Mei 2020

Geachte collegae,
Rond deze tijd was het plan jullie het programma voor te leggen van het
symposium dat we de laatste jaren in oktober hebben georganiseerd. Ook nu weer
waren vol plannen om films en psychiatrische fenomenen met elkaar in verband te
brengen.
Helaas heeft de ‘Corona Virus Disease 2019’ nogal wat teweeggebracht. En zoals
velen hebben ook wij ons moeten aanpassen aan de omstandigheden.
De kans dat wij alsnog in een of andere variant het symposium Psychiatrie en Film
toch kunnen houden waarbij wij allen 1,5 meter afstand van elkaar houden, achten
wij bijzonder gering. Dat heeft ertoe geleid dat wij hebben moeten besluiten het
symposium uit te stellen tot het najaar van 2021.
Najaar 2021 is nog ver weg en wij willen tot wij meer helderheid over de toekomst
hebben gekregen toch contact met jullie onderhouden. Daarom hebben wij
bedacht jullie elke zes weken een korte nieuwsbrief te sturen met onze ideeën
over interessante films en wat er nog meer opborrelt.
Mochten jullie ook wensen hebben voor in een dergelijke nieuwsbrief, laat het ons
dan weten.
Een film die in deze tijd gezien moet worden is Steven Soderberghs film Contagion
uit 2011.
Een waarlijk voorspellende film zou je nu kunnen zeggen. Ik had hem toentertijd al
gezien en zag hem recent nogmaals, bij Pathé thuis, en was erg onder de indruk
hoe hij de verspreiding van een virus in beeld bracht: kleine aanrakingen, een
handdruk, een deurklink. Bekijk, bewonder, geniet en huiver. Maar in de 106
minuten dat de film duurt wordt uiteraard een vaccin gevonden. Ook hier komt het
zeker goed, ook al zal het iets langer duren dan 106 minuten.
Ik mocht de eerste zijn die jullie een film suggereert. Inês Pinheiro neemt in juni
het stokje van me over.
Met beste groet en wees voorzichtig,
Hans Hovens, psychiater

