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Van september 2009 t/m april 2010 presenteren de Verkadefabriek en 
de Reinier van Arkel groep voor de derde keer de lezingencyclus Film 
en Psychiatrie. Net als afgelopen seizoen bestaat de reeks uit zeven 
speelfilms met een psychiatrische invalshoek. En ook dit keer worden 
alle voorstellingen weer in- en uitgeleid door de Bossche psychiaters 
Paul van Dongen en Pieter-Jan Carpentier. Als geen ander weten zij 
zowel de films als de onderliggende psychiatrie te ontleden.

Psychiatrie vormt een vruchtbare voedingsbodem voor films. Dat heeft bekende 
klassiekers opgeleverd als One flew over the cuckoo’s nest en A Clockwork 
Orange, maar daarmee is de koek bepaald niet op. Alleen al de laatste tien jaar 
zijn er zo’n tachtig bijzondere arthousefilms uitgekomen die direct of indirect te 
maken hebben met een psychiatrisch thema. Autisme, borderline, depressie, 
geheugenverlies, pedofilie, rouwverwerking, schizofrenie, slapeloosheid, 
verslaving - je kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een film over.

Uit het grote aanbod stelde Verkadefabriek filmprogrammeur Ilona van 
Heeckeren een groslijst samen, waaruit de psychiaters Paul van Dongen en 
Pieter-Jan Carpentier zeven titels kozen voor hun nieuwe reeks Film en 
Psychiatrie. De selectie van beide filmkenners is zeer gevarieerd:

21 sep 2009  Respiro 
  Emanuele Crialese (It, 2002)

19 okt 2009  Synecdoche, New York 
  Charlie Kaufman (VS, 2008)

16 nov 2009  Brothers 
  Susanne Bier (Dk, 2004)

18 jan 2010  Little children 
  Todd Field (VS, 2006)

22 feb 2010  Vier Minuten 
  Chris Kraus (D, 2006)

15 mrt 2010  Caos calmo 
  Antonio Luigi Grimaldi (It, 2008)
 
19 apr 2010  Boy A 
  John Crowley (GB, 2007)

Synecdoche, new York

Brothers

Boy A
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Vergeleken met de vorige editie is er één klein verschil. Het programma is iets 
minder zwaar op de hand - al blijft dat natuurlijk heel subjectief. Aan de opzet 
van de cyclus is verder weinig veranderd: voorafgaand aan elke voorstelling 
houden beide psychiaters een korte inleiding waarin ze vooral focussen op de 
filmische kant, na afloop volgt een nabespreking waarin de psychiatrische kant 
ruim aan bod komt. Samen met het publiek worden daarbij alle vragen bespro-
ken die de film heeft opgeroepen. Maar dat niet alleen. Er wordt ook gekeken 
hoe de psychiatrische problematiek is verbeeld en wat daar de achtergronden 
van zijn. En zo mogelijk wordt de hamvraag beantwoord: heeft de filmpatiënt de 
juiste behandeling gekregen?

Deze combinatie van een psychiatrische én een filmische blik levert telkens 
weer verfrissende inzichten op, zo bleek de afgelopen twee jaar in de Verkade-
fabriek. Paul van Dongen en Pieter-Jan Carpentier hebben daarmee een extra 
podium gevonden voor een bijzonder initiatief, waarmee ze tien jaar geleden 
begonnen bij de psychiatrische instelling Coudewater in Rosmalen en bij de 
Reinier van Arkel groep in Den Bosch en Vught. De besprekingen in de 
Verkadefabriek zijn bedoeld voor een breed publiek: voor wie interesse heeft 
in film, de menselijke psyche en geestelijke gezondheidszorg. Kortom, voor 
iederéén eigenlijk.

 

 
Meer informatie over de films 
www.verkadefabriek.nl 

Meer informatie over de Reinier van Arkel groep 
www.reiniervanarkelgroep.nl 

Meer informatie, downloads, trailers en filmstills  
www.film-en-psychiatrie.nl 
 
 
 
 
 

Colofon
programmering: Ilona van Heeckeren, Verkadefabriek
teksten: Arthur van Zuylen, Gouda
publiciteit: Bas Witte, Verkadefabriek
sprekers: Paul van Dongen en Pieter-Jan Carpentier 
met dank aan: de Reinier van Arkel groep en met name Jannemeis van Berkel 

Little Children
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FILMBESCHRIJVING RESPIRO
 
Hemels blauw is de zee rond Lampedusa, het Italiaanse visserseilandje waar 
Respiro zich afspeelt. Hemels blauw zijn ook de ogen van hoofdrolspeelster 
Valeria Golino. Zij is perfect gecast als de raadselachtige Grazia, een moeder 
van drie (pre)pubers. De eigenzinnige Grazia onttrekt zich aan de strenge leef-
regels van het eiland: ze blijft uitslapen als ze daar zin in heeft, zwemt topless in 
zee en papt aan met buitenlandse toeristen.

Zulke eigenzinnigheid wordt bepaald niet gewaardeerd door de bekrompen 
eilandbewoners, die de jonge vrouw steeds meer als een outcast beschouwen. 
Zelfs Grazia’s man keert zich tegen haar en besluit dat ze moet worden opge-
nomen in een psychiatrische kliniek op het vasteland. De wat labiele Grazia is 
echter helemaal niet zo gek als iedereen denkt. Ze wordt vooral gek gemáákt 
door haar omgeving en slaat daarom op de vlucht. Geholpen door haar oudste 
zoontje verschuilt ze zich in een verlaten grot aan het strand, maar dat kan op 
zo’n klein eiland natuurlijk niet lang verborgen blijven.

Regisseur Emanuele Crialese baseerde het verhaal van Respiro op een oude 
legende over Lampedusa, waarin een verstoten vrouw in zee verdwijnt en lange 
tijd dood wordt gewaand. In een soms magisch-realistische stijl schetst 
Crialese een ontroerend beeld van de tragische Grazia. Zij wordt vermalen door 
traditionele familiebanden, maar uiteindelijk eindigt de film met een sprookjes-
achtig happy end. Dat is niet alleen heel mooi en ontroerend, maar bovendien 
subliem gefilmd.

Respiro wordt van begin tot eind gedragen door het voormalige Italiaanse 
fotomodel Valeria Golino. Zij wist een succesvolle overstap te maken naar de 
filmwereld en speelt in haar vaderland vaak hoofdrollen. Recent nog in Caos 
Calmo, het drama dat eveneens tijdens deze reeks wordt vertoond. Veel beken-
der is zij echter van kleine bijrollen in grote Amerikaanse films. Toevallig ook in 
‘psychiatrische’ films, zoals Leaving Las Vegas en Rain Man.

Regie: Emanuele Crialese. It. 2002. Met: Valeria Golino, Vincenzo Amato, 
Veronica D’Agostino e.a. 95 min. 12+
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MANISCH-DEPRESSIEVE STOORNIS 

Het mooie van Respiro is dat de psychiatrie in deze film 
zich op allerlei manieren laat duiden en je de film dus op 
heel verschillende manieren kunt bekijken. Er komt immers 
van alles aan bod, zoals het gevaar van groepsdwang, 
het Oedipus-complex, persoonlijkheidsstoornissen en de 
grens tussen normaal en ‘gek’. Al heeft filmmaker Crialese 
er één aandoening duidelijk uitgelicht: de bipolaire stoor-
nis, beter bekend als manisch-depressivieve stoornis. 
In interviews benadrukte de regisseur dat niemand op 
Lampedusa hem kon vertellen wat er precies mis was met 
de vrouw waarop hij zijn film baseerde, behalve dat “zij té 
bedroefd was wanneer ze verdriet had en té blij was wan-
neer ze gelukkig was”.

Dat laatste is in een notendop het belangrijkste kenmerk 
van een bipolaire stoornis. Patiënten met deze aandoe-
ning wisselen sombere depressieve periodes namelijk af 
met periodes waarin ze ontremd en hyperactief zijn; in 
extreme gevallen denken ze dan zelfs de hele wereld aan 
te kunnen. Hoewel er slechts één woord verschil zit tus-
sen depressie en manische depressie, gaat het om twee 
verschillende psychiatrische aandoeningen. Een depressie 
is unipolair: er treden alleen depressieve fases op, waarbij 
patiënten last hebben van somberheidsklachten en andere 
karakteristieke symptomen (slapeloosheid, lethargie en 
eetstoornissen). Ze functioneren normaal in de periodes 
dat zij niet depressief zijn.

Vandaar dat ook de behandeling verschilt. Iemand met 
een unipolaire depressie krijgt meestal antidepressiva zoals 
Prozac en verwante middelen, iemand met een bipolaire 
stoornis lithium, anti-epileptica en moderne antipsychotica. 
Het stellen van de juiste diagnose is cruciaal, want wan-
neer manisch depressieve patiënten alléén met antide-
pressiva worden behandeld kan soms juist een manie 
ontstaan.

Helaas kan die diagnostiek in de praktijk een valkuil vor-
men, want de depressieve fases van beide aandoeningen 
zijn vrijwel identiek. Tien procent van de patiënten die 
op het spreekuur komen met de verschijnselen van een 
depressie blijken later manisch depressief, maar worden in 
eerste instantie niet herkend doordat ze nog geen mani-
sche periode hebben doorgemaakt. Om die reden is het 
AMC in 2009 gestart met de zogeheten DIADE-studie, 
waarbij wordt gekeken of geavanceerde MRI-scans van de 
hersenen de diagnostiek van depressies kunnen verbe-
teren. Daardoor zou de juiste behandeling eerder kunnen 
beginnen.

SCHONE SCHIJN 

Wie Respiro ziet zal op slag verliefd worden op Lampe-
dusa. Idyllische landschappen, sprookjesachtige stranden, 
een authentiek visserdorpje – wat wil je nog meer? He-
laas bedriegt die schone schijn. De film laat namelijk een 
belangrijk facet buiten beeld: de immigratieproblematiek 
waarmee het eilandje de afgelopen jaren negatief in het 
nieuws kwam. Dankzij de ligging halverwege Sicilië en het 
Afrikaanse continent vormt Lampedusa een springplank 
voor Afrikaanse vluchtelingen die met gammele bootjes 
hun heil hopen te vinden in Europa. Velen van hen werden 
onderschept door de Italiaanse kustwacht en onderge-
bracht in een overvol opvangcentrum op Lampedusa. Met 
soms mensonterende omstandigheden als gevolg. Sinds 
het voorjaar van 2009 lijkt de migratie gehalveerd, maar 
of de vluchtelingen er nu beter aan toe zijn is nog zeer de 
vraag. Want door een omstreden deal tussen de Italiaanse 
premier Berlusconi en de Libische leider Gaddafi worden 
alle opgebrachte immigranten sindsdien linea recta terug-
gestuurd naar Libië.
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FILMBESCHRIJVING SYNECDOCHE NEW YORK
 
De verwachtingen waren torenhoog gespannen in Cannes, waar de Amerikaan-
se scenarioschrijver Charlie Kaufman in 2008 zijn debuut maakte als regisseur. 
Zou zijn eerste eigen speelfilm net zo uniek zijn als de scripts die hij eerder 
schreef voor anderen? Het antwoord bleek een volmondig ja. Synecdoche, 
New York is namelijk een film zoals niet eerder werd gemaakt. Een caleidosco-
pische achtbaanrit met het ultieme Droste-effect - u weet wel, van het ca-
caoblik met een verpleegster die in haar hand een cacaoblik heeft met diezelfde 
verpleegster die... enzovoorts.

Vergeleken met Kaufman’s eerdere werk (zoals het tragikomische Being John 
Malkovich) is Synecdoche, New York een veel vollere film met veel meer lagen. 
Een film die bovendien het nodige vergt van de kijker. Dat begint al bij de titel: 
het tongbrekende synecdoche is een literaire stijlfiguur, een vorm van beeld-
spraak waarbij een klein deel staat voor een groter geheel.

Dat laatste is precies wat we zien in Kaufman’s film, waarin de omhoog gevallen 
regisseur Caden Cotard een theaterstuk wil maken over het hele leven. En dan 
niet zomaar een stuk, het moet het meesterwerk der meesterwerken worden. 
Cotard huurt daartoe een enorme loods af in New York en begint vol goede 
moed aan de repetities met zijn crew. Maar voortdurend verlegt hij zijn grenzen 
en ideeën, waardoor het stuk steeds grootser en grootser wordt. Met desas-
treuze gevolgen: na twintig jaar repeteren en bijschaven is er nog steeds geen 
echte voorstelling en lopen waan en werkelijkheid bij Cotard steeds verder door 
elkaar. Wat ooit begon als een ambitieus theaterplan van een man met een 
midlife crisis eindigt dan ook in een levensgroot fiasco.

Het verhaal van Synecdoche, New York heeft een hoge dichtheid, vol dub-
belrollen en sprongen in de tijd. Navertellen is dus schier onmogelijk. Ook 
op een ander vlak is de dichtheid hoog: de film zit vol sterren die eerder een 
oscar(nominatie) kregen. De lijvige Philip Seymour Hoffman steelt de show als 
Caden Cotard, maar krijgt stevig weerwerk van Catherine Keener en de Britse 
topactrices Samantha Morton en Emily Watson. Verder zijn er onder meer bijrol-
len voor bekende namen als Jennifer Jason Leigh, Hope Davis, Diane Wiest en 
Michele Williams.

Regie: Charlie Kaufman. VS 2008. Met: Philip Seymour Hoffman, Catherine 
Keener, Samantha Morton, Emily Watson e.a. 124 min. 12+



FILM EN PSYCHIATRIE SYNECDOCHE, NY 19 OKT 09
De Verkadefabriek en de Reinier van Arkel groep presenteren van 
sep 2009 t/m apr 2010 in de Verkadefabriek de lezingencyclus ‘Film en Psychiatrie’.

!

OBSESSIE VOOR DE DOOD 

Je hoeft geen dokter te zijn om te zien dat het hoofdper-
sonage Caden Cotard in Synecdoche, New York behoorlijk 
ziek is. Zowel lichamelijk als geestelijk gaat het niet goed 
met de door Philip Seymour Hoffman gespeelde theater-
maker. Hij lijdt aan een bacteriële huidinfectie (sycosis) en 
hij is een enorme hypochonder – iemand die van de klein-
ste aandoening meteen een grote kwaal maakt. Bij Cotard 
gebeurt dat laatste zelfs heel extreem: hij lijkt geobsedeerd 
door de dood.

Regisseur Charlie Kaufman kent zijn klassiekers, want 
Caden Cotard lijdt aan het syndroom van Cotard. Deze 
zeldzame psychiatrische aandoening is vernoemd naar de 
Parijse neuroloog Jules Cotard, een voormalig legerchirurg 
die in 1880 als eerste een patiënte beschreef met wat hij 
destijds een ‘ontkenningsdelier’ noemde. De vrouw dacht 
dat ze sommige organen miste en dat ze niet meer hoefde 
te eten omdat ze toch geen natuurlijke dood zou hebben. 
Patiënten met een ernstige variant van de aandoening 
denken zelfs dat ze al dood zijn en zelf dus niet meer 
bestaan. Psychiaters noemen het daarom ook wel een 
nihilistische waan.

De oorzaken van het syndroom zijn heel divers. Vaak blijkt 
er sprake van hersenschade, bijvoorbeeld door een on-
geluk, hersenbloeding, hersentumor of dementie. Doordat 
de communicatie tussen bepaalde hersengebieden spaak 
loopt kunnen patiënten niet langer de juiste emoties kop-
pelen aan de dingen en de mensen die ze waarnemen. 
Kortom, er is sprake van een perceptiestoornis. In de prak-
tijk gaat het syndroom gepaard met andere psychiatrische 
klachten, zoals psychoses en depressie. De ziekte staat 
dus niet op zichzelf en komt bijvoorbeeld voor bij mensen 
met schizofrenie of een manisch-depressieve stoornis. De 
behandeling gebeurt met een combinatie van medicijnen, 
psychotherapie en cognitieve gedragstherapie. 

Saillant detail: Synecdoche, New York is niet de eerste 
keer dat Cotard terecht komt in de wereld van de fictie. 
De Franse schrijver Marcel Proust voerde in zijn beroemd-
ste werk A la recherche du temps perdu al een professor 
Cottard op – inderdaad, met twee t’s. In het medische 
vaktijdschrift Neurology ontspon hierover enkele jaren 
geleden een kleine discussie. Is die Cottard een homage 
aan Jules Cotard? Waarschijnlijk wel, want Proust’s vader 
was een chirurg in Parijs en bovendien een studiegenoot 
van Cotard.

ONGEBREIDELDE FANTASIE 

In Hollywood lopen veel mensen rond met veel fantasie, 
maar slechts weinigen halen het bij Charlie Kaufman. Zijn 
ongebreidelde fantasie leverde de afgelopen tien jaar films 
op vol gedachtenkronkels en hersenspinsels – stuk voor 
stuk voer voor psychologen en psychiaters.

Kaufmans doorbraak als scenarioschrijver kwam in 1999 
met Being John Malkovich, waarin een slome kantoorklerk 
een geheime doorgang ontdekt naar het hoofd van filmster 
John Malkovich. Bizar? Jazeker, maar Kaufman wist dat 
in 2004 nog te overtreffen met zijn oscarwinnende verhaal 
voor Eternal sunshine of the spotless mind. Zowel qua 
inhoud als vorm een fantastische film, waarin twee ex-
geliefden hun herinneringen aan elkaar laten uitwissen door 
een obscure neuroloog.

Tussendoor bewerkte Kaufman bovendien twee boeken 
tot filmscripts. Allereerst Adaptation over de schrijvende en 
ruziënde tweelingbroers Donald en Charlie Kaufman (!) die 
elkaars succes betwisten. En daarnaast het waargebeurde 
Confessions of a dangerous mind, George Clooney’s regie-
debuut over een Amerikaanse TV-presentator die onthult 
dat hij jarenlang geheim agent is geweest voor de CIA.
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FILMBESCHRIJVING BROTHERS
 
De tand des tijds knaagt aan de meeste films, maar heel soms wordt een film 
juist steeds actueler. Brothers is zo’n film. Toen dit Deense drama van Susanne 
Bier begin 2005 in Nederland uitkwam lag Afghanistan nog ver weg. Pas ander-
half jaar later begon de Nederlandse militaire missie in Uruzgan en sindsdien zijn 
daar helaas vele slachtoffers gevallen. Welke impact heeft dit op de militairen 
die de dans ontspringen? En op de familieleden thuis? Om die vragen draait het 
in Brothers.

De film gaat over de Deense beroepsmilitair Michael (Ulrich Thomsen uit Fes-
ten), een succesvolle man die gelukkig getrouwd is en twee schatten van doch-
ters heeft. Aan zijn voorspoed komt een eind als Michael wordt uitgezonden 
naar Afghanistan. Zijn helicopter wordt neergehaald en samen met een jonge 
collega wordt hij lange tijd gevangen gehouden door Taliban-strijders. Zij stellen 
Michael letterlijk en figuurlijk voor een prisoner’s dilemma, waarna hij door een 
gruweldaad zijn leven weet te redden.

De tol die hij daarvoor betaalt blijkt echter hoog. Als de doodgewaande Michael 
terugkeert in Denemarken is hij ernstig getraumatiseerd en kan hij zelfs zijn 
vrouw Sarah (Connie Nielsen) niet vertellen wat hij allemaal heeft moeten door-
staan. Hun relatie verslechtert zienderogen - al helemaal als hij haar verdenkt 
van overspel met zijn jongere broer Jannik, die Michaels rol in het huishouden 
heeft overgenomen. ‘Ik wou dat je dood was gebleven’, roept zijn oudste 
dochter hem vertwijfeld toe. Uiteindelijk escaleert de situatie volledig en wordt 
Michael opgenomen in een psychiatrische gevangenis.

Geloof het of niet: werkelijk alles aan Brothers is buitengewoon goed. Het ac-
teerwerk, de Dogma-achtige camera die de spelers dicht op de huid zit, en niet 
te vergeten de soundtrack met onheilspellende gitaarmuziek. In een interview 
met filmsite Cineuropa verklapte Susanne Bier ooit het geheim van haar werk. 
‘Als filmmaker ben ik begonnen met reclamefilmpjes. Dat vond ik eerst erg leuk, 
maar ze werden slechter en slechter toen ik het op een gegeven moment alleen 
nog voor het geld deed. Je moet dingen juist om goede redenen doen. Je moet 
een film dus maken vanwege het verhaal, omdat de karakters interessant zijn 
en omdat er iets in zit. Dat is nog geen garantie voor een goede film, maar het 
omgekeerde levert gegarandeerd een slechte film op.’

Regie: Susanne Bier. DK 2004. Met: Ulrich Thomsen, Connie Nielsen, Nikolaj 
Lie Kaas e.a. 117 min. 12+
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POSTTRAUMATISCHE STRESSSTOORNIS 

Net als de hoofdpersoon in het vorig jaar vertoonde  
Der Krieger und die Kaiserin kampt de oudste broer in 
Brothers met een posttraumatische stressstoornis ofwel 
PTSS. Toevallig betreft het in beide films een militair. De 
risicogroep is echter veel breder, want de belangrijkste 
trigger voor deze psychiatrische stoornis is een schok-
kende gebeurtenis. Bijvoorbeeld een ramp, een ongeluk, 
een overval of het plots overlijden van een naaste. Tachtig 
procent van alle Nederlanders heeft iets dergelijks weleens 
meegemaakt en circa tien procent van hen ontwikkelt een 
PTSS, zo concludeerde UvA-psycholoog Giel-Jan de Vries 
in oktober 2009 in een proefschrift. Omgerekend zijn dat 
bijna 900.000 mensen.

PTSS ontstaat door een overbelasting in onze hersenen, 
en wel van het complexe neurale systeem dat angstgevoe-
lens veroorzaakt. Bij heel heftige emoties kan dit systeem 
als het ware overladen worden met prikkels en raakt het 
ontregeld. Dit gaat gepaard met drie klassieke symptomen: 
herbeleving (via nachtmerries en flashbacks), vermijding 
(patiënten weigeren erover te praten) en hyperactivatie (last 
van schrikreacties en concentratiegebrek). Vaak krijgen 
mensen met PTSS last van somberheid en depressiviteit, 
soms leidt het tot geweldsuitbarstingen.

In Brothers zien we dit allemaal voorbijkomen. De film mag 
dan fictie zijn, het verhaal vertelt de harde realiteit. Zo werd 
afgelopen najaar bekend dat in Groot-Brittannië liefst 8,5 
procent van alle gevangenen bestaat uit ex-militairen die 
na hun afzwaaien last kregen van PTSS, depressies en 
drugs- en alcoholmisbruik. Het merendeel van hen blijkt 
veroordeeld voor (huiselijk) geweld.

De behandeling van PTSS is - zoals vaak in de psychiatrie 
- een kwestie van maatwerk. Als basis geldt een intensieve 
psychotherapie van drie tot vier maanden, eventueel in 
combinatie met antidepressiva. Het effect verschilt van 
patiënt tot patiënt en hangt deels samen met iemands 
sociaal-culturele en maatschappelijke achtergrond. Bij 
politie-agenten met PTSS bedraagt het genezingspercen-
tage bijvoorbeeld bijna honderd procent, maar bij andere 
groepen ligt het tussen de zestig en zeventig procent.

TWEELINGBROERS 

Het is geen toeval dat Brothers juist half november gepro-
grammeerd staat in deze reeks, want een kleine maand 
later gaat wereldwijd een Engelstalige remake in première. 
Je kunt je natuurlijk afvragen of er iets te verbeteren valt 
aan de orginele versie, maar filmbonzen in Hollywood den-
ken daar heel anders over. De gemiddelde Amerikaanse 
kijker is namelijk kopschuw voor films in een vreemde taal, 
waarbij ze gedwongen worden ondertitels te lezen. Dat 
staat een groot publiek en een hoge recette in de weg.

Vandaar een nieuwe versie. Die is trouwens niet door 
Susanne Bier zelf geregisseerd, maar door haar Ierse col-
lega Jim Sheridan (In the name of the father, My left foot). 
Voor de hoofdrollen trok hij drie topacteurs aan: Nathalie 
Portman, Jake Gyllenhaal en een sterk vermagerde Tobey 
Maguire. Het blijft nog even afwachten hoe zij het er vanaf 
brengen, al oogt de trailer die op internet circuleert veelbe-
lovend. Sheridan lijkt dichtbij het orgineel te zijn gebleven 
en heeft sommige scènes zelfs bijna letterlijk gekopieerd. 
Bovendien is ook de muziek prachtig: de trailer bevat de 
25 jaar oude U2-klassieker Bad.
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FILMBESCHRIJVING LITTLE CHILDREN
 
Zoals Nederland vele VINEX-wijken kent vol huisje-boompje-beestje, zo heeft 
Amerika zijn suburbs: welvarende en keurig aangeharkte buitenwijken voor de 
blanke Amerikaanse middenklasse. In zo’n microkosmos speelt Little children 
zich af, een psychologisch drama dat focust op het wel en wee van twee gezin-
nen. Ogenschijnlijk happy families, maar ondertussen broeit het behoorlijk on-
der het oppervlak. Er ontstaat dan ook een overspelige relatie tussen de vrouw 
uit het ene gezin en de man uit het andere gezin.

De vrouw heet Sarah (Kate Winslet), een dertiger die wegkwijnt in een vastgelo-
pen huwelijk en in de zorg voor haar jonge dochtertje Lucy. Haar man Richard 
heeft een drukke baan, terwijl Sarah als huisvrouw niet verder komt dan wezen-
loze gesprekken met haar buurvrouwen op het speelpleintje van hun kinderen. 
Niet zo heel vreemd dus dat zij zich aangetrokken voelt tot de bijzonder knappe 
buurtbewoner Brad (Patrick Wilson), want haar leven kan wel wat spannng en 
verdieping gebruiken. Brad zelf is na een gesjeesde rechtenstudie huisman 
geworden en heeft een vreugdeloos huwelijk met Kathy (Jennifer Connelly uit 
Requiem for a dream), een succesvolle documentairemaakster die veel van 
huis is. Wat begint met onschuldige gesprekjes en uitjes met hun kinderen naar 
het zwembad, eindigt in een heimelijke bedrelatie tussen Sarah en Brad. Maar 
zoiets is natuurlijk not done in hun brave buurt.

Little children geeft een prachtig beeld van een gedoemde relatie. Gewaagd is 
dat regisseur Todd Field ervoor koos om alle gebeurtenissen te laten becom-
mentariëren door een voice-over. Bij de meeste films is dat een zwaktebod, 
maar dankzij de licht spottende toon werkt het dit keer wonderwel effectief en 
relativerend. Net als in zijn sterke debuut In the bedroom, een integere film over 
rouwverwerking, bewijst Field dat hij een heel goede acteursregisseur is. Daar-
door zien we geen filmsterren die tobbende dertigers proberen uit te beelden, 
maar levensechte tobbende dertigers in een levensecht suburbia.

Regie: Todd Field. VS 2006. Met: Kate Winslet, Patrick Wilson, Jackie Earle 
Haley e.a. 130 min. 12+
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RELATIEPROBLEMATIEK 
 
Het verhaal van Little children wordt gekatalyseerd door 
overspel. Een dankbaar thema voor filmmakers, zie bijvoor-
beeld het spannende Fatal attraction van Adrian Lyne of 
het grappige Intolerable cruelty van de gebroeders Coen. 
Maar overspel is natuurlijk geen psychiatrisch thema, laat 
staan een psychiatrische stoornis. Dus misschien vraagt 
u zich af wat deze film te zoeken heeft in deze reeks? Het 
antwoord is eenvoudig: veel, heel veel.

In Little children vloeit het overspel namelijk voort uit de 
problemen die de beide echtbrekers hebben in hun eigen 
relatie. Dergelijke problemen komen vaak voor, want 
volgens de CBS-statistieken loopt in Nederland bijna 
éénderde van alle huwelijken uiteindelijk op de klippen. 
En relatieproblematiek kan wel degelijk gepaard gaan met 
psychische klachten. Denk maar aan stress, depressiviteit, 
slaapproblemen, alcoholmisbruik, seksuele problemen, 
geweld, etcetera – waarbij oorzaak en gevolg dikwijls door 
elkaar heen lopen. 

De film illustreert dat relatieproblemen niet uit de lucht 
komen vallen en sterk gekoppeld zijn aan persoonlijke 
situaties. Dit maakt relatieproblematiek van oudsher het 
werkterrein van de sociale psychiatrie, die zich onder 
andere bezighoudt met problemen die mensen kunnen 
krijgen binnen hun gezin, hun familie en hun sociale of 
professionele netwerk. Daarnaast willen ook veel therapeu-
ten zich op dit jachtterrein begeven. Maar therapie alléén 
zal relatieproblemen niet oplossen, al kan het partners wel 
helpen om zowel hun eigen als hun gezamenlijke proble-
men aan te pakken.

PEDOFIEL OF PEDOSEKSUEEL? 

Eén van de verhaallijnen in Little children raakt aan de 
actualiteit in Nederland, waar in 2009 veel reuring ontstond 
door de kinderzedenzaak rond een Bossche zwemleraar. 
In de film draait een subplot om een veroordeelde pedofiel 
die zijn straf heeft uitgezeten en vervolgens weer terug-
keert naar zijn ouderlijk huis. De bewoners in de buurt 
beschouwen hem echter als een paria en zijn bang dat hij 
zich zal vergrijpen aan hun kleine kinderen. Een voormalig 
politie-agent ziet het zelfs als zijn taak om de man uit de 
wijk te verwijderen.

Pedofilie blijft een zeer beladen onderwerp, dat zich eigen-
lijk niet leent voor een paar regels tekst. Bovendien is het 
een onderwerp waarover misverstanden bestaan. Bij pe-
dofilie gaat het om een verlangen van een volwassene naar 
seksueel contact met (pre)puberale kinderen. Veel men-
sen gooien het echter op één hoop met pedoseksualiteit, 
waarvan sprake is als een volwassene daadwerkelijk seks 
heeft met een minderjarige. Pedoseksualiteit is in Neder-
land strafbaar. Pedofilie op zichzelf niet, maar een pedofiel 
die kinderporno in zijn bezit heeft zal natuurlijk wél juridisch 
worden vervolgd. Anders dan in de jaren zeventig wordt 
pedofilie tegenwoordig maatschappelijk vrijwel niet meer 
getolereerd. Niet in Nederland, en zeker niet in de VS.
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FILMBESCHRIJVING VIER MINUTEN
 
Bijna acht jaar werkte de jonge Duitse regisseur Chris Kraus aan het scenario 
van Vier minuten, een psychologisch drama waarin we de clash zien tussen een 
oude en een jonge pianiste. Kraus’ langdurige investering werd beloond, want 
in 2007 won zijn film de ‘Lola’ – de Duitse tegenhanger van de Oscars.

Vier minuten gaat over twee bijzondere vrouwen die allebei getekend zijn door 
hun verleden. De oudste, Traude Krüger, werkt al decennialang als pianolerares 
in een vrouwengevangenis. Daar ontfermt ze zich met tegenzin over de jonge 
Jenny van Löben, een getroubleerde twintiger die veroordeeld is voor een 
gruwelijke moord. Beide vrouwen blijken elkaars tegenpolen. Traude is streng 
en verbitterd, Jenny een ongetemd muzikaal talent dat zelfs met de handen 
achter haar rug piano kan spelen. De recalcitrante Jenny probeert echter alle 
professionele hulp die ze krijgt telkens weer te saboteren. Maar langzaam maar 
zeker groeien de twee vrouwen naar elkaar toe en komen hun trauma’s uit het 
verleden aan de oppervlakte.

‘Een verhaal over macht en vrijheid, regels en mensen, onschuldig veroordeel-
den en onverwerkte verledens’, zo vatte de Filmkrant Vier minuten treffend 
samen. De twee hoofdrolspeelsters zijn goed gecast. De oudere Traude wordt 
gespeeld door Monica Bleibtreu, de moeder van de ook in ons land bekende 
Duitse acteur Moritz Bleibtreu (Lola rennt, das Experiment). Vooral de jonge 
hoofdrolspeelster Hannah Herzsprung maakt veel indruk als het ongeleide pro-
jectiel Jenny. Zeker in haar slotscène, die volgens de Filmkrant zowel muzikaal, 
visueel als acteertechnisch van het doek spat.

Regie: Chris Kraus. D 2006. Met: Hannah Herzsprung, Monica Bleibtreu, Sven 
Pippig 112 min. 16+
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BORDERLINE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS 

Het verhaal van Vier minuten biedt verschillende psychi-
atrische kapstokken, waaronder de gevolgen van incest, 
onderdrukte homoseksualiteit en oorlogtrauma’s. Toch 
springt er één aandoening duidelijk uit: de persoonlijk-
heidsstoornis van de jonge pianiste Jenny. Qua gedrag 
vertoont zij verschillende karakteristieke kenmerken van 
een borderline-patiënt: een lage eigenwaarde, proble-
men met het aanknopen van relaties, woede-aanvallen, 
automutilatie (zichzelf verwonden) en korte psychotische 
episoden.

Volgens cijfers van het Trimbos Instituut telt Nederland naar 
schatting 100.000 patiënten met een borderline-stoornis. 
Mogelijk zijn het er meer, want de aandoening wordt niet 
altijd goed herkend door hulpverleners. Patiënten worden 
dan bijvoorbeeld behandeld voor een depressie of voor 
hun angsten, twee andere klachten die frequent voorko-
men bij borderliners. Vrouwen krijgen de ziekte even vaak 
als mannen, al worden vrouwen wel vaker opgenomen in 
een psychiatrische instelling. Hoewel veel van deze patiën-
ten ook betere momenten hebben waarop ze schijnbaar 
normaal functioneren, mag de handicap niet onderschat 
worden. Hun grillige gedrag brengt hen steevast in pro-
blemen en staat stabiele relaties meestal in de weg. Ook 
liggen andere psychiatrische problemen op de loer, zoals 
verslaving.

Over de exacte oorzaken is nog relatief weinig bekend. 
Wel is duidelijk dat sommige mensen meer risico lopen op 
deze identiteitsstoornis. Zo blijkt meer dan de helft van de 
patiënten met borderline in hun jeugd fysiek of emotioneel 
te zijn mishandeld, of seksueel misbruikt. Ook erfelijkheid 
speelt zeer waarschijnlijk een rol, want het risico op een 
borderline-stoornis ligt vijf keer zo hoog wanneer iemand in 
de familie aan de aandoening lijdt.

De behandeling is intensief en duurt lang, maar biedt bij 
veel patiënten wel perspectief op duurzame verbetering. 
Medicatie speelt hierbij een ondergeschikte rol. Op dit mo-
ment bestaan er namelijk geen specifieke medicijnen voor 
borderline-stoornissen; vaak krijgen patiënten antidepres-
siva, antipsychotica of andere middelen die hun stemming 
en stemmingswisselingen moeten beïnvloeden. Pillen al-
léén bieden echter onvoldoende soelaas. Daarom worden 
ze gegeven in combinatie met specifieke – en langdurige 
– vormen van psychotherapie en gedragstherapie.

PIANO’S IN DE PRIJZEN 

De grens tussen geniaal en gek is soms niet zo heel erg 
groot. Dat geldt in de gewone wereld, maar zeker ook in 
de muziekwereld. Toevallig zijn er de afgelopen jaren opval-
lend veel films gemaakt over ontspoorde pianisten. Vier mi-
nuten is er daar één van, en het meest recente voorbeeld 
is de Franse psychologische thriller La Tourneuse de pages 
over een jonge pianiste met wraakgevoelens. Minstens zo 
opvallend is dat veel van deze psychiatrische pianofilms 
belangrijke filmprijzen wonnen, zoals Oscars, Bafta’s en 
Gouden Palmen. Een kort overzicht.

Eén van de mooiste is The piano van Jane Campion. 
Daarin zien we hoe een doofstomme en contactgestoorde 
Schotse pianiste met haar dochtertje emigreert naar 
Nieuw-Zeeland, waar ze wil ontsnappen aan haar mislukte 
huwelijk. De heftigste pianofilm is waarschijnlijk Michael 
Haneke’s duistere drama La Pianiste, waarin een seksueel 
gefrusteerde pianolerares haar sadomasochisme botviert 
op één van haar leerlingen. Minstens zo heftig is The pia-
nist van Roman Polanski, over een briljante maar getrau-
matiseerde Joodse pianist die in het getto van Warschau 
geconfronteerd wordt met de uitwassen van het nazi-
regime. Tot slot mag ook de tearjerker Shine niet ontbre-
ken. Daarin vertelt regisseur Scott Hicks het waargebeurde 
verhaal van de Australische pianist David Helfgott, die op 
jonge leeftijd lange tijd leed aan een schizofrene stoornis.
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FILMBESCHRIJVING CAOS CALMO
 
Caos calmo ofwel ‘kalme chaos’ klinkt als een contradictio in terminis. En dat is 
het ook. Niet alleen de titel, maar ook de film zelf en al helemaal het hoofdper-
sonage. De film begint namelijk verre van kalm: de eerste minuten zijn razend 
spannend en denderen voort. We zien daarin hoe de succesvolle zakenman 
Pietro Paladini (Nanni Moretti) tijdens een middagje aan het strand een vrouw 
redt van een wisse verdrinkingsdood. Als hij thuiskomt blijkt dat het noodlot 
alsnog heeft toegeslagen: zijn jonge echtgenote is in de tuin overleden aan een 
plotse hartstilstand. Vanaf dat moment wordt het chaos in Pietro’s hoofd, al blijft 
hij uiterlijk onbewogen.

De dood van zijn vrouw verandert zijn leven compleet. Hij gaat niet meer naar 
zijn werk en neemt de zorg voor zijn tienjarige dochtertje Claudia volledig op 
zich. Dat neemt Pietro erg letterlijk: hij brengt haar ‘s ochtends met de auto 
naar school, waarna hij de hele dag op een bank in het parkje aan de overkant 
blijft wachten tot Claudia’s lessen erop zitten. Dag in, dag uit. Het park wordt 
zijn biotoop, waar hij kennismaakt met de mensen uit de omgeving. Aanvanke-
lijk wordt hij er vooral bezocht door familieleden, zoals zijn broer Carlo (Ales-
sandro Gassman) en zijn schoonzus Marta (Valeria Golino uit Respiro). Beiden 
zijn heel bezorgd omdat Pietro geen moment verdrietig lijkt om het verlies van 
zijn vrouw. Maar gaandeweg ontpopt hij zich tot een soort orakel voor zijn (ex-)
collega’s, die hem in het park om raad komen vragen.

Voor een film over rouw bevat Caos calmo verrassend veel lichte momenten. 
Logisch, want regisseur Antonello Grimaldi bleef dicht bij het oorspronkelijke 
verhaal van de gelijknamige bestseller van Sandro Veronesi. Wel veranderde hij 
een essentieel punt: in het boek blijft Pietro voornamelijk in zijn auto zitten, in de 
film niet. NRC Handelsblad zag daarin een diepere bedoeling: ‘In de film wordt 
het plein zijn hersenpan. Dat is een even simpele als doeltreffende ruimtelijke 
metafoor voor het proces dat zich afspeelt onder Pietro’s schedeldak.’

Regie: Antonello Grimaldi. It. 2008. Met: Nanni Moretti, Valeria Golino, Alessan-
dro Gassman e.a. 112 min. 12+



FILM EN PSYCHIATRIE CAOS CALMO 15 MRT 10
De Verkadefabriek en de Reinier van Arkel groep presenteren van 
sep 2009 t/m apr 2010 in de Verkadefabriek de lezingencyclus ‘Film en Psychiatrie’.

!

PATHOLOGISCHE ROUW 

Niets lijkt zo persoonlijk als rouw en verdriet. Iedereen 
rouwt immers op zijn eigen manier, waarbij zaken als cul-
tuur, traditie en geloof een belangrijke rol spelen. Maar 
opvallend genoeg verloopt het rouwen bij de meeste men-
sen volgens een vast patroon met enkele klassieke fasen. 
Afhankelijk van de doodsoorzaak begint de rouwreactie 
met ongeloof, ontkenning, verbijstering, woede en verdriet 
bij de nabestaanden, en uiteindelijk komt er een gevoel van 
aanvaarding en acceptatie.

Dat gebeurt echter niet vanzelf. Een volledig rouwverwer-
kingsproces vergt tijd: meestal zes tot twaalf maanden, 
hoewel dit sterk individueel varieert. Bovendien vergt het 
inspanning, iets wat psychologen ook wel ‘rouwarbeid’ 
noemen. Tijdens dit proces moeten mensen niet alleen de 
pijn van het verlies verwerken, maar ook manieren zien te 
vinden om hun alledaagse leven te laten doorgaan en hun 
eigen leven weer zin en betekenis te geven.

Rouw is dus een natuurlijke reactie waarmee we verlies 
een plek kunnen geven. Helaas lukt dat lang niet iedereen. 
Mensen kunnen te veel rouwen, of juist te weinig – zoals 
het apathische hoofdpersonage in Caos calmo. In beide 
gevallen is er sprake van pathologische rouw. Wanneer 
het rouwproces misloopt of niet ophoudt is de kans op 
een depressie groot. In de meeste gevallen betreft het een 
depressie waarbij het verdriet overheerst; een essentieel 
verschil met een ‘gewone’ depressie waarbij somberheid 
en neerslachtigheid de overhand hebben.

Iemand met pathologische rouw kan veel baat hebben bij 
psychiatrische of psychosociale zorg. Belangrijk hierbij is 
het behandelen van zogeheten vermijdingsreacties: men-
sen kunnen de realiteit vermijden (ontkennen dat iemand is 
overleden), hun gevoelens geen ruimte geven, bepaalde si-
tuaties en voorwerpen uit de weg gaan, of ze vermijden te 
praten over het persoonlijke verlies dat ze hebben geleden. 
Vandaar dat de behandeling in eerste instantie bestaat uit 
gesprekstherapieën die een gezond rouwproces op gang 
moeten brengen.

FILMISCH SPIEGELBEELD 

Wie Caos calmo ziet kan eigenlijk niet heen om een ander 
Italiaans drama over rouwverwerking: La Stanza del figlio 
uit 2001, ook wel bekend als The son’s room. Daarin zien 
we dezelfde hoofdrolspeler (Nanni Moretti, die de film ook 
regisseerde) als een psychiater wiens leven op rolletjes 
lijkt te lopen. Totdat zijn zoon verdrinkt tijdens het duiken. 
Dit trieste ongeluk legt een bom onder zijn eens zo geluk-
kige gezin: zijn vrouw blijkt ontroostbaar, zijn dochter weet 
geen raad met haar verdriet en zelf wordt hij verteerd door 
schuldgevoel. De psychiater vlucht volledig in zijn werk, 
terwijl hij zijn sociale leven op de automatische piloot leidt. 
Dit laatste maakt de film tot een soort spiegelbeeld van 
Caos calmo.

Er zijn trouwens meer redenen om het prachtige La Stanza 
del figlio te bekijken. Zo won de film in Cannes zowel een 
Gouden Palm voor de beste regie als de prestigieuze 
FIPRESCI-prijs van de internationale filmkritiek. Bovendien 
is het de debuutfilm van één van de beste Europese  
actrices van dit moment: Jasmina Trinca, die in La Stanza 
del figlio een relatief kleine rol speelt als de puberdochter. 
Twee jaar later zou zij echt furore maken als schizofreen 
meisje in La meglio gioventù en sierde zij de poster van dit 
veelgeroemde Italiaanse epos.
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FILMBESCHRIJVING BOY A
 
Hoe lang moet iemand boeten voor misstappen uit het verleden? Die vraag 
probeert regisseur John Crowley te beantwoorden in Boy A, een film die geba-
seerd is op de gelijknamige roman van de Britse schrijver Jonathan Trigell. Tri-
gell baseerde zich voor zijn boek op de geruchtmakende dood van de driejarige 
James Bulger, die in 1993 in Liverpool werd vermoord door twee jongens van 
amper tien jaar oud.

In Boy A zijn de daders twee tieners. Onder de schuilnamen ‘Boy A’ en ‘Boy 
B’ is dit duo ooit door de rechter in een jeugdgevangenis geplaatst voor een 
langdurige straf. Uiteindelijk komt Boy A op zijn 24ste vrij. Maar daarmee zijn de 
problemen nog niet voorbij voor de jongen, die in het echt Eric Wilson heet. Hij 
moet zien terug te keren in de normale samenleving, waarbij hij wordt geholpen 
door een sociaal werker van de reclassering. Bovendien krijgt hij ter bescher-
ming een andere identiteit en gaat hij voortaan door het leven als Jack. Aanvan-
kelijk lacht de toekomst hem nog toe. Hij heeft een baantje als magazijnmede-
werker en koerier, gaat af en toe uit met zijn nieuwe collega’s en hij krijgt zelfs 
een vriendinnetje. Zijn reïntegratie loopt echter spaak wanneer hij hulp biedt na 
een auto-ongeluk en hij als een held met foto en al in een lokale krant komt te 
staan. Het verleden haalt hem dan in: Jack wordt herkend als kinderkiller Eric 
en zijn wereld valt in duigen.

Boy A is een zeer goed gedoseerd drama, waarin je als kijker steeds meer te 
weten komt over Eric. Via flashbacks naar zijn jeugdjaren wordt langzaam maar 
zeker duidelijker hoe hij destijds met zijn vriendje tot hun wandaad kwam. Heel 
bijzonder is de manier waarop acteur Andrew Garfield de getroubleerde jonge-
man neerzet die met vallen en opstaan aan een nieuw leven probeert te begin-
nen. Eric doet echt zijn uiterste best om er iets van te maken. Als toeschouwer 
word je dan ook diep geraakt wanneer blijkt dat de grens tussen dader en 
slachtoffer heel dun is.

Regie: John Crowley. GBR 2007. Met: Andrew Garfield, Peter Mullan, Katie 
Lyons e.a. 100 min. 12+
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FORENSISCHE PSYCHIATRIE 

Je kunt er lang en breed over discussiëren wat voor soort 
film Boy A eigenlijk precies is. Op het eerste gezicht lijkt 
het misschien meer op een psychologisch drama dan op 
een puur psychiatrische film, want regisseur John Crowley 
laat in het midden of zijn hoofdpersonage als kind wel of 
niet psychisch ontregeld was. Evenmin laat hij zien of de 
jongen tijdens zijn gevangenschap behandeld is door een 
psychiater – en zo ja, hoe en waarvoor. Mogelijk voor een 
gedragsstoornis of voor een beginnende psychopathie, 
waarbij iemand antisociaal en impulsief reageert. Een der-
gelijke gedragsstoornis in de kinderleeftijd kan de voorlo-
per zijn van crimineel gedrag en een antisociale persoon-
lijkheidsstoornis op volwassen leeftijd.

Op het tweede gezicht bevat Boy A dus wel degelijk 
psychiatrische aanknopingspunten, waaronder sociale 
en forensische psychiatrie. Plus andere zaken, maar die 
kunnen we hier niet noemen omdat we dan te veel van het 
plot zouden weggeven.

Duidelijk is wel dat de jarenlange gevangenschap op zó 
jonge leeftijd de jongen geen goed heeft gedaan. Hij heeft 
een groot deel van zijn sociale antennes verloren, gedraagt 
zich achterdochtig en is mensenschuw geworden. Als Boy 
A één ding laat zien, is het wel hoe belangrijk het voor dit 
soort patiënten is om hulp te krijgen bij hun terugkeer in 
de maatschappij. Wat dat betreft heeft de film veel paral-
lellen met de recentere Noorse film Troubled water van 
Erik Poppe. Ook daarin komt een twintiger op vrije voeten 
na een jarenlange gevangenschap vanwege de dood en 
verdwijning van een kind. Ook hij krijgt een andere naam 
en een nieuwe baan (als organist in een kapel), maar wordt 
desondanks hardhandig geconfronteerd met zijn verleden.

KWARTIERMAKEN 

Mensen die aan een psychiatrische aandoening geleden 
hebben – of daarvoor onder behandeling zijn – kunnen 
het lastig krijgen in de maatschappij. Ze worden al gauw 
‘eng’ gevonden, en in het ergste geval zelfs beschouwd 
als een gevaar voor zichzelf en hun omgeving. Vaak ten 
onrechte, zoals we zien bij de jongen in Boy A. Om deze 
stigmatisering tegen te gaan zijn er sinds de jaren negentig 
binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg tal 
van projecten gestart onder de vlag van ‘kwartiermaken’: 
het ruimte scheppen voor mensen met een psychiatrische 
achtergrond.

Kwartiermaken is het bevorderen van hun sociale integratie 
en maatschappelijke participatie. Belangrijk hierbij is niet al-
leen dat (voormalig) psychiatrische cliënten een goede plek 
vinden in de samenleving, maar ook dat de maatschappij 
zelf ontvankelijker voor hen wordt. Ook de Reinier van  
Arkel Groep heeft kwartiermaken hoog op de agenda 
staan; deze cyclus over Film en Psychiatrie maakt er  
bijvoorbeeld deel van uit.

 


