald. En ook het Filmfonds kreeg van de schrijver een veeg 

uit de pan: “een overheidsinstantie die door middel van subsidie meewerkt aan dat soort 

praktijken”.200 Een jaar later kwestie verliep de bijeenkomst ook niet zonder ‘reuring’. Er 

 
195 Interview Katja Brokke met Leo Hannewijk, 15 augustus 2017, https://nederlandsmedianieuws.nl/bioscoop-
interview-Leo-Hannewijk-overFilm-by-the-Sea/   (Laatst geraadpleegd 30 mei 2020). 
196 Zie de Inhoudelijke Verslagen van de Stichting FbtS, 2014-2019. 
197 PZC, 16 september 2000, 56 
198 Het filmfonds is een subsidieverstrekkende overheidsinstantie. 
199 Inhoudelijk Verslag Stichting FbtS 2007. 
200 PZC, 18 september 2007, 54. 
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waren weer twee kampen. Het standpunt van de schrijvers werd uiteengezet door Ronald 

Giphart en Tommie Wieringa die op de bijeenkomst van het jaar daarvoor nog had gezwegen 

omdat een conflict met de producent van de Joe Speedboat-verfilming nog onder de rechter 

lag. Hun tegenstanders -IJswater films en het Filmfonds- stonden op het standpunt dat 

schrijvers “enige afstand moeten nemen als ze besluiten met een producent in zee te 

gaan”.201            

 Een ander voorbeeld van het debat: Harrie Peters bracht in zijn college van 

september 2019 nog een interessante benadering van het discours over toe-eigening in de 

kunst naar voren zoals die is verwoord in de studie A Theory of Adaption van Linda 

Hutcheon.202 De Canadese literatuurwetenschapper betoogt dat critici een bewerking van 

een origineel niet behoren te beschouwen als een autonoom kunstwerk maar het “toch 

echt” als een bewerking . Ze beschrijft dat in de geschiedenis van de kunst voortdurend 

sprake is van een kruisbestuiving tussen literatuur, schilder- en beeldhouwkunst, muziek 

enzovoort. Ter wille van de integriteit dient een bewerking wel “a deliberate, announced 

and extended revisation of prior work or works” te zijn.203     

 De media-aandacht en de interesse van maatschappelijke, culturele en 

onderwijskundige instellingen tonen aan dat de bij FbtS gevoerde debatten en discussies niet 

onopgemerkt blijven. Voor de bezoeker kan het discussieforum van FbtS een distinctief 

effect opleveren. Wie niet geïnteresseerd is in de besproken onderwerpen zal niet de 

noodzaak inzien om zich erin te verdiepen. Wie over te weinig kennis beschikt om het 

discours te kunnen volgen, voelt zich niet ‘welkom’of ‘thuis’ in de ruimte waarin het zich 

afspeelt.  

5.3 FbtS als entertainer 

Een filmfestival is ook een “festival”, een begrip dat afstamt van  het  Latijnse  woord  

‘festivalis’ of ‘festa’ wat volgens het Oxford English Dictionary (2009a) ‘feest’ betekent.  Het 

Van Dale woordenboek (1995) omschrijft een festival als ‘een groot feest’.204 Een aantal 

publicaties beschrijft en analyseert ontwikkelingen die aangeven dat veel culturele 

evenementen met het feestelijk aspect van hun activiteiten in toenemende mate de 

gedaante aannemen van “veredelde pretparken” of “vermaaks- of belevingsindustrie” en 

zich  vaak dienstbaar opstellen in het kader van “citymarketing”.205 In Zeeland vinden van 

mei tot oktober diverse festivals plaats zoals het ‘Volkorenfestival’, het festival Oude Muziek 

in Middelburg en Veere, het straatfestival ‘Onderstroom’, de popfestivals ‘Concert at Sea’, 

‘Hrieps’ en ‘Vestrock’, het ‘Zeeuws Nazomer Festival’, ‘Vlissingen Maritiem’, ‘Jazz by the Sea’        

en ‘Whisky by the Sea’. Het feit dat deze evenementen voornamelijk plaatsvinden tijdens het 

 
201 PZC, 16 september 2008, 30. 
202 L. Hutcheon, A Theory of Adaption (Londen en New York 2006). 
203 Ibidem, XIV. 
204 Zie ook: S. Jongenelen, ‘De festivalisering in Nederland’, Boekmancahier 83 (2010), 6. 
205 Voorbeelden van dit soort publicaties zijn: 
M. Sassastelli, ‘Gevangen tussen McFestivalisatie en vernieuwing’, Boekmancahier 83 (2010) 14-21.            
H. Mommaas,  ‘De culturele industrie in het tijdperk van de netwerkeconomie’, Boekmancahier 43 (2000) 26-
45. 
H. Mommaas, M. van de Heuvel en W. Knulst, De vrijetijdsindustrie in stad en land. Een studie naar de markt 
van belevenissen (Den Haag 2000).   
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toeristenseizoen zou  erop kunnen wijzen dat er, deels, sprake is van een Zeeuwse 

vermaaksindustrie en dat regio- en citymarketing mede een rol spelen bij de organisatie 

daarvan. In hoeverre is FbtS onderdeel van die vermaaksindustrie? Op welke manier 

presenteert zichzelf FbtS als een evenement waar ook een ‘feest wordt gevierd’? 

 Naast de competitiefilms en de daaraan gekoppelde programmaonderdelen vertoont 

FbtS ook in beperkte mate rolprenten die zich niet zozeer onderscheiden door een een 

artistiek of maatschappelijk belang, maar voornamelijk gericht zijn op entertainment. In lijn 

met Bourdieus theorie over distinctie is het idee dat op die manier onderscheid gemaakt kan 

worden tussen kwaliteits- of kunstfilms enerzijds en commerciële of populaire films 

anderzijds, ook hier in de regel afkomstig van een groep mensen die het standpunt huldigen 

dat hierbij het ontbreken van of het tekort komen aan sociaal en cultureel kapitaal een rol 

spelen. In dit geval bestaat die groep uit professionals zoals filmcritici en al of niet 

vermeende filmkenners.          

 Ansje van Beusekom betoogt in haar dissertatie Kunst en Amusement. Reacties op de 

film als een nieuw medium in Nederland, 1895-1940 dat het beoordelen van een film als 

kwaliteits – of kunstproduct “een magistrale intellectuele blunder genoemd worden, een 

blunder die evenwel nog steeds gekoesterd wordt.” In hoofdstuk drie is beschreven dat de 

beleidsmakers van FbtS zich niet wil richten op een specifieke elite of doelgroep en dat zij er 

niet bij voorbaat van uit gaan dat commerciële of populaire films verstoken zijn van een 

goed kwalitatief niveau. In dat opzicht lijken de beleidmakers van FbtS het standpunt van 

Van Beusekom grotendeels te onderschrijven.       

 We stuiten nu echter weer op een tegenstrijdigheid tussen beleidsvoornemens en -

uitvoering. Films die bekend staan als commercieel en/of bij een groot publiek in de smaak 

vallen, kunnen volgens FbtS net zo goed “cultuur” zijn. De films met deze reputatie die het 

festival in zijn programmering opneemt, zijn in de meeste gevallen publiekstrekkers die 

behoren tot categorieën als de feelgoodmovie, de avonturen- actie, spektakel-, horror- en 

familiefilm. De FbtS-bezoeker krijgt bijvoorbeeld een familiefilm als As it is in Heaven 

(Zweden 2004) of een horrorfilm als Jaws (USA 1975) te zien, de laatste zelfs met een 

amusementsbonus in de vorm van een projectie op een megascherm dat was opgesteld  in 

de late avondentourage van het Vlissingse Nollestrand. Zoals uit alle Inhoudelijke Verslagen 

blijkt krijgen de films waaraan -terecht of onterecht- door professionele filmkenners een 

artistieke of maatschappelijke waarde wordt toegekend in de programmering en publiciteit 

van FbtS toch de verreweg meeste aandacht. Het lijkt erop dat het festival zich naar buiten 

meer wil manifesteren met kwaliteits- en kunstfilms dan met commerciële of populaire 

rolprenten. Het is wellicht een verklaring voor de opvatting van een aantal mensen dat “FbtS 

er niet voor hen is”.         

 Behalve films en bijbehorende programmaonderdelen ontplooit FbtS een aantal 

aanvullende ‘feestelijke’ activiteiten die typisch zijn voor filmfestivals. Die activiteiten 

hebben naast een amusementswaarde -al of niet opzettelijk- ook een andere doelstelling. Ze 

sluiten aan bij de conventies en rituelen die voor een filmfestival als traditioneel 

noodzakelijk worden beschouwd. Door het in stand houden van die conventies en rituelen 

geeft het festival aan dat het onderdeel wil zijn van de netwerken waarin bepaalde 

gebruiken een belangrijke rol spelen als het gaat om erkenning en respectabiliteit. Omdat ze 

het gedrag van organisatoren, gasten en bezoekers beïnvloeden, hebben de feestelijke 
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activiteiten volgens het gedachtegoed van Bourdieu, mede een cultiverend effect.206 Het 

gebruik van de rode loper207 bij de ingang van het gebouw waarin het festival zich afspeelt, 

het openingsgala waarbij de gasten en bezoekers de “geadviseerde” gepaste kleding dragen, 

de ceremonie van de prijsuitreikingen, het optreden van bands, het kunnen deelnemen aan 

een filmquiz en het slotfeest: het zijn taferelen zoals die zich ook bij andere filmfestivals 

afspelen.            

 Aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk van FbtS kan worden aangetoond 

dat deze programmaonderdelen niet slechts als bijkomende ‘franje’ functioneren, maar als 

een wezenlijk onderdeel van een strategie waarmee een festival voor de dag kan en wil 

komen. Bij deze activiteiten zijn bekende gasten uitgenodigd. Zij laten met hun aanwezigheid 

zien dat ze het festival belangrijk vinden en /of dat ze er voor zichzelf voordeel denken er te 

kunnen uithalen door het presenteren van zichzelf en het onderhouden van hun netwerken. 

Het festival houdt in ieder geval jaarlijks nauwgezet een gastenlijst bij waarin iedereen kan 

zien welke acteurs, regisseurs, producenten, bestuurders, politici, journalisten, 

wetenschappers enzovoort acte de présence gaven.208 Dat de aanwezigheid van bekende 

mensen de aandacht van de schrijvende pers en televisie trekt is duidelijk: ook in het geval 

van FbtS komen zij uitdrukkelijk in beeld van de camera en zijn ze vaak ‘prooi’ voor 

interviewers.209 Het festival profiteert mee van die publiciteit; hoewel het voor minder 

bekende bezoekers de suggestie kan geven van het ook deel uitmaken van een meer 

glamoureuze wereld, zien ‘gewone’ bezoekers hierin soms een bevestiging van het gevoel 

dat “het festival niet voor hen is”.  Het tweede voorbeeld gaat over professioneel aanzien. 

Het was menigeen opgevallen dat de uitreiking van de awards in 2019 een nogal rommelig 

karakter had. “Founding Father” Weststrate zorgde er wel voor dat het jaar daarop met 

behulp van zijn Hilversumse netwerkcontacten de ceremonie strak verliep.210 Zo’n 

ceremonie is per slot van rekening één van de visitekaartjes waarmee je als festival in de 

openbaarheid treedt.         

 Specifiek voor FbtS zijn het Boekenbal en de Amuse met zijn onthulling van de 

nieuwe festivalaffiche en de bekendmaking van de juryleden voor de komende competities. 

Bij de door oud-minister van justitie Winnie Sorgdrager verrichte onthulling van Aat 

Veldhoens in de hal van CineCityXL opgerichte beeld Europa, werd champagne en oesters, 

niet pils en een borrelnootje of bitterbal, geserveerd.211      

 De hierboven beschreven voorbeelden maken het cultiverende effect van de 

activiteiten duidelijk: telkens wordt aangegeven -soms expliciet, maar meestal impliciet-  wat 

op een filmfestival wenselijk is als het gaat om gedrag, houding en smaak: wat gewaardeerd 

 
206 De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, 36-37. 
207 ‘Op chic over de rode loper van Film by the Sea in Vlissingen’ https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/op-chic-
over-de-rode-loper-van-film-by-the-sea-in-
vlissingen~a450662a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F (Laatst geradpleegd 29 september 2020)) 
208 Voor een voorbeeld van zo’n gastenlijst, zie bijlage 
209 Zie bijvoorbeeld de nieuwsuitzendingen over het festival van Omroep Zeeland. Zie ook de verslaggeving van 
de NRC (10 september 2018, C3) en de landelijke omroepen over de Awarduitreiking aan Sophia Loren.  
210 Mededeling van Jan Doense in de FbtS-talkshow van 19 september 2020. 
PZC, 21 september 2020, Zeeland 6.   
211 PZC, 14 september 2015, 17. In kleiner formaat wordt het beeld ook uitgereikt aan de winnaars van de Film 
& Literatuurcompetitie, de winnaar van Vive la France en de winnaar van de Lifetime Achievement Award. 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/op-chic-over-de-rode-loper-van-film-by-the-sea-in-vlissingen~a450662a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/op-chic-over-de-rode-loper-van-film-by-the-sea-in-vlissingen~a450662a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/op-chic-over-de-rode-loper-van-film-by-the-sea-in-vlissingen~a450662a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
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wordt, hoe het hoort te gaan, wat als wel en niet acceptabel wordt beschouwd bij dit soort 

evenementen.   

 5.4 Samenvatting 

Een van de manieren waarop een filmfestival zichzelf kan profileren wordt bepaald door de 

mate waarin het in staat is om het gedrag en denken van zijn gasten en bezoekers te 

beïnvloeden. In dit hoofdstuk kwam aan de orde hoe FbtS in dit kader de smaak- en 

spraakmakerfunctie invult. Een filmfestival kent daarnaast ook nog een rol als entertainer. 

 FbtS beschikt over diverse “tools” waarmee het festival als gids, autoriteit, opvoeder 

of curator, naast de selectie van de aan de competities deelnemende films, een normerende 

invulling geeft aan zijn smaakmakerfunctie. Voorbeelden hiervan zijn de inleidingen 

voorafgaande aan filmvertoningen, de talk-shows, de interviews, de filmcolleges, de 

cursussen en de workshops.  Deze programmaonderdelen worden met name gewaardeerd 

door mensen die bekend zijn met en gewend zijn aan het deelnemen aan dit soort 

activiteiten, minder (of niet) door mensen die niet over die kennis en ervaring beschikken. 

Bij de educatieprogramma’s zijn het HBO en het WO actief en passief betrokken, de overige 

onderwijsvormen alleen passief.         

 Zowel de speelfilms en documentaires met een kunstzinnige achtergrond als de 

rolprenten waarbij de nadruk meer ligt op sociale problematiek (of mengvormen daarvan) 

brengen bij FbtS onderwerpen voor het voetlicht die aanleiding kunnen geven tot discussie. 

De hierboven genoemde activiteiten zorgen daarom niet alleen voor het cultiveren van 

smaak, maar bieden ook de mogelijkheid voor een platform waar gedachten en meningen 

kunnen worden uitgewisseld. Het discours over de waarde van boekverfilmingen is in het 

geval van FbtS het duidelijkste voorbeeld. De waardering voor deze discussie- en 

debatbevorderende activiteiten is ook hier weer vooral te vinden bij direct betrokkenen en 

een publiek dat geïnteresseerd is in de onderwerpen en vertrouwd is met een debat- en 

discussiecultuur.           

 Een festival is ook een feest waarvan de bijbehorende conventies en rituelen 

bijdragen aan de gewoontevorming van “hoe het hoort”. FbtS vertoont slechts in beperkte 

mate films die doorgaans bekend staan vanwege hun amusementswaarde. Het festival 

treedt in de praktijk naar buiten als een evenement dat meer aandacht schenkt aan 

rolprenten die bij professionals bekend staan als kwaliteits- of kunstfilms.  

 Naast filmvertoningen en bijbehorende programmaonderdelen wil FbtS zich in de 

publieke sfeer en de netwerken representeren met activiteiten als het gebruik van de rode 

loper, de gala-avond met zijn kledingsetiquette, het boekenbal, de prijsuitreikingen, de 

amuse enzovoort. De uitvoering van de smaak-, spraak- en entertainmentfuncties impliceert 

een distinctief effect omdat de activiteiten gehanteerde waarden en normen niet voor alle 

groepen in de samenleving voor de hand liggend, gangbaar en toegankelijk zijn.  

 Het (eigen)belang van FbtS is evident bij zowel de smaakmaker-, de spraakmaker- als 

de entertainmentfunctie. Zoals onder andere blijkt uit de media-aandacht dragen zij bij aan 

de aanwezigheid en zichtbaarheid van het festival in ter zake doende sociale en culturele 

netwerken. 
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6. Slotbeschouwing 

De kunstzinnige ‘kiemcellen’ van FbtS zijn, in de gedaante van het vertonen van 

arthousefilms, afkomstig uit de jaren zestig van de twintigste eeuw. Vanuit deze 

voorgeschiedenis die bepaald werd door de stichting Jeugd & Muziek Zeeland en de 

Zeeuwse filmhuizen, startte FbtS in 1999 onder de culturele paraplu van de Zeeuwse 

Nazomerfestivals in de gebouwen van het Vlissingse bedrijf CineCity. De initiatiefnemers 

hadden beide reeds een reputatie opgebouwd: Hannewijk door zijn eerdere culturele 

activiteiten, Weststrate als bioscoopeigenaar en bestuurder vooral op commercieel en 

organisatorisch gebied.          

 In de meeste studies over filmfestivals ligt de nadruk op de grotere, bekendere 

evenementen. Dit onderzoek betreft een kleiner, minder bekend festival, georganiseerd in 

een relatief dunbevolkte regio. De centrale probleemstelling gaat over de vraag hoe het 

festival Film by the Sea zich cultureel gelegitimeerd heeft in de periode 1999-2020. Ter 

bevordering van een gestructureerde onderzoeksbenadering van de casus is gebruik 

gemaakt van Pierre Bourdieus theorieën over veld, kapitaal en habitas. In hoofdstuk twee is 

uitgelegd wat Marijke de Valck bijdraagt aan het wetenschappelijk debat over de culturele 

legitimatie van filmfestivals in haar essay Fostering art, adding value, cultivating taste. Film 

festivals as sites of cultural legitimization. Zij zet uiteen dat filmfestivals hun culturele 

aanzien kunnen waarmaken of vergroten door het bevorderen van kunst, het toevoegen van 

waarden en het cultiveren van de goede smaak. In deze studie zijn deze  onderscheidende 

kenmerken toegepast op de casus FbtS. De eerste verkenning van de casus gaf aanleiding 

om te onderzoeken of aan dit drietal twee andere criteria kunnen worden toegevoegd. In de 

eerste plaats kwamen door de bestudering van de voor- en ontstaansgeschiedenis de 

culturele “roots” van het festival aan het licht die nog steeds van invloed zijn op het 

filmselectiebeleid, met name als het gaat om het kunstzinnige component daarvan. In de 

tweede plaats bleek dat nogal wat door FbtS vertoonde films -niet in de laatste plaats door 

de manier waarop er nevenactiviteiten aan worden toegevoegd- aanleiding gaven tot debat 

en discussie. Een (film)festival kan zichzelf op cultureel gebied ook manifesteren als een 

podium voor het publieke debat.  

6.1 De beantwoording van de onderzoeksvragen 

In hoofdstuk drie is onderzocht met wat voor soort festival de onderzoeker van FbtS 

geconfronteerd wordt. In Bourdieus veld van de culturele productie functioneert FbtS noch 

dicht bij de heteronome noch dicht bij de autonome pool. De ontstaangeschiedenis van het 

festival speelt hierbij een belangrijke rol: FbtS kwam kort voor de wisseling van de twintigste 

naar de eenentwintigste eeuw tot stand door een combinatie van activiteiten van het net 

opgerichte commerciële bioscoopbedrijf CineCity en het filmhuisonderdeel van de Zeeuwse 

Nazomerfestivals. Deze arthouse-erfenis zorgde ervoor dat FbtS ook na de afspitsing van de 

ZNF kon beschikken over een cultureel imago. De financiële, logistieke en organisatorische 

inbreng van CineCity was vanaf het begin onmisbaar voor zowel het bestaan als de 

uitvoering van het festival. Er is tot op heden geen aanwijzing dat deze inbreng van invloed is 

geweest op de inhoudelijke programmering van het festival.    

 De statuten van de Stichting FbtS vermelden een zeer brede doelstelling waaruit niet 
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specifiek een voorkeur met een bepaalde culturele strekking blijkt. Via de Inhoudelijke 

Verslagen van de Stichting en interviews in de schrijvende pers hebben bestuursvoorzitters 

zoals Hedy d’Ancona en met name de artistiek directeur Leo Hannewijk, vanaf het ontstaan 

in 1999 wel min of meer duidelijk gemaakt waarop FbtS zich bij voorkeur wenst te laten 

voorstaan. Het festival wil kwaliteitsfilms vertonen, maar zegt geen kwalitatief onderscheid 

te willen maken tussen commerciële en arthousefilms: bestuur en organisatie zijn van 

mening dat beide soorten hoogwaardige producten kunnen opleveren. Wat FbtS onder 

‘kwaliteit’ verstaat wordt overigens nergens duidelijk gedefinieerd. Het festival is volgens de 

statuten bedoeld voor een groot publiek van bioscoopbezoekers en filmliefhebbers, niet 

voor een elite die uit is op “haute culture” of een bepaalde doelgroep. De vraag is natuurlijk 

in hoeverre het festival daar in slaagt – daar kom ik in de volgende alinea’s op terug. Hoewel 

professionals aanwezig en zeker welkom zijn, is het festival niet specifiek op hen gefocust. 

Naast een algemeen filmaanbod wenst het festival zich te onderscheiden via een 

specialisatie in de vorm van het onderwerp Film & Literatuur.     

 FbtS noemt zichzelf een internationaal filmfestival, maar het is de vraag in hoeverre 

FbtS aanspraak kan maken op een ‘internationaal’ karakter. Het lijkt erop dat de visies van 

Cindy Hing-Yuk Wong en Harry Peters de mogelijkheid van een goed antwoord op deze vraag 

bieden. Hing-Yuk Wong stelt dat internationale filmfestivals elementen uit zowel de 

internationale als de regionale publieke sfeer combineren en Peters geeft aan dat FbtS 

functioneert op internationaal, nationaal en regionaal niveau: de bezoeker kan het festival 

vanuit diverse perspectieven beleven. Het internationale effect is relatief klein. Het aanbod 

van het festival is grotendeels beperkt tot films uit Europese en Noord-Amerikaanse landen. 

Films uit andere werelddelen zijn minder vaak maar wel constant te zien. FbtS nodigt 

jaarlijks een klein aantal buitenlandse gasten uit. Het aantal buitenlandse bezoekers is laag. 

Een financiële bijdrage uit het buitenland is alleen afkomstig van Frankrijk. Het nationaal 

niveau is waarneembaar door de aanwezigheid van niet-Zeeuwse bezoekers, juryleden en 

gasten en door het verwerven van subsidies die afkomstig zijn van landelijke culturele 

instellingen. Op regionaal niveau is de invloed van het festival duidelijk. Het stimuleren en 

vertonen van de Zeeuwse film, het simpele feit dat de meerderheid van de bezoekers 

bestaat uit Zeeuwen, de uitgebreide contacten met Zeeuwse overheden, instellingen en 

bedrijven, de vooraanstaande plaats van het festival in de Zeeuwse culturele netwerken en 

de aantrekkelijheid van de vestiging in de nabijheid van de Vlissingse boulevards: het draagt 

allemaal bij aan het regionale effect van het festival die zeker aantrekkingskracht uitoefent 

op een aanzienlijk deel van de bezoekers.        

 Uit de hoofdstukken vier en vijf is naar voren gekomen dat de manieren waarop FbtS 

zich cultureel wil legitimeren in de praktijk lang niet altijd het door het festival beoogde 

effect sorteren. In het vierde hoofdstuk is beschreven hoe FbtS de kapitalen film, human 

resources, netwerken en competities benut om zich als cultureel evenement te 

manifesteren. Uit de bestudeerde bronnen blijkt dat die inzet bij diverse betrokken 

personen, instanties, instellingen, overheden en bedrijven qua waardering een wisselende 

reactie oproepen. Het bevorderen van kunst komt bij FbtS tot uiting in de centrale rol die het 

festival vervult in het stimuleren van de Zeeuwse filmscene, de selectie van films die over 

kunst gaan of onderdeel zijn van de retrospectieven en in de Film & Literatuurspecialisatie. 

Net zoals de speelfilms en documentaires over een maatschappelijk probleem, betreft het 
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rolprenten die in het professionele filmcircuit over het algemeen als cultureel hoogwaardig 

of interessant worden beschouwd. In de publiciteit maakt FbtS nadrukkelijk melding van 

deze films, die bovendien veel aandacht krijgen in de begeleidende activiteiten en de 

competities van het festival. Op die manier lijkt FbtS invulling te geven aan zijn opvatting van 

het begrip ‘kwaliteit’ en zijn streven om de ‘kwaliteitslat’ zo hoog mogelijk te leggen. Een 

aantal bioscoopbezoekers heeft echter een andere mening over het begrip ‘kwaliteit’ of 

heeft er weinig feeling mee. Niet iedere bezoeker is geïnteresseerd in het eventuele 

artistieke element, de exclusiviteit of de maatschappelijke problematiek die in het 

filmaanbod van FbtS aan de orde komen. Niet iedere bezoeker beschikt over voldoende 

kennis om Engelstalige ondertitelingen te kunnen begrijpen. Het feit dat een aantal van deze 

films verder nooit in het reguliere bioscoopcircuit te zien is en dat FbtS door een deel van de 

Zeeuwse bevolking, al of niet terecht, vanwege een elitair imago wordt gemeden, wijst erop 

dat de combinatie van de uitgangspunten ‘kwaliteit’ en ‘veel publiek’ problematisch is.  

 De beleidsbepalende medewerkers van het festival genieten ook buiten het festival 

aanzien in de wereld van de cultuur in het algemeen en/of die van de cinema in het 

bijzonder. Hetzelfde kan worden gezegd van de door FbtS uitgenodigde binnen- en (schaars 

voorkomend) buitenlandse deskundigen/gasten die daardoor behalve de kwaliteit ook de 

status van de competities en begeleidende programmaonderdelen verhogen. Bovendien 

dragen zij bij aan de media-aandacht voor het festival. De aanwezigheid en het optreden van 

de gasten kan voornamelijk op belangstelling en waardering rekenen bij bezoekers die toch 

al geïnteresseerd zijn in dat deel van het filmaanbod waarmee FbtS zichzelf specifiek wenst 

te onderscheiden.  

 FbtS is partner of knooppunt in regionale, nationale en -in zeer beperkte mate- 

mondiale netwerken. Ze zijn belangrijk voor de acquisitie van films, de beschikbaarheid van 

relevante gasten, de contacten met andere culturele instellingen en het verwerven van 

subsidies en sponsorgelden. Vanwege de permanent lastige financiële situatie is het van 

groot belang dat geldschieters genoeg aanleiding en reden zien om het festival te 

ondersteunen. Die ondersteuning komt in hoofdzaak van de provincie Zeeland, enkele 

Zeeuwse gemeentes en het Zeeuwse bedrijfsleven. Het is niet altijd duidelijk of het 

beschikbaar stellen van gelden te danken is aan het culturele aanzien van FbtS of het 

economische en/of statusverhogende voordeel dat de subsidiënt of sponsor eraan denkt te 

kunnen ontlenen. Zeeuwse overheden wijzen op het belang van het festival voor de 

economie en het toerisme, maar zij geven bij de motivering van de subsidiëring ook aan dat 

FbtS een belangrijke rol speelt in het culturele leven in het algemeen en, in het bijzonder, de 

bevordering van de Zeeuwse cinema op diverse gebieden. Sponsors laten zich graag 

voorstaan op hun culturele belangstelling, maar het komt wel voor dat een bedrijf afhaakt 

omdat het elders meer publicitair en comercieel voordeel verwacht. Na het verlies van een 

grote sponsor is FbtS er niet in geslaagd een substantieel gelijkwaardige vervanger te vinden. 

Het wijst er op dat sponsors FbtS niet echt als een festival voor het grote publiek 

beschouwen.  

 Gelet op de samenwerking met een aanzienlijk aantal kunstzinnige en 

onderwijskundige instellingen is het festival in het culturele leven van de regio Zeeland een 

erkend knooppunt. Bij de educatieprogramma’s valt het op dat de intensiteit van 

samenwerking met een WO- en een HBO-instelling verschilt van die van de overige 



69 
 

onderwijsvormen. Bij de eerstgenoemden zijn de studenten actief en producerend 

betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de programma’s, bij de lagere 

onderwijsinstellingen beperkt de rol van de leerlingen zich tot het consumeren van het 

filmaanbod.            

 FbtS organiseert competities en reikt prijzen uit die niet dezelfde faam en 

naamsbekendheid genieten als die op de grote filmfestivals zoals de Gouden en Zilveren 

Beer op de Berlinale, de Gouden Palm op het festival van Cannes of de Gouden Leeuw op de 

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Toch vinden sales agents met name de Film- 

en Literatuurcompetitie en de Competitie voor de Franstalige film kennelijk interessant 

genoeg: de mogelijkheid van deelname aan een competitie maakt voor FbtS de acquisitie 

van films makkelijker. Fbts slaagt erin om gerenommeerde schrijvers, filmmakers acteurs en 

componisten aan zich te binden als jurylid voor een competitie. Hun aanwezigheid bevordert 

voor het festival de aantrekkingskracht en de status. Awardwinnaars geven aan dat het 

bemachtigen van prijzen -zij het niet altijd direct-bevorderlijk is voor de naamsbekendheid 

en de carrière van films en acteurs door de media-aandacht die eraan verbonden is. Diverse 

subsidiënten en sponsors vinden de competities van FbtS belangrijk en aantrekkelijk genoeg 

om er geld in te steken. Het is niet altijd duidelijk waar de voorkeur van subsidiënten en 

sponsors meer naar uit gaat: de autonome of de heteronome pool van de culturele 

productie. Sommige subsidiënten wensen hun naam verbonden te zien aan de competitie of 

prijs, het zorgt voor publiciteit die enerzijds de culturele reputatie van een overheid, 

instelling of bedrijf kan bevorderen maar anderzijds ook economisch voordeel kan 

opleveren. Uiteindelijk bepalen de insiders uit de wereld van film en cinema met hun 

waarden en normen niet alleen welke films voor de competities worden geselecteerd, maar 

ook wie mag jureren en hoe er beoordeeld wordt. Het feit dat het juryoordeel in de meeste 

gevallen afwijkt van de publieksvoorkeur, wijst nogmaals op het verschil in de opvatting 

tussen insiders en ‘gewone’ filmbezoekers’ als antwoord op de vraag wat nu eigenlijk een 

‘kwaliteitsfilm’ is.  

 Het vijfde hoofdstuk heeft getoond dat FbtS eveneens een distinctief effect heeft in 

de uitwerking van zijn rol als smaakmaker, spraakmaker en entertainer. FbtS stelt dat het 

een festival voor een groot publiek wil zijn. De selectie van films, de manier waarop ze 

gepresenteerd worden, de competities, de inleidingen, interviews, talkshows, workshops, 

filmcolleges, het educatieprogramma et cetera, geven echter aanleiding tot de conclusie dat 

het filmfestival FbtS bij de “cultivating taste” en de ‘adding value” impliciet -en soms ook 

expliciet- de waarden en normen van een beperkte groep van filmliefhebbers en 

deskundigen toch steeds laat prevaleren. De films voor de competities, de debatten en 

discussies die voortvloeien uit het filmaanbod en andere programmaonderdelen zijn niet 

altijd toegankelijk voor mensen met onvoldoende (voor)kennis van of feeling met het 

onderwerp. Hetzelfde effect kan geconstateerd worden bij de manier waarop FbtS zich als 

entertainer presenteert. Ook bij de activiteiten die meer in de vorm van ‘show’ of 

‘amusement’ worden gepresenteerd zijn de waarden, normen en gewoontes van 

toonaangevende figuren uit de wereld van de cinema, de literatuur, het bestuur, de politiek 

en het bedrijsleven dominant.    

 Onder de vele aanwezigen bij de uitreiking de Grand Acting Award aan Sophia Loren  

bevond zich één van Van Engelhovens voorgangers op het departement van OC&W (vroeger 
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CRM):  Hedy d’Ancona, de eerste voorzitter van de Raad van Toezicht. Filmdeskundige en 

journalist Joyce Roodnat schreef in de NRC van 10 september 2018 op pagina C3 behalve 

over het bezoek van de Italiaanse diva ook over het afscheid Hannewijk. Volgens Roodnat 

was FbtS onder zijn leiding “van een regionaal filmfeest uitgegroeid tot een evenement met 

internationale allure.”  Het is een andere kwalificatie dan die waarmee d’Ancona en alle 

andere bij FbtS betrokken personen in 1999 geconfronteerd werden.    

 Het festival heeft inderdaad een groei doorgemaakt, maar dan wel beperkt. 

Internationale allure? De resultaten van het onderzoek rechtvaardigen een forse relativering 

van Roodnats vriendelijke compliment. Al snel na het zwakke begin heeft het festival in de 

loop van zijn bestaan op een snel toegenomen waardering kunnen rekenen, maar niet bij 

iedereen. In een groot deel van het filmaanbod en de bijkomende programmaonderdelen 

komt tot uiting dat FbtS zich, in zijn streven naar culturele legitimatie, grotendeels 

conformeert aan datgene wat in de wereld van filmprofessionals en -cinefielen ‘bon ton’ is; 

wat gangbaar, gebruikelijk en gewenst is. Het is aannemelijk dat door het zich niet daarbij 

betrokken of thuis voelen, bij sommige (wellicht potentiële) bezoekers het idee is ontstaan 

dat “het festival er niet voor gewone mensen is”. In die zin is het festival er onvoldoende in 

geslaagd om het door de beleidbepalers gewenste uitgangspunt van de laagdrempeligheid 

tot zijn recht te laten komen. 

6.2 Vervolgonderzoek 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van de in de inleiding en in het overzicht genoemde 

bronnenmateriaal en literatuur. Het kader van de toegemeten ruimte biedt geen 

gelegenheid tot verder onderzoek naar de mening over en de visie op Fbts of filmfestivals in 

het algemeen zoals die gangbaar is onder de hierboven genoemde groep mensen.  Over 

deze groep is door de personen die in het onderzoek aan het woord zijn gekomen, wel 

gesproken, maar er is eigenlijk niet of nauwelijks met die mensen gecommuniceerd. FbtS 

houdt jaarlijks weliswaar een tevredenheidsonderzoek onder de bezoekers. Het gaat dan wel 

om bezoekers die toch al geïnteresseerd zijn in de onderdelen waarmee het festival zich juist 

wil onderscheiden. Een interessante bron voor verder onderzoek zou daarom kunnen 

bestaan uit interviews met en het enquêteren van diverse bezoekers en anderszins bij het 

festival betrokkenen. Nog interessanter voor dat nadere onderzoek zijn degenen die meestal 

buiten beeld blijven, de ‘festivalmijders’: zij kunnen duidelijk maken wat ze wel of niet 

waarderen bij een filmfestival en wat hun visie is op ‘kwaliteit’ en ‘laagdrempeligheid’.  
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Overzicht van het gebruikte (bronnen)materiaal en literatuur 

A. Primaire bronnen 

Archieven 

Archief Gemeente Vlissingen, Vlissingen, Toegangsnummer 399 

Krantenartikelen 1999-2014. 

Archief Gemeente Vlissingen, Vlissingen, toegangsnummer 399 

Inv.nr. 454, Notulen Gemeenteraad.  

Hogeschool Zeeland (HZ) 

HZ University of Applied Sciences: Kenniscentrum Kusttoerisme, Toeristische 

trendrapportage. Zeeland in cijfers. Trendrapporten 2003 t/m 2012. Ook te raadplegen via 

www.kenniscentrumtoerisme.nl  

https://hz.nl/studiekeuze/studentenleven/hz-cult  

Ministerie van WVC  

Investeren in Cultuur”, Nota Cultuurbeleid 1993-1996, , Den Haag 1992. 

Stichting Film by the Sea 

Inhoudelijke Verslagen 2003 t/m 2019. De verslagen zijn te vinden op de website 

http://www.filmbythesea.nl (Laatst geraadpleegd 7 juni 2020)   

Statuten Stichting Film by the Sea 

Zeeuws Archief (ZA), Middelburg, 

Inv.nr. 1527, Archief Stichting Nieuwe Muziek Zeeland, Doos S10, S12 S25 en S30. 

Inv.nr. 1528, Archief Stichting Filmhuis Middelburg 1983-1985. 

Zeeuwse Bibliotheek (ZB)  

ZB Planbureau, Films in Zeeland. Een eerste verkenning van het gemeenschappelijk nut van 

meer films en t.v.- producties in Zeeland (Middelburg 2016). 

Documentatiemap Leo Hannewijk 

Interviews: 

Jan Doense, filmmaker en organisator van filmfestivals, artistiek directeur FBTS vanaf 2018. 

Interviews door A.R. Frederiks, in verband met coronacrisis via e-mail op  12 maart, 22 en 23 

juli 2020. 

Gerlinde Heywegen , filmprogrammeur bij FbtS. Interview door A.R. Frederiks, in verband 

met coronacrisis via e-mail op  16 en 19 juli 2020. 

http://www.kenniscentrumtoerisme.nl/
https://hz.nl/studiekeuze/studentenleven/hz-cult
http://www.filmbythesea.nl/
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Leo Hannewijk, artistiek directeur FBTS (2000-2018), directeur International Film Festival 

Breda (2009-2011), momenteel directeur Zeeuwse Concertzaal & directeur/bestuurder van 

cultuurcentrum “De Oostkerk” te Middelburg.  Interview door Christian Blaha, 21 juli 2015, 

in: C. Blaha,, “Wat in Middelburg kan, dat kan niet” Jeugd & Muziek Zeeland/ Nieuwe Muziek 

Zeeland, 172-173; 292-293. Interview door Leo Dijksterhuis, De Filmkrant, 7 september 

2018. Interview PZC, 2 september 2014, 83.  

Claudia Polverosi, officemanager bij FbtS. Interview door A.R. Frederiks, in verband met 

coronacrisis via e-mail op 10 maart, 17 april, 8 en 9 juni, 27 en 29 juni 2020. 

Helge Prinsen, journalist en filmmaker. Interview door A.R.Frederiks, in verband met 

coronacrisis via e-mail op 13 juli 2020. 

Olga Zuiderhoek, actrice. Kort interview door A.R.Frederiks op 14 september 2020. 

Kranten/tijdschriften 

Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Jaargangen 1990-heden. Ook te raadplegen via 

https://www.krantenbankzeeland.nl  

De Filmkrant. Jaargangen 1990-heden. 

Websites (Allen laatst geraadpleegd juni 2020) 

Website FIAPF: www.fiapf.org (Laatst geraadpleegd 10 juni 2020) 

Website Film by the Sea: http://www.filmbythesea.nl 

Website Film Festival Research Network (FFRN): http://www.filmfestivalresearch.org/  

Websites Gemeente Middelburg (Subsidiebeleid): 

https://www.rekenkamerkvm.nl/Rapporten/Rapporten%20Middelburg/Rapport%20subsidie  

(Laatst geraadpleegd 29 mei 2020). 

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Subsidie (Laatst geraadpleegd 29 mei 2020). 

Website Gemeente Vlissingen: 

https://www.vlissingen.nl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Deelnotas_Cultuur_2012-

2016.pdf (Laatst geraadpleegd 8 juni 2020). 

Website Provincie Zeeland: https://www.zeeland.nl/cultuur/cultuurbeleid (Laatst 

geraadpleegd 29 mei 2020).                                                                                        

Via deze site zijn te downloaden: 

- Provincie Zeeland, Nota Provinciaal cultuurbeleid 2013-2015 

- Provincie Zeeland, Nota Provinciaal cultuurbeleid 2016-2019 

- Provincie Zeeland, Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020 
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 Bijlage A: Bezoekersaantallen FbtS 1999-2019 

 

Jaar Bezoekersaantal 

1999 12.500 

2000 15.000 

2001 17.600 

2002 22.000 

2003 28.500 

2004 27.500 

2005 37.000 

2006 39.400 

2007 45.000 

2008 42.000 

2009 43.700 

2010 42.350 

2011 46.100 

2012 45.500 

2013 44.500 

2014 46.200 

2015 41.223 

2016 43.300 

2017 46.200 

2018 46.600 

2019 44.000 

 

De cijfers zijn gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn van de Provinciale Zeeuwse Courant 

en de Inhoudelijke Verslagen van de Stichting FbtS. 

De afname van de bezoekersaantallen in 2015 is te verklaren door de afschaffing van de 

subsidie voor de vervoerskosten die bedoeld was voor middelbare scholieren die de speciaal 

voor hen bedoelde FbtS-voorstellingen bezoeken. In 2020 kwamen 21.388 bezoekers naar 

het festival. Gelet op de door de coronacrisis beperkende maatregelen was dat meer dan 

waarop de festivalorganisatie gerekend en gehoopt had. 

 

 Bijlage B: Bezoekersaantallen Fbts door het jaar  

Jaar  Aantal bezoekers 

2014/15 18.528 

2015/16 18.612 

2016/17 20.003 

2017/18 17.189 
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 Bijlage C: Winnaars Film & Literatuurcompetitie en juryleden 

2000: Angels of the Universe, Fridrik Thor Fridriksson, IJsland                                                   

Jury: Frans Weisz, Renee Soutendijk, Judith Herzberg en Thom Hoffman  

2001: The Weight of Water, Kathryn Bigelow, Verenigde Staten                                              

Jury: Fons Rademakers (voorzitter), Rinus Ferdinandusse, Marion Bloem, Nouchka van Brakel 

en Erik de Bruyn  

2002: Burning in the Wind, Silvio Soldini, Italië                                                                             

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Digna Sinke, Jos Stelling, Remco Campert, Kees van 

Beijnum en Kristien Hemmerechts  

2003: Mang Jing, Li Yang, China                                                                                                                

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Connie Palmen, Lili Rademakers, Peter van Bueren, 

Ate de Jong, Ronald Giphart en Geert Mak  

2004: Witnesses,Vinko Bresàn, Kroatië                                                                                                

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Manon Uphoff, Heleen van Royen, Jasperina de Jong, 

Pieter Verhoeff, Ineke Houtman en Hans van Mierlo  

2005: Le Couperet (The Ax), Constantin Costa-Gavras, Frankrijk                                               

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Mensje van Keulen, Helga Ruebsamen, Martin Bril, 

Mimoun Oaïssa en Karim Traïdia  

2006: Mother of Mine, Klaus Härö,  Finland                                                                                  

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Jan Brokken, Annejet van der Zijl, Marleen Gorris, 

Tommy Wieringa, Willeke van Ammelrooy en Herman Koch  

2007: Border Post, Rajko Grlic, Kroatië                                                                                                    

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Chiem van Houweninge sr., Sylvia Kristel, Tessa de 

Loo, Peter van Straaten en Alex van Warmerdam  

2008: Entre Les Murs, Laurent Cantet, Frankrijk                                                                            

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Maria Goos, Thekla Reuten, Christine Otten, 

Gerbrand Bakker en Ben Verbong  

2009: Le Hérisson, Mona Achache, Frankrijk                                                                                  

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Marjolein Beumer, Nelleke Noordervliet, Tania 

Heimans, Nazmiye Oral, Max van Praag en Pierre Bokma  

2010: Submarino, Thomas Vinterberg, Denemarken                                                                     

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Johanna ter Steege, Rosita Steenbeek, Marjan Berk, 

Kees van Kooten, Mark de Cloe en Franca Treur  

2011: Oranges and Sunshine, Jim Loach, Verenigd Koninkrijk                                 

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Paul Verhoeven, Sylvia Hoeks, Peter Buwalda, Stine 

Jensen, Maria Peters en Marieke van der Pol  
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2012: Shadow Dancer, James Marsh, Verenigd Koninkrijk                                                         

Jury: Rinus Ferdinandusse (voorzitter}, Liz Snoijink, Michiel Romeyn, Jacques van Heijningen, 

Sonia Herman Dolz, Jan van Mersbergen, Abdelkader Benali en Jessica Durlacher  

2013: The Attack, Ziad Doueri, Libanon                                                                                

Jury:Rinus Ferdinandusse (voorzitter), Adriaan van Dis, Huub van der Lubbe, Mijke de Jong, 

Monic Hendrickx en Tatjana van Zanten  

2014: I Won't Come Back, Ilmar Raag, Estland                                                                              

Jury: Adriaan van Dis (voorzitter), Carolijn Visser, René Appel, Carine Crutzen, Jan Decleir en 

Heddy Honigmann  

2015: Perfect Day, Fernando León De Aranoa, Spanje                                                                 

Jury: Adriaan van Dis (voorzitter), Olga Zuiderhoek, Dimitri Verhulst, Michiel van Erp, Joke 

van Leeuwen, Jan Vantoortelboom en Marina Blok  

2016: Original Bliss, Sven Taddicken, Duitsland                                                                            

Jury: Adriaan van Dis (voorzitter), Saskia Noort, Winnie Sorgdrager, Yentl Schieman, Annelies 

Verbeke, André van Duren en Jaap Robben  

2017: Homecoming (1945), Ferenc Török, Hongarije                                                                  

Jury: Adriaan van Dis (voorzitter), Ariane Schluter, Hans Maarten van den Brink, Oek de Jong, 

Paula van der Oest, Peter Slager en Robert Jan Westdijk  

2018: Das schweigende Klassenzimmer, Lars Kraume, Duitsland                                              

Jury: Adriaan van Dis (voorzitter), Hanna Bervoets, Mike van Diem, Ida Does, Hetty 

Naaijkens-Retel Helmrich, Antoinette Beumer, Alex Boogers en Marieke Lucas Rijneveld  

2019: Ghost Town Anthology, Denis Côté, Canada                                                                       

Jury: Stine Jensen (voorzitter), Henny Vrienten, Maartje Wortel, Rudolf van den Berg en 

Genelva Krind 

2020: Deutschstunde, Christian Schwochow, Duitsland        

Jury: Stine Jensen (voorzitter), Babs Gons, Joyce Roodnat, Esmé Lammers en Thomas 

Rosenboom. 
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Bijlage D: Career Achievement Award 

Het festival eert regisseurs en acteurs met een grote staat van dienst regelmatig met een 

oeuvreprijs. Deze heet sinds 2019 Career Achievement Award. Eerder werd deze Lifetime 

Achievement Award, Grand Acting Award of Grand Director Award genoemd. De laureaten 

zijn:  

2000: Morgan Freeman 

2003: Ettore Scola 

2004: Miloš Forman & Saul Zaentz 

2005: István Szabó 

2006: Jonathan Demme 

2007: Volker Schlöndorff, Ben Kingsley 

2008: Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne, Michael Nyqvist 

2009: George Sluizer 

2010: Jean-Claude Carrière 

2011: Terence Davies, Paul Verhoeven 

2012: Jim Sheridan, Robbe De Hert 

2013: Jan Decleir 

2014: Jan Troell, Rutger Hauer 

2015: Monic Hendrickx 

2016: Claudia Cardinale 

2017: Bruno Ganz 

2018: Sophia Loren 

2019: Claude Lelouch 

2020: Olga Zuiderhoek    
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Bijlage E: Voorbeelden juryrapporten 

Winnaar Film & Literatuurcompetitie 2019: Ghost Town Anthology 

“Na lang debatteren, heeft de jury gekozen voor een film die urgent is in zijn thematiek, zijn 

nek uitsteekt en risico’s durft te nemen, zowel in artistiek als maatschappelijk opzicht. Wij 

realiseren ons dat het niet een film is die iedereengemakkelijk zal bekoren, maar het is een 

metaforische film die de thematiek van al dat wat verdwijnt–het dorpsleven, mensen die 

sterven-op een prachtige poëtische en bovenal filmische manier vertelt. (…) Deze film gaat 

over een kleine, verdwijnende gemeenschap in een koud, desolaat landschap. De zelfmoord 

van een jongeman dompelt het dorp onder in rouw en zelfs de kloeke burgemeester kan niet 

de boel onder controle houden. Juist in tijden van overvloed aan streamingdiensten, HBO, 

Netflix en grote publieksfilms, trok deze rauwe poëtische en gelaagde film onze aandacht. 

Zoals de bewoners uit het dorp letterlijk achtervolgd worden doorgeesten, zo achtervolgt 

deze film je figuurlijk nog lang.” 

 

Winnaar Youth Jury Award 2017: The Square (2017) 

“Wij vinden The Square de beste film, omdat het zo’n groot aantal thema’s, zoals de 

verhoudingen tussen rijk en arm, het gedrag van mensen in de moderne kunstwereld en 

menselijk gedrag in het algemeen. De film heeft een interessante benadering van deze 

thema’s door middel van humor, satire, ongemakkelijke situaties en sterk gespeelde 

personages. De film was onvoorspelbaar door een originele manier van vertellen, waardoor 

je geboeid bleef kijken. De film heeft veel te bieden op het gebied van inhoud. Bij een 

tweede keer kijken zou je nieuwe dingen ontdekken. Niet alles is meteen duidelijk en dit 

geeft stof tot nadenken. Daarom is dit voor ons een perfecte film voor de jongeren in 

Nederland om te kijken, omdat ze deze film in een groepssituatie zullen kijken. De vele lagen 

in The Square zullen veel discussiepunten opleveren en tegelijk een origineel verhaal dat 

nergens anders in deze vorm te vinden is.” 

Winnaar International Student Jury Award 2017: Patients (2016) 

Student Luc Beech, die de prijs uitreikte: “I am here, before you, to talk about a certain 

movie, a piece of art. One that exposes strength in the people we call weak, that shows that 

behind every sick person there is a struggle but also life, plain and simple. We see people in 

immense suffering who are trying to relearn how to live, laugh and persevere. This film, 

ladies and gentlemen, is called Patients and follows step by step the story of Ben, a young 

quadriplegic man as he slowly recovers his mobility in a Parisian health centre. On his way, 

he meets new friends, makes mistakes and invites us in a world that is too often willingly 

forgotten by most. In this movie Medhi idir and Grand Corps Malade bring us a masterpiece 

where every detail, every camera shot brings us inside the head of these patients with 

humour and humility. We feel as they feel during this movie... like prisoners, of not only the 

hospital but also their bodies as some make progress and others despair. If you haven’t 

already, and especially if you understand French as I do, please do see this piece of art for it 

is one and its makers deserve full recognition for delivering it to us.” 
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Bijlage F: Voorbeeld gastenlijst 2019 

Alain de Levita, Producent De slag om de Schelde 

Alex Boogers, Auteur 

Alexa Rodrigues, Festivalorganisator Shortcutz Amsterdam 

Anita Pijpelink, Gedeputeerde Zeeland 

Anne Sluizer- Lordon, Producent 

Anne-Emmanuelle Grossi, Directeur Institut français des Pays-Bas 

Annemarie Oster, Auteur 

Anouk Sluizer, Producent 

Ate de Jong, Filmmaker/auteur The Discovery of Heaven 

Baris Azman Regisseur 

Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now 

Bart Chabot, Auteur 

Bas van den Tillaer, Burgemeester Vlissingen 

Beri Shalmashi, Filmmaker 

Chiem van Houweningen, Scenarioschrijver 

Claire Pijman, Regisseur Living the Light: Robby Müller 

Claude Lelouch, Regisseur Les plus belles années d'une vie 

Claudio Giovannesi, Regisseur Piranhas 

Connie Palmen, Auteur 

Danny Vera Muzikant 

Debbie Honeywood, Actrice Sorry We Missed You 

Dick Maas, Filmmaker 

Diego Pascal, Panarello, Filmmaker/muzikant The Strange Sound of Happiness 

Eef de Graaf Regisseur/producent Duurzame eilanden 

Els Vandevorst, Producent Domino 

Erik de Bruyn, Filmmaker Grenslanders 

Esmé Lammers, Filmmaker 

Faye Kimmijser, Actrice De club van lelijke kideren 
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Floor van der Meulen, Fimmaker The Last Male on Earth 

Franca Treur. Auteur 

Frans Weisz, Regisseur Goset: het vermoorde theater 

Genelva Krind, Actrice 100% Coco New York 

Gerbrand Bakker, Auteur 

Gitta Kruisbrink, Beleidsmedewerker Nederlands Filmfonds 

Hadassah de Boer, Presentatrice 

Han Polman, Commissaris van de Koning Zeeland 

Hans Maarten van den Brink, Auteur 

Hans Sakkers, Historicus 

Hedy D'Ancona, Bestuurder 

Helge Prinsen, Journalist 

Henny Vrienten, Muzikant 

Hetty Naaijkens, Producent 

Hugo Emmerzael, Filmjournalist 

Inge Ipenburg, Stemactrice 

Ivana Ivkovic, Filosoof 

Jacques van Heijningen, Film Commissioner Rotterdam 

Jan Vantoortelboom, Auteur 

Jasmine Sendar, Actrice Grenslanders 

Jeroen Margry, Scenarioschrijver De club van lelijke kideren 

Joao Rodrigues, Festivalorganisator Shortcutz Amsterdam 

Jonathan Elbers, Regisseur De club van lelijke kideren 

Joop Span, Regisseur Operatie Oosterscheld 

Juri Ferr,i Regisseur Meidagen 

Karim Traïda, Filmmaker 

Karin van As, Presentatrice Dagelijks talkshow 

Kevin Janssens, Acteur De Patrick 

Kevin Toma, Muzikant/filmjournalist Nosferatu: Eine Symphonie des Grauens 
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Klaas van de Ketterij, Filmmaker Soldaat zonder wapen 

Ko de Korte, Filmmaker Rural Blues 1989 

Liz Snoijink, Actrice 

Maartje Wortel, Auteur 

Margot Schotel, Programmamaker De vergeten slag 

Marjolein Beumer, Scenarioschrijver 

Mark van Eeuwen, Producent De slag om de Schelde 

Michiel Romeijn, Acteur 

Mischa Kamp, Filmmaker Kapsalon Romy 

Monic Hendrickx, Actrice Grenslanders 

Narek Awanesyan, Acteur De club van lelijke kideren 

Niek Teunissen Producent De club van lelijke kideren 

Paul Kramer, Filmmaker Pleasure Piers 

Peter Flamman, Sound designer Wilkolak 

Peter Lataster, Filmmaker De kinderen van Juf Kiet 

Peter Slager, Muzikant BLØF 

Petra Lataster, Filmmaker De kinderen van Juf Kiet 

Regina Grüter, Historica 

René Mendel, Producent Goset: het vermoorde theater 

René Mioch, Filmjournalist 

Renko Douze, Producent The Last Male on Earth 

Roel van Bambost, Filmjournalist 

Rudolf van den Ber,g Filmmaker Tirza 

Sem Hulsmann, Acteur De club van lelijke kideren 

Sonia Herman Dolz, Filmmaker 

Sonny Coops van Utteren, Acteur Mijn bijzonder rare week met Tess 

Stine Jensen, Filosoof/auteur 

Tamara Bos, Producent/auteur Kapsalon Romy 

Tim Mielants, Regisseur De Patrick 
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Tobias van Gent, Historicus 

Wieke van Oordt, Auteur 

Winnie Sorgdrager, Bestuurder 

Zühleya Azman, Producent 

Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now 

 


