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Samenvatting 

 

De afgelopen decennia is het aantal zelfmoordpogingen wereldwijd sterk toegenomen, een ontwikkeling die 

door wetenschappers als Tetsuya Matsubayashi en Michiko Ueda omschreven als “alarmerend”. Zij geven aan 

dat suïcidaliteit een toenemend gezondheidsprobleem is, waar een oplossing voor gevonden moet 

worden. Empathie en betrokkenheid bij het ziektebeeld worden hierbij als belangrijke componenten gezien om 

de toename in suïcidaliteit tegen te gaan. Film kan mogelijk een rol spelen in het oproepen van deze 

empathische gevoelens en betrokkenheid. Wetenschappers als Cole, Carlin en Carson beargumenteren dat film 

de kijker in staat stelt om zich te verplaatsen in een patiënt, hetgeen begrip en empathie op kan roepen voor een 

ziektebeeld. Daarnaast kan film emoties opwekken, erkenning geven of juist discussies aanwakkeren bij een 

publiek, allen componenten die als essentieel worden ervaren in de bestrijding van suïcidaliteit.                       

 Er is binnen het werkveld van de medical humanities echter nog weinig onderzoek gedaan naar de 

specifieke relatie tussen film en suïcidaliteit en de bestaande onderzoeken zijn enkel kwantitatief van aard. Dit 

betekent dat de manier waarop film de complexiteit van een suïcidaal ziektebeeld weer kan geven grotendeels 

achterwegen blijft. Vandaar dat ik, door de film i’m thinking of ending things (2020) als casus te nemen, poog te 

achterhalen hoe filmische middelen als, een onbetrouwbare verteller, crosscutting, mise-en-scène en metaforen, 

ingezet kunnen worden om empathie en betrokkenheid bij een suïcidaal ziektebeeld te creëren. Hiervoor heb ik 

gebruik gemaakt van de filmwetenschappelijke literatuur omtrent character interiority, oftewel de gedachten, 

gevoelens of fantasieën van een karakter, en puzzelfilms, een genre dat de kijker actief betrekt bij de film door 

de ontwikkelingen in het narratief als een puzzel te presenteren.                 

 Uit de analyse is gebleken dat ITOET de mentale staat van een suïcidaal karakter tot een puzzel maakt, 

die de kijker zelf moet oplossen. De vier filmische elementen vervullen hierbij allemaal een dubbelrol. Aan de 

ene kant sluiten zij aan bij de kenmerken van een suïcidaal ziektebeeld terwijl zij tegelijkertijd dienen als 

puzzelstukjes die de kijker aan elkaar moet verbinden. De kijker raakt nauwer betrokken bij de mentale staat, die 

gepaard gaat met een suïcidaal ziektebeeld, doordat deze als een puzzel wordt gepresenteerd. Het publiek wordt 

namelijk, in haar poging de puzzel op te lossen, onderdeel van de gedachtestroom van een suïcidaal karakter, 

waardoor ITOET de kijker uitnodigt om de mentale staat van een suïcidaal karakter op zichzelf te betrekken. Op 

deze manier poogt ITOET empathische gevoelens en een nauwere betrokkenheid bij een suïcidaal ziektebeeld te 

creëren.            

 De resultaten van deze filmanalyse vormen de aanleiding voor mijn oproep om de 

onderzoeksmethoden binnen de medical humanities te veranderen. Het is immers niet mogelijk om de relatie 

tussen film en suïcidaliteit enkel op basis van de bestaande kwantitatieve methoden te achterhalen. Door middel 

van filmwetenschappelijke theorie, als charachter interioriy en puzzelfilms, kan er onderzocht worden hoe het 

medium filmische elementen in kan zetten om empathie en betrokkenheid op te wekken. Hierdoor kunnen 

de medical humanities, op basis van het voorgestelde vervolgonderzoek, mogelijk bijdragen aan de strijd tegen 

suïcidaliteit als toenemend gezondheidsprobleem. 
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Inleiding 

 

 

“If it can be written, or thought, it can be filmed.” – Stanley Kubrick 

 

Met zachte tikjes valt de verse sneeuw op de voorruit, om vervolgens abrupt door de aansnellende 

ruitenwissers weggevoerd te worden. De wind giert, sterker nog dan het eerder op de dag al had 

gedaan. Gelukkig heeft Jake zijn sneeuwkettingen meegenomen, anders waren ze zeker vast komen te 

zitten. Zwijgend zit het tweetal naast elkaar. Wanneer de jonge vrouw uit het raam kijkt kan zij nog 

net de eerste dwarrelende sneeuwvlokjes zien in het maanlicht, daaromheen is alles in het zwart 

gehuld. - ‘Het lijkt hopeloos’- zegt Jake, de stilte doorbrekend. – ‘Wat lijkt hopeloos?’- vraagt ze, 

enigszins verrast. Jake zucht. - ‘Alles. Uhm, alles. Het ouder worden, het gevoel dat je lichaam 

minder wordt, het gevoel dat je onzichtbaar bent.’- Jake stamelt langzaam verder: –‘en je hebt zó veel 

verkeerde afslagen genomen, de leugen van dit alles…’-. De wind slaat langs de ruiten, terwijl de 

auto zich langzaam een weg baant door de storm. –‘Wat bedoel je daar nou weer mee? De leugen van 

dit alles?’--‘Ik, ik weet het niet… Dat het ooit beter gaat worden, dat het nooit te laat is dat...’- Jake 

zucht opnieuw, waarna hij wanhopig doorpraat: - ‘Dat god een plan voor je heeft, dat leeftijd slechts 

een getal is, dat..’- -‘Hou je mond!’- Jake negeert de jonge vrouw en met overslaande roept hij -‘Dat 

de nacht altijd het donkerst is vlak voor het ochtendgloren, dat elke wolk een fucking silver lining 

heeft!’- Even is het stil. Met tranen in zijn ogen mompelt Jake verslagen: - ‘Dat er… Dat er op elk 

potje een dekseltje past…’ 
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De hierboven beschreven scène is afkomstig uit i’m thinking of ending things (ITOET), de nieuwste 

film van de Amerikaanse regisseur Charlie Kaufman.1 In ITOET volgt de kijker de oude conciërge 

Jake, die tijdens zijn werkzaamheden op een middelbare school overweegt zijn leven te beëindigen. In 

een poging om de suïcidale gedachten te verdringen, stelt Jake zich voor hoe hij met zijn nieuwe 

vriendin afreist naar zijn ouderlijk huis, om haar voor te stellen aan zijn ouders. Tijdens deze fantasie 

komt echter steeds weer dezelfde vraag terug: moet ik er een einde aan maken? Uit de bovenstaande 

scène blijkt de hopeloosheid die Jake ervaart, een gevoel dat leidt tot een zelfmoordpoging aan het 

einde van de film. Psychologen als Robert Yufit en David Lester geven aan dat hopeloosheid en een 

negatief zelfbeeld behoren tot de meest voorkomende aanleidingen voor het plegen van zelfmoord.2 

Omdat vrijwel de gehele film zich afspeelt in het hoofd van de fantaserende conciërge, kan ITOET 

gezien worden als een verfilming van de aanloop naar een uiteindelijke zelfmoordpoging en de 

mentale staat die daarmee gepaard gaat.3        

 De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor suïcidaliteit als ziektebeeld, 

zowel in de publieke als wetenschappelijke sfeer. Beroemdheden als Stromae, Demi Lovato en J.K. 

Rowling hebben recentelijk hun strijd met suïcidale gedachten gedeeld, in een poging het onderwerp 

bespreekbaarder te maken.4 Stromae gaf hierbij aan dat een gevoel van begrip voor het ziektebeeld 

essentieel is voor een succesvol herstel: "Ik ben niet de enige die helemaal alleen is, dat maakt het al 

minder in mijn hoofd.”5 Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het aantal zelfmoorden de 

afgelopen decennia wereldwijd sterk is toegenomen.6 Volgens het WHO zouden er jaarlijks ongeveer 

één miljoen mensen zichzelf van het leven beroven, wat neerkomt op één overledene per veertig 

 
1 ITOET is geproduceerd in opdracht van Netflix en verscheen begin september 2020, na enkele exclusieve 

bioscoopvertoningen, op het online streamingplatform. Kaufman begon zijn carrière in de filmindustrie als 

scenarist en werkte samen met regisseurs als Spike Jonze en Michel Gondry. Zijn veelgeprezen scenario’s voor 

Being John Malkovic, Adaptation en Eternal Sunshine of the Spotless Mind vormden de opstap naar het 

realiseren van zijn eigen projecten. Met ITOET vervult hij, na Synechdoche, New York en Anomalisa voor de 

derde keer de rol van regisseur. In totaal is Kaufman vier keer genomineerd voor een Acadamy Award, waarvan 

hij Best Original Screenplay won voor Eternal Sunshine of the Spotless Mind.  
2 Robert Yufit en David Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behaviour (New York, 

2004), 33. 
3 Een uitgebreide samenvatting van de film is terug te vinden in de bijlage om de analyse van context te 

voorzien. 
4 “Zanger Stromae openhartig over depressie en zelfmoordneigingen”, NOS, 10-1-2022, 

https://nos.nl/artikel/2412597-zanger-stromae-openhartig-over-depressie-en-zelfmoordgedachten, laatst 

geraadpleegd op 21-04-2022 – James Potash, “J.K. Rowling One of Many Who Have Felt Suicidal”, ABCNews, 

5-11-2008, https://abcnews.go.com/Health/Depression/story?id=4542880&page=1, laatst geraadpleegd op 21-

04-2022- Melissa Roberto, “Demi Lovato reveals she’s had suicidal thoughts her ‘whole life’”, FoxNews, 25-3-

2021, https://www.foxnews.com/entertainment/demi-lovato-suicidal-thoughts-whole-life, laatst geraadpleegd op 

21-04-2022.  
5 “Zanger Stromae openhartig over depressie en zelfmoordneigingen”, NOS, 10-1-2022, 

https://nos.nl/artikel/2412597-zanger-stromae-openhartig-over-depressie-en-zelfmoordgedachten, laatst 

geraadpleegd op 21-04-2022. 
6 Holly Hedegaard, Sally C. Curtin en Margaret Warner, “Suicide rates in the United States continue to 

increase”, NCHS 309 (2018): 1-8 - Tetsuya Matsubayashi en Michiko Ueda, "The effect of national suicide 

prevention programs on suicide rates in 21 OECD nations", Social science & medicine 73.9 (2011): 1395-1400. 

https://nos.nl/artikel/2412597-zanger-stromae-openhartig-over-depressie-en-zelfmoordgedachten
https://abcnews.go.com/Health/Depression/story?id=4542880&page=1
https://www.foxnews.com/entertainment/demi-lovato-suicidal-thoughts-whole-life
https://nos.nl/artikel/2412597-zanger-stromae-openhartig-over-depressie-en-zelfmoordgedachten
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seconden.7 Wetenschappers Tetsuya Matsubayashi en Michiko Ueda noemen deze ontwikkelingen 

“alarmerend” en stellen dat zelfmoord in toenemende mate een gezondheidsprobleem wordt.8  

Mannen van boven de vijfenzeventig blijken de gevoeligste groep voor het plegen van zelfmoord in 

de Verenigde Staten.9 In dat licht lijkt het niet toevallig dat ITOET, met Jake, een mannelijke 

suïcidale patiënt op hogere leeftijd volgt.        

 Suïcidaliteit is een zeer complex ziektebeeld. Er liggen vrijwel altijd meerdere factoren ten 

grondslag aan een zelfmoordpoging, waarvan hopeloosheid, depressie, eenzaamheid en een negatief 

zelfbeeld de meest voorkomende aanleidingen lijken te zijn.10 Hoewel deze onderliggende factoren 

uitgebreid zijn gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur, geven psychologen als Ryan 

Niemiec en Danny Wedding aan dat het nog altijd lastig is om te voorspellen of een patiënt 

daadwerkelijk een zelfmoordpoging zal ondernemen, mede omdat het ziektebeeld voor ieder persoon 

net uit een andere combinatie van de bovenstaande factoren bestaat.11 Yufit en Lester vullen aan dat 

suïcidale gedachten van patiënten vaak worden aangewakkerd door een gevoel dat anderen hen niet 

begrijpen of om hen geven.12 Vandaar dat empathie en betrokkenheid vanuit anderen het 

genezingsproces van een suïcidale patiënt kunnen bevorderen. De manier waarop suïcidaliteit in film 

wordt gepresenteerd kan mogelijk bijdragen aan het bespreekbaar maken van het ziektebeeld en op 

grote schaal empathie oproepen voor mensen die vechten tegen suïcidale gedachten.  

 Binnen het werkveld van de medical humanities wordt het belang van film in het 

bespreekbaar maken van ziektebeelden benadrukt.13 Wetenschappers als Thomas Cole, Nathan Carlin 

en Ronald Carson beargumenteren dat film de kijker in staat stelt om zich te verplaatsen in een 

patiënt, hetgeen begrip en empathie op kan roepen voor een ziektebeeld.14 Hierbij maken zij 

onderscheid tussen disease, enkel bestaande uit de lichamelijke aandoeningen van een patiënt, en 

illness, de manier waarop een patiënt een aandoening ervaart.15 Het delen van deze ervaringen door 

middel van kunstvormen als film is, volgens Cole et. al, essentieel voor het mentale genezingsproces 

van een patiënt, waarbij een positieve houding en het ondervinden van steun de “spiritual healing” 

 
7 Matsubayashi en Ueda, "The effect of national suicide prevention programs on suicide rates in 21 OECD 

nations", 1395-1400. 
8 Matsubayashi en Ueda, "The effect of national suicide prevention programs on suicide rates in 21 OECD 

nations", 1395-1400. 
9 Hedegaard, Curtin en Warner, “Suicide rates in the United States continue to increase”, 3. 

10 Lee Hyer, Psychological Treatment of Older Adults: A Holistic Model (New York, 2013), 18, 89 - Yufit en 

Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 31. 
11 Ryan Niemiec en Danny Wedding, Movies and Mental Illness: Using Films to Understand Psychopathology 

(San Francisco, 2014), 77. 

12 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 212.  

13 Thomas Cole, Nathan Carlin en Ronald Carson, Medical Humanities: An Introduction. (Cambridge, 2014), 2-

13 - Vivienne Lo, Chris Berry en Liping Guo, Film and the Chinese Medical Humanities (Abingdon, Oxon, 

2020), 18 - Niemiec en Wedding, Movies and Mental Illness, 1- Steven Stack en David Lester, Suicide and the 

Creative Arts (New York, 2009), 1-6- Anne Whitehead, Angela Woods, Sarah J. Atkinson, Jane Macnaughton, 

en Jennifer Richards, The Edinburgh Companion to the Critical Medical Humanities (Edinburgh, 2016), 1. 
14 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 13. 
15 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 9-10.  
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van een patiënt kunnen bevorderen.16 Wetenschappers Vivienne Lo, Chris Berry en Liping Guo vullen 

aan dat het behandelen van een ziektebeeld in film kan bijdragen aan het uitlichten van gevoelige en 

onderbelichte onderwerpen. Film kan emoties opwekken, erkenning geven of juist discussies 

aanwakkeren, allen componenten die meer inzicht geven in een ziektebeeld en uiteindelijk patiënten 

kunnen ondersteunen in hun genezingsproces.17       

 Als de wijze waarop een ziektebeeld wordt behandeld in film daadwerkelijk van grote invloed 

kan zijn op de manier waarop er naar een aandoening gekeken wordt en het medium daadwerkelijk in 

staat is om op grote schaal empathie op te wekken -hetgeen bevorderlijk kan zijn voor het 

genezingsproces- dan roept dit de vraag op wat de specifieke relatie tussen film en suïcidaliteit is. Hoe 

wordt suïcidaliteit in film afgebeeld en hoe worden filmische middelen ingezet om de kijker te 

betrekken bij dit zeer complexe en mentale ziektebeeld? Wetenschappers Steven Stack en David 

Lester geven aan dat er nog relatief weinig onderzoek is gedaan naar de manier waarop suïcidaliteit in 

film wordt afgebeeld.18 Om te bepalen welke invloed film als medium heeft op de beeldvorming 

omtrent suïcidaliteit, is het volgens Stack en Lester noodzakelijk om te achterhalen hoe het 

ziektebeeld in film gepresenteerd wordt.19 In navolging van de bovenstaande auteurs zal ik in dit 

onderzoek analyseren hoe ITOET filmische elementen inzet om empathie en betrokkenheid te creëren 

bij een suïcidaal ziektebeeld.  

Vanwege de mentale aard van het ziektebeeld is het niet mogelijk om betrokkenheid en 

empathie te creëren zonder dat de kijker weet welke mentale staat de patiënt tot een zelfmoordpoging 

beweegt. Vandaar dat ik gebruik zal maken van filmwetenschappelijke literatuur omtrent character 

interiority, oftewel de gedachten, gevoelens of fantasieën van een karakter, en de puzzelfilm, een 

genre dat de kijker actief betrekt bij de film door de ontwikkelingen in het narratief als een puzzel te 

presenteren, om te achterhalen hoe ITOET poogt deze empathie en betrokkenheid bij een suïcidaal 

ziektebeeld op te wekken. De manier waarop character interiority en het puzzelfilmgenre ingezet 

worden in de analyse, zal in hoofdstuk 1 nader toegelicht worden. Dit heeft geleid tot de volgende 

hoofdvraag:        

Hoe worden filmische elementen, als een onbetrouwbare verteller, crosscutting, mise-en-scène en 

metaforen, ingezet in de puzzelfilm i’m thinking of ending things (2020), om empathie en 

betrokkenheid bij een suïcidaal ziektebeeld te creëren?  

 
16 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 9-10. 

17 Lo, Berry en Guo, Film and the Chinese Medical Humanities, 18. 
18 Stack en Lester, Suicide and the Creative Arts, 6. 
19 Stack en Lester stellen dat het aannemelijk is dat de wijze waarop suïcidaliteit in film wordt afgebeeld van 

invloed is op de hoeveelheid zelfmoord gevallen. Heroïsche en romantische weergaven van suïcidaliteit zouden 

het aantal zelfmoordpogingen bijvoorbeeld kunnen stimuleren, terwijl negatieve afbeeldingen van het 

ziektebeeld er volgens Stack en Lester waarschijnlijk voor zorgen dat dit aantal afneemt -Stack en Lester, 

Suicide and the Creative Arts, 4-6. 
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Voor de analyse zal ik gebruik maken van Kristin Thompsons en David Bordwells film-analytische 

benaderingen.20 Thompsons benaderingswijze maakt het mogelijk om specifieke filmische elementen 

uit te lichten, waardoor de nadruk gelegd kan worden op de manier waarop de technische elementen 

van de film bijdragen aan de constructie van een suïcidaal ziektebeeld. In het verlengde hiervan 

kunnen Bordwells uitgangspunten worden ingezet om te achterhalen hoe ITOET informatie aan het 

publiek presenteert, hetgeen essentieel is om de functie van de puzzelfilm elementen in de film te 

doorgronden. Dit betekent dat ik de film, door de benaderingen van Bordwell en Thompsons te 

combineren, op detail niveau kan analyseren, zonder dat de overkoepelende structuur en thema’s van 

de film verloren gaan.           

 Omdat ITOET recentelijk is uitgekomen, zijn er tot op heden geen wetenschappelijke 

publicaties die de film behandelen. Daarnaast is er, zoals Stack en Lester aangeven, binnen de medical 

humanities relatief weinig geschreven over de relatie tussen film en suïcidaliteit, waarbij dit 

ziektebeeld nog niet in verband is gebracht met het puzzelfilmgenre. Met mijn analyse van ITOET 

hoop ik een originele bijdrage aan de medical humanities te kunnen leveren en aan te tonen dat het 

medium film bijzonder veel mogelijkheden biedt om betrokkenheid en empathie te creëren voor 

mensen die kampen met suïcidale gedachten. Films als ITOET kunnen op deze manier mogelijk een 

rol spelen in de maatschappelijke omgang met suïcidaliteit en helpen dit toenemende 

gezondheidsprobleem te bestrijden.  

 

 

  

 
20 David Bordwell, Narration in the Fiction Film (Londen, 1985) - David Bordwell en Kristin Thompson, Film 

Art: An Introduction (New York, 2012) - Kristin Thompson, Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film 

Analysis (New Jersey, 1988). 
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Hoofdstuk 1: Film en suïcidaliteit 
 

 

In dit hoofdstuk zullen drie wetenschappelijke werkvelden en debatten behandeld worden die 

essentieel zijn om te bepalen hoe ITOET poogt empathie en betrokkenheid bij een suïcidaal 

ziektebeeld te creëren. De medical humanities kunnen hierbij gezien worden als het uitgangspunt voor 

dit onderzoek. Dit werkveld roept immers op om de onderlinge relatie tussen film en verschillende 

ziektebeelden, waaronder suïcidaliteit, te achterhalen. Omdat de medical humanities een zeer breed 

werkveld is, dat bestaat uit meer dan enkel film-gerelateerd onderzoek, biedt het niet de benodigde 

handvaten om de precieze wijze te achterhalen waarop ITOET deze empathie en betrokkenheid 

creëert. Hiervoor is specifiekere, filmwetenschappelijke literatuur nodig die ingaat op character 

interiority en het puzzelfilm-genre.21         

 Het debat omtrent character interiority draait om de vraag of film in staat is om de mentale 

staat, gedachten en gevoelens van een karakter over te brengen naar een publiek. Vanwege de mentale 

aard van het ziektebeeld, zullen de gedachten van de conciërge expliciet gemaakt moeten worden om 

de kijker te betrekken bij de worstelingen van een suïcidale patiënt. De middelen die film ter 

beschikking heeft om deze interne staat over te brengen op het publiek, worden in de literatuur 

omtrent character interiority uiteengezet.       

 ITOET doet echter meer dan enkel de mentale staat van een karakter weergeven. De film 

betrekt de kijker actief bij de mentale staat van haar karakters doordat het de character interiority 

presenteert als een soort “puzzel”. De kijker moet het narratief zelf vormen en wordt herhaaldelijk op 

het verkeerde been gezet in een poging de mentale staat van de karakters te doorgronden, hetgeen 

ITOET tot een puzzelfilm maakt. ITOET zet deze puzzelfilm eigenschappen in om de verhouding 

tussen de film en de kijker op de proef te stellen. Ik zal beargumenteren dat het genre van de 

puzzelfilm in ITOET met succes wordt ingezet om empathie en betrokkenheid bij een suïcidaal 

ziektebeeld te creëren.           

 

 

 

 

 

 

 
21 Deze twee film-theoretische concepten zijn gekozen op basis van de eigenschappen van ITOET en 

suïcidaliteit als ziektebeeld. Het is belangrijk om te vermelden dat er, bij een andere casus, gebruik gemaakt 

moet worden van een andere film theoretische achtergrond die beter aansluit bij het desbetreffende onderzoek.   
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Medical Humanities 

 

 

De afgelopen decennia heeft er een paradigmaverschuiving plaatsgevonden in de medische wereld, 

waarbij de nadruk sterker is komen te liggen op de “menselijke kant” van het genezingsproces.22 Het 

bleek dat een ziektebeeld niet alleen begeleid en verklaard kon worden aan de hand van lichamelijke 

en biologische verschijnselen.23 Steeds vaker ondervonden artsen dat zij menselijke ervaringen en een 

bredere sociale en maatschappelijke context nodig hadden om patiënten te ondersteunen.24 Vandaar 

dat psychiaters als George Engel een oproep deden om, naast lichamelijke behandelingen, ook 

aandacht te besteden aan de manier waarop een ziektebeeld ervaren werd.25 Om het gat tussen de 

medische wetenschap en de menselijke ervaring te dichten werden de medical humanities, als breed 

en interdisciplinair werkveld, in het leven geroepen:  

 

The raison d’être of the medical humanities is to remind us that modern medicine should look 

 beyond its technological fixation and reductionism to reconnect with the conditions of disease and the 

 cultural contexts of illness, as well as the myriad ways people cope with them.26  

 

De medical humanities bevinden zich op het snijvlak van de medische en geesteswetenschappen, 

waarbij de nadruk van het onderzoeksveld ligt op de historische en culturele achtergrond, emotionele 

dimensies en artistieke representaties van ethische problemen.27 Disciplines die hierbij aansluiten zijn 

onder andere geschiedenis, antropologie, literatuurwetenschap, filosofie, psychologie, 

theaterwetenschap en filmwetenschap. Om deze grote verscheidenheid aan onderzoeksvelden 

werkbaar te maken, delen Cole, Carlin en Carson de medical humanities op in vier categorieën: 

context, experience, conceptual and critical analysis en formation, waarvan het experience aspect 

centraal zal staan binnen dit onderzoek. Dit facet van het werkveld gaat in op de ervaringen van een 

patiënt:  

 

The arts – short stories, poetry, novels, memoirs, sculptures, music, painting, film, theatre, and other 

 forms can help us address these “experience-near” questions in concrete and particular ways. These 

 questions often may have very little to do with decision making in medicine, but they are essential for 

 
22 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 24-25. 
23 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 24-25. 
24 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 24-25. 
25 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 24-25. 
26 Brian Dolan, Humanitas: Readings in the development of the medical humanities (San Francisco, 2015), 2. 
27 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 2 - Whitehead, Woods, Atkinson, Macnaughton en Richards, 

The Edinburgh Companion to the Critical Medical Humanities, 1-5. 



11 
 

 educating the emotions and strengthening the capacity to care and the ability to empathize with those 

 who suffer.28 

 

In het verlengde van Cole, Carlin en Carson stellen Lo, Berry en Guo dat het opwekken van empathie 

voor een ziektebeeld van groot belang is. Volgens hen heeft de medische wereld, ondanks de eerder 

genoemde paradigmaverschuiving, nog altijd de neiging om patiënten als een “nummer” te zien, 

waardoor de ervaringen van een patiënt en de emotionele effecten van een ziektebeeld 

ondergesneeuwd zouden raken.29 Lo, Berry en Guo zien film als een van de mogelijke middelen om 

deze ontwikkeling tegen te gaan.30 Door film als educatievorm te gebruiken, hetgeen zij aanduiden 

met de term cinemeducation, kunnen zowel patiënten als meelevenden een verhaal kwijt, emoties 

tonen, stigma’s doorbreken of een debat starten.31 Film en filmwetenschap spelen hierbij volgens Lo, 

Berry en Guo een grote rol: 

 

For Medical Humanities, these approaches [verschillende soorten filmanalysen] not only enable an 

understanding of cinema that goes beyond meaning. They also open up to possibilities for a better 

understanding of how audio-visual media can engage not only medical practioners as part of their 

education, but also patients. […] For film studies, as it moves to an expanded understanding of the 

cinematic as extending across all manner of platforms from the movie theatre out to the mobile phone, 

Medical Humanities offers a new partner for research into the cinematic, not only as reflecting or 

representing what is going on in the world but also as shaping the world.32  

 

De auteurs benadrukken de maatschappelijke verantwoordelijkheid van film en filmwetenschappelijk 

onderzoek voor de beeldvorming van ziektebeelden. Film is volgens hen niet simpelweg een reflectie 

van wereldwijde ontwikkelingen; het medium vormt de wereld en haar omgang met verschillende 

ziektebeelden.33 In het geval van ITOET is er sprake van een artistieke representatie van suïcidaliteit, 

waarbij de complexiteit van de emoties en gedachtestromen, die bij het ziektebeeld komen kijken, op 

een abstracte wijze worden gepresenteerd. ITOET maakt hierbij gebruik van uiteenlopende filmische 

middelen om de kijker mee te laten leven met de ervaringen en de mentale staat van een suïcidale 

patiënt.            

 Binnen de medical humanities is er nog relatief weinig geschreven over de relatie tussen film 

en suïcidaliteit, hetgeen aangekaart wordt door Stack en Lester. Zelf wijden zij een hoofdstuk aan 

weergave van suïcidaliteit in film, waarin zij onderzoeken hoe vaak verschillende genders zelfmoord 

 
28 Cole, Carlin, en Carson, Medical Humanities, 13. 
29 Lo, Berry, en Guo, Film and the Chinese Medical Humanities, 18. 
30 Lo, Berry, en Guo, Film and the Chinese Medical Humanities, 18. 
31 Lo, Berry, en Guo, Film and the Chinese Medical Humanities, 18. 
32 Lo, Berry, en Guo, Film and the Chinese Medical Humanities, 19. 
33 Lo, Berry, en Guo, Film and the Chinese Medical Humanities, 19. 
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plegen op het witte doek en welke methoden hiervoor gebruikt worden.34 Hoewel dit kwantitatieve 

onderzoek een demografisch overzicht geeft, blijft de manier waarop film de complexiteit van een 

suïcidaal ziektebeeld weer kan geven en hoe het medium empathie en betrokkenheid kan opwekken 

bij een publiek achterwegen.35           

 Naast het kwantitatieve onderzoek van Stack en Lester, is Niemiec een van de weinige 

wetenschappers die onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen film en mentale gezondheid. Hij 

stelt dat film en televisie voor een groot deel de publieke perceptie van mentale ziektes en de 

behandelingen van dergelijke patiënten bepalen.36 Volgens Niemiec heeft film een grotere impact op 

de vorming van deze publieke perceptie dan alle andere kunstvormen omdat het medium 

alomtegenwoordig is in de hedendaagse samenleving:  

 

Films are especially important in influencing the public perception of mental illness because 

 many people are relatively uninformed about the problems of people with mental disorders, and the 

 media tend to be especially effective in shaping opinion in those situations in which strong opinions are 

 not already held.37 

 

Helaas is de manier waarop Niemiec de relatie tussen film en suïcidaliteit onderzoekt, vanuit 

filmwetenschappelijk perspectief, vrij oppervlakkig. Hij werkt met een groot corpus films, maar gaat 

daardoor tijdens zijn korte analyses nergens diepte in. Deze aanpak komt vaak voor binnen de medical 

humanities. De standaard lijkt te zijn dat er een breed onderwerp of ziektebeeld gekozen wordt, 

waaraan vervolgens een grote groep film gekoppeld wordt.38 In deze korte analyses ligt de nadruk 

sterk op de plot van de films, waardoor niet alle aspecten van film als medium in de analyse worden 

verwerkt. Hoe deze films precies de ziektebeelden construeren blijft daardoor onderbelicht. Door met 

dit onderzoek juist wel te analyseren hoe verschillende film-technische elementen gebruikt kunnen 

worden om empathie en betrokkenheid op te wekken, zal ik een nieuwe benadering toevoegen aan de 

bestaande onderzoeksmethoden binnen de medical humanities. Hiermee kan dit onderzoek gezien 

worden als een startpunt voor vervolgonderzoek naar de relatie tussen film en suïcidaliteit.   

 

 

 
34 Stack en Lester, Suicide and the Creative Art, 57-93. 
35 Stack en Lester, Suicide and the Creative Art, 57-93. 
36 Niemiec en Wedding, Movies and Mental Illness, 1. 
37 Niemiec en Wedding, Movies and Mental Illness, 2. 
38 Michael Birch, Mediating Mental Health: Contexts, Debates and Analysis (Farnham, 2011) - Craig 

Middleton, "The use of cinematic devices to portray mental illness" Etropic: electronic journal of studies in the 

tropics 12.2 (2016): 180-190 - Otto F. Wahl, Media Madness: Public Images of Mental Illness (New Brunswick, 

1997) - Jacqueline Noll Zimmerman, People Like Ourselves: Portrayals of Mental Illness in the Movies, 

(Lanham, 2003). 
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Character interiority 

 

 
“I’m always trying to figure out how better to translate the internal experience of a person into film.”39 

– Charlie Kaufman 

 

De bovenstaande quote van regisseur Charlie Kaufman is afkomstig uit een interview met de 

Financial Times, waarin hij uiteenzet dat hij met ITOET, en eigenlijk al zijn werk, een poging doet 

om de innerlijke staat van de mens zo goed mogelijk te vertalen naar het witte doek.40 Hiermee raakt 

Kaufman aan een debat dat al decennialang heerst binnen de filmwetenschap. In dit debat staat de 

vraag centraal of het medium film in staat is de character interiority, oftewel de interne staat, 

gedachten, gevoelens, of fantasieën van een karakter, op een adequate wijze weer te geven.41 De 

uitgangspunten en filmische onderdelen die in deze sectie besproken worden, zullen in de analyse als 

aanknopingspunten dienen om aan te tonen hoe ITOET poogt empathie te creëren voor een suïcidaal 

karakter.           

 De beperkingen van film als medium, in het expliciet maken van de character interiority, 

worden aangekaart door filmwetenschappers als George Bluestone, Geoffrey Wagner en Jakob 

Lothe.42 Literatuur zou volgens Wagner de innerlijke gevoelens van een karakter op een veel 

effectievere wijze over kunnen brengen omdat een lezer het verhaal in zijn eigen hoofd vormt: “[in 

film] we cannot see, what we cannot see, in fiction we can.”43 In het verlengde van Wagner stelt 

Lothe, dat “a film cannot convey a character’s thoughts, feelings and so forth in the way fictional 

literature can.”44 Dit zou betekenen dat een belangrijk narratief element door film als medium niet 

goed gecommuniceerd kan worden. Het gedachtegoed van Lothe, Wagner en Bluestone is gebaseerd 

op het uitgangspunt dat audiovisuele media makkelijker te consumeren zouden zijn omdat het publiek 

minder moeite hoeft te doen om het werk te begrijpen; alles wordt de toeschouwer immers al op een 

visuele wijze voorgekauwd. Volgens Bluestone, Wagner en Lothe gaat dit ten koste van de 

verbeelding van de kijker, die bij het lezen van een boek wel haar verbeeldingskracht moet toepassen 

om zich een omgeving, ontwikkeling of in dit geval een mentale staat voor te stellen. 

 Literatuurwetenschapper Jan Alber haalt een groep filmwetenschappers aan, die stellen dat er 

wel degelijk verschillende manieren zijn waarop film de interne staat van een karakter succesvol weer 

 
39 Raphael Abraham, “Charlie Kaufman on putting the human psyche on screen”, Financial Times, 27-08-2020, 

https://www.ft.com/content/7586e9dd-068a-4c9b-8894-26a3341d27d8, laatst geraadpleegd op 22-04-2022.  
40 Raphael Abraham, “Charlie Kaufman on putting the human psyche on screen”, Financial Times, 27-08-2020, 

https://www.ft.com/content/7586e9dd-068a-4c9b-8894-26a3341d27d8, laatst geraadpleegd op 22-04-2022. 
41 Jan Alber, “The Representation of Character Interiority in Film: Cinematic Versions of Psychonarration” in 

Emerging Vectors of Narratology, ed. Per Krogh Hansen, et al., (Berlin, 2017): 265-284, 265.  
42 George Bluestone, Novels into Film (Berkeley, 1973) - Jakob Lothe, Narrative in Fiction and Film: An 

Introduction (Oxford, 2000) - Geoffrey Wagner, The Novel and the Cinema (Rutherford, NJ, 1975). 
43 Wagner, The Novel and the Cinema, 183. 
44 Lothe, Narrative in Fiction and Film, 86. 

https://www.ft.com/content/7586e9dd-068a-4c9b-8894-26a3341d27d8
https://www.ft.com/content/7586e9dd-068a-4c9b-8894-26a3341d27d8
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kan geven.45 Alber zelf beargumenteert dat camerapositionering, gezichtsuitdrukkingen en een 

metaforische associatie met een object geschikte filmische elementen zijn waardoor film de character 

interiority kan duiden.46 De metaforische associatie met een object, een techniek die in ITOET 

herhaaldelijk toegepast wordt, kan volgens Alber veel verschillende vormen aannemen. De 

voorbeelden die hij geeft, van urinoirs tot motten, zijn gebaseerd op een gecreëerde parallel, waarbij 

de eigenschappen van dat object symbool komen te staan voor de mentale staat van het karakter.47 Op 

basis van de verschillende elementen die film als medium in kan zetten, concludeert Alber dat film 

niet onder doet voor het geschreven woord in het expliciet maken van de innerlijke staat van een 

karakter.            

 Het standpunt van Lothe, Bluestone en Wagner is gebaseerd op het idee dat film geen fantasie 

of verbeelding bij de kijker opwekt omdat het medium visueel van aard is. Filmwetenschapper George 

Wilson stelt echter dat er wel sprake is van verbeelding bij het kijken van een fictie film.48 Volgens 

Wilson vormt de kijker het verhaal in zijn hoofd omdat de acteurs en situaties op het scherm niet 

“echt” zijn. Hij haalt hierbij het verschil aan tussen het zien van een acteur die Stalin speelt en beelden 

van de echte Stalin. De kijker kan beide vormen van audiovisueel materiaal scheiden door middel van 

interpretatie en verbeelding.49 Vanuit dit uitgangspunt worden dus zowel het geschreven woord als de 

fictie film volgens Wilson in het hoofd van de kijker pas gevormd, waardoor het onderscheid dat 

gemaakt wordt door Lothe niet meer op gaat. 

 Ook de gerenommeerde filmwetenschappers Bordwell en Thompson hebben in hun 

omvangrijke werk aangetoond dat dat filmische elementen gebruikt kunnen worden om de character 

interiority te duiden.50 Zij stellen bijvoorbeeld dat mise-en-scène, in de vorm van licht, kostuums en 

set-design, karakters kan isoleren, uitlichten of hun interne staat kan communiceren naar het publiek, 

een techniek waarvan ITOET geregeld gebruik maakt.51 Mise-en-scène kan er immers voor zorgen dat 

karakters uit de toon vallen of juist opgaan in een omgeving, hetgeen de mentale positie van een 

karakter kan reflecteren. Volgens filmwetenschapper Warren Buckland kan de mise-en-scène in 

contrast staan met de emoties van een karakter of deze juist versterken, waardoor de character 

interiority expliciet gemaakt kan worden. Denk hierbij aan regen op het moment dat een karakter een 

moeilijk moment doormaakt of een zonovergoten flashback naar een vreugdevol verleden.52  

 
45 Alber, “The Representation of Character Interiority”, 265-6. 
46 Alber, “The Representation of Character Interiority”, 265-6. Alber benadrukt het belang van het 

communiceren van de character interiority voor het narratief: “we primarily understand cinematic narratives by 

trying to grasp the intentions and motivations of the represented minds.”- Alber, “The Representation of 

Character Interiority,” 265-6.   
47 Alber, “The Representation of Character Interiority”, 265, 268-270. 
48 George Wilson, “Transparency and twist in narrative fiction film”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 

61, 1 (2006): 81– 95. 
49 Wilson, “Transparency and twist in narrative fiction film”, 83-84. 
50 Bordwell en Thompson, Film Art, 115-123. 
51 Bordwell en Thompson, Film Art, 115-123. 
52 Warren Buckland, “Mise-en-scène criticism and statistical style analysis (The English Patient)” in Studying 

contemporary American Film, ed. Thomas Elsaesser and Warren Buckland (New York, 2002), 84-85. 
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 Daarnaast kan de character interiority volgens filmwetenschappers Timothy Corrigan en 

Patricia White ook gecommuniceerd worden door middel van make-up, een filmisch element dat in 

ITOET herhaaldelijk wordt ingezet. Zij stellen dat visagie en kostuums gezien kunnen worden als 

“narrative markers”, oftewel als een cue voor de ontwikkeling die een karakter doormaakt.53 Deze 

ontwikkeling kan volgens Corrigan en White de mentale staat van een karakter reflecteren, waardoor 

de character interiority expliciet gemaakt wordt. Filmwetenschappers Patti Bellantoni en Ed Bakony 

voegen hier tot slot aan toe dat kleur in staat is om karakters en hun innerlijke staat te definiëren.54 

Bellantoni haalt aan dat het gebruik van een kleur de ontwikkeling van een karakter kan aanduiden. 

Daarnaast beargumenteert zij dat bepaalde kleuren geassocieerd worden met een specifieke 

emotionele staat, waardoor het toepassen van deze kleuren de mentale staat van een karakter kan 

duiden.55          

 Naast metaforische associaties en mise-en-scène, maakt ITOET ook gebruik van editing om 

de character interiorty weer te geven. Bordwell en Thompson halen aan dat de kijker automatisch een 

relatie construeert tussen twee opeenvolgende beelden, een fenomeen dat bekend staat als het 

Kuleshov-effect.56 Hierdoor kunnen er parallellen of contrasten gecreëerd worden tussen deze beelden, 

hetgeen gebruikt kan worden om de mentale staat van een karakter te duiden.57 In het geval van 

ITOET wordt deze techniek ingezet om de fantasiebeelden van de hoofdpersoon weer te geven. Door 

middel van editing wordt de kijker geconfronteerd met twee verhaallijnen, die de kijker middels het 

Kuleshov-effect aan elkaar koppelt. De ene verhaallijn laat het leven de conciërge zien, terwijl de 

andere op abstracte wijze zijn gedachten representeert. Niemiec geeft aan dat dergelijke 

editingtechnieken de kijker dwingen om na te denken over de mentale staat van een karakter, 

waardoor editing een uiterst effectief filmisch middel kan zijn om de denkprocessen of fantasieën van 

een karakter bloot te leggen.58         

            

  

 

 

 

 

 

 
53 Timothy Corrigan en Patricia White, The Film Experience: An Introduction (New York, 2009) 77, 80-1. 
54 Ed Bakony, “Non-verbal Symbolism in the Feature Film,” Journal of the University Film Association 26, 3 

(1974): 34-38, 37- Patti Bellantoni, If It's Purple, Someone's Gonna Die: the Power of Color in Visual 

Storytelling (Oxfordshire, 2005), Xxv, xxvi. 
55 Bellantoni, If It's Purple, Someone's Gonna Die, xxv. 
56 Bordwell en Thompson, Film Art, 219-220, 226. 
57 Bordwell en Thompson, Film Art, 244. 
58 Niemiec en Wedding, Movies and Mental Illness, 7. 
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Het Puzzelfilm genre  
 

Kaufman staat bekend om zijn ingewikkelde, rijke films, die meestal meerdere keren bekeken moeten 

worden om ze te begrijpen. Dit is een bewuste keuze van Kaufman, die wil dat elke kijkervaring 

nieuwe inzichten met zich meebrengt:  

 

 The audience relation to the movie, doesn’t affect the movie. The movie is already set in  stone. So 

 what I would like to offer people is the ability to watch the movie now and watch it tomorrow or in five 

 years and have a different experience because you are a different person or because there’s things you 

 cannot see the first time. There’s either too much to see or you lack the necessary information, which 

 you will only receive at the end. I just think that stuff is fun.59   

 

Deze omschrijving van zijn werk sluit goed aan bij het genre van de puzzelfilm, waartoe ITOET 

behoord. De term “puzzelfilm” is afkomstig uit het werk van Buckland. Hij stelt dat er een nieuwe 

filmbeweging in opkomst is, waarin de klassieke vorm van storytelling wordt vervangen door 

“complex storytelling”:  

 

The premise of this volume is that the majority of forking-path/ multiple draft/puzzle films are 

 distinct in that they break the boundaries of the classical, unified mimetic plot. The puzzle film is made 

 up of non-classical characters who perform non-classical actions and events. Puzzle-film constitutes a 

 post-classical mode of filmic representation and experience not delimited by mimesis.60  

                  

Voor Buckland is de puzzelfilm dus een manier van filmmaken die niet in overeenstemming met is 

met de klassieke narratieve stijlkenmerken van de 21ste-eeuwse Hollywoodfilm. Hiermee zet de 

puzzelfilm zich af van wat Buckland de “mimetic plot” noemt, verhaalstructuren waarbij het narratief 

zich in één continue actie ontvouwt van begin tot eind. Dergelijke narratieve structuren zijn volgens 

Buckland eenvoudig om te volgen voor een publiek.61 Puzzelfilms daarentegen dagen het publiek uit 

om de complexe manier van storytelling te volgen: “A puzzle plot is intricate in the sense that the 

arrangement of events is not just complex, but complicated and perplexing; the events are not simply 

interwoven, but entangled.”62 Puzzelfilms maken vaak gebruik van verschillende tijdlagen, non-

lineaire of labyrintische verhaalstructuren, onverwachte wendingen, openlijke toevalligheden en 

onbetrouwbare vertellers om de kijker te verwarren. Dit betekent dat het publiek een actieve 

kijkhouding moet aannemen om de plot te kunnen construeren.     

 
59 “Charlie Kaufman on his latest film & why "movies are dead"”, WGA West 

https://www.youtube.com/watch?v=oxps3oouNiQ&ab_channel=WGAWest.  
60 Warren Buckland, “Introduction” In: Puzzle Films : Complex Storytelling in Contemporary Cinema ed. 

Warren Buckland (Hoboken, 2009), 1-6. 
61 Buckland, “Introduction”, 2.  
62 Buckland, “Introduction”, 3.  

https://www.youtube.com/watch?v=oxps3oouNiQ&ab_channel=WGAWest
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 Filmwetenschapper Thomas Elsaesser stelt dat de opkomst van de complexe vertelstructuren 

beter te scharen valt onder de term mindgame-film.63 Elsaesser onderscheidt twee soorten mindgame-

films; één waarin de karakters in de film bespeeld worden en de tweede waarin het publiek bespeeld 

wordt, bijvoorbeeld door informatie achter te houden of op een ambigue manier te brengen.64 ITOET 

valt in de tweede categorie, waarbij de fantasie van de conciërge in eerste instantie niet als zodanig 

wordt gepresenteerd, waardoor de film het publiek op het verkeerde been zet. Bij een mindgame-film 

is het volgens Elsaesser essentieel dat de kijker er genoegdoening uit haalt om de puzzelstukjes aan 

elkaar te verbinden.65          

 De klassieke verhouding tussen de film en de kijker, waarbij het publiek als een getuige of 

waarnemer een betrouwbaar narratief aanschouwt, wordt in de mindgame-film op de proef gesteld. 

Het is deze crisis van de film-kijker-verhouding die het werk meeslepend, interessant en immersief 

maakt volgens Elsaesser.66 Het publiek wordt, in haar poging de puzzel op te lossen, als het ware 

onderdeel van de film, die met het publiek speelt door de plot als een puzzel te presenteren. Elsaesser 

noemt hierbij het werk van Kaufman als voorbeeld voor mindgame-films die spelen met het publiek.67 

De uitgangspunten van de mindgame-film kunnen gebruikt worden om de narratologie en daarmee 

samenhangende mentale staat van karakters in een film te onderzoeken.68 Elsaesser haalt hierbij het 

concept van de onbetrouwbare verteller aan, die het publiek bewust op het verkeerde been zet. Deze 

vertelstructuur kan gebruikt worden om de psychologische staat van een karakter te duiden, hetgeen 

Elsaesser demonstreert door middel van een analyse van de verhouding tussen de mindgame-film en 

persoonlijkheidsstoornissen als amnesie en schizofrenie.69      

 Ik zal beargumenteren dat ITOET de eigenschappen van het puzzelfilmgenre niet inzet om 

een persoonlijkheidsstoornis te duiden maar om de kijker te betrekken bij een suïcidaal ziektebeeld. 

Hoewel de drie bovenstaande wetenschappelijke achtergronden afzonderlijk toegelicht zijn, is het van 

belang om te benadrukken dat zij sterk onderling afhankelijk zijn. ITOET gebruikt immers regelmatig 

filmische elementen die zowel de character interiority weergeven als bijdragen aan de constructie van 

de puzzelelementen van de film. Vandaar dat de uitgangspunten uit deze wetenschappelijke 

werkvelden in de analyse gecombineerd worden om ITOET, als complexe puzzelfilm, te 

doorgronden.  

 

 

 
63 Thomas Elsaesser, “The Mind game film” In: Puzzle Films: Complex Storytelling in Contemporary Cinema 

ed. Warren Buckland (Hoboken, 2002), 13. 
64 Elsaesser, “The Mind game film”, 14. 
65 Elsaesser, “The Mind game film”, 15-16. 
66 Elsaesser, “The Mind game film”, 16. 
67 Elsaesser, “The Mind game film”, 15. 
68 Elsaesser, “The Mind game film”, 18. 
69 Elsaesser, “The Mind game film”, 18-25. 
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Hoofdstuk 2: Methodologie  
 

 

De Franse filmtheoreticus Christan Metz stelt in zijn boek genaamd Film Language: A Semiotics of 

the Cinema het volgende over het begrijpen en analyseren van film: “Film is difficult to explain 

because it is easy to understand.”70 Met deze uitspraak gaat Metz in op de intuïtieve reactie van de 

kijker op een film, hetgeen lastig onder woorden te brengen kan zijn. Vandaar dat filmwetenschappers 

als Buckland en Elsaesser stellen dat er concretere filmwetenschappelijke methodiek nodig is om de 

constructie van een film echt te kunnen doorgronden. 71     

 Voor dit onderzoek zal ik gebruik maken van een combinatie van de film analytische 

benaderingen van Thompson en Bordwell. Thompsons methodiek is geschikt om te onderzoeken hoe 

losse filmische elementen bijdragen aan het geheel van de film. Dit is essentieel om de uiteenlopende 

manieren, waarop ITOET de character interiority van een suïcidaal karakter expliciet maakt, te 

analyseren. Bordwells film-analytische benadering maakt het mogelijk om te onderzoeken hoe ITOET 

informatie aan de kijker presenteert, waardoor de manier waarop de puzzelfilm-elementen ingezet 

worden, om betrokkenheid en empathie te creëren, achterhaald kan worden. Het is uiteindelijk de 

combinatie van deze twee analysemethoden die een analyse op detailniveau en van de overkoepelende 

structuur mogelijk maakt.         

 In haar boek genaamd Breaking the Glass Armor: Neoformalist Film Analysis stelt Thompson 

dat zij zich afzet van de gangbare werkwijze binnen de filmwetenschap. Volgens Thompson wordt er 

in het onderzoeksproces vaak eerst een specifieke analysemethode gekozen, waarbij vervolgens een 

geschikte film gezocht wordt. Deze volgorde gaat volgens Thompson ten koste van een zuivere en 

kritische analyse omdat de kans dan groot is dat er, bewust of onbewust, een film gezocht wordt die 

aansluit bij hetgeen de onderzoeker wil uitdragen. Thompson beargumenteert dat er eerst een film 

gekozen moet worden. Er kan immers pas een zuivere analysemethode geconstrueerd worden, nadat 

de onderzoeker het werk meerdere keren heeft gekeken.72 Het doel van deze aanpak is om 

vooringenomen veronderstellingen over de analyse van de film uit te sluiten. Elke film is immers 

anders en door het werk als uitgangspunt te nemen blijft het onderzoek dichter bij de film zelf.73  

 Om de constructie van een film te kunnen doorgronden, moet een onderzoeker volgens 

Thompson de zogenaamde devices van de film uitlichten. Een device is een element met een centrale 

rol en functie voor de vorm van de film.74 In dit onderzoek zullen vormelementen als de 

 
70 Christian Metz, Film Language. A Semiotics of the Cinema (Chicago, 1991), 69.    
71 Thomas Elsaesser en Warren Buckland, Studying Contemporary American Film: A Guide to Movie Analysis 

(London, 2002), 1-2. 
72 In het geval van ITOET bestaat deze geconstrueerde methode uit een combinatie van Thompson en Bordwells 

uitgangspunten. 
73 Thompson, Breaking the Glass Armor, 3-11. Zie ook: Bordwell en Thompson, Film Art, 49-70.  
74 Thompson, Breaking the Glass Armor, 11. 
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onbetrouwbare verteller, crosscutting, mise-en-scène en metaforen de devices zijn die onderzocht 

worden. Er is voor deze elementen gekozen omdat zij bij uitstek filmische elementen zijn en een 

essentiële rol spelen in de constructie van een suïcidaal ziektebeeld.75 Ik zal onderzoeken wat de 

functies van deze devices zijn en hoe de combinatie van deze devices vormgeeft aan de film, waardoor 

de constructie suïcidaliteit in ITOET geanalyseerd kan worden.      

 Bordwells film-analytische benadering maakt het mogelijk om te analyseren in hoeverre het 

publiek is staat is om het narratief van de film te begrijpen.76 Het doel is hierbij om aan te kunnen 

geven waar een publiek de film niet meer kan volgen en welke vragen dit bij de kijker opwekt.77 Op 

dergelijke momenten gaat het narratief van een film “beyond the spectator’s routine and rational way 

of comprehending a film”, waardoor de kijker zich moet aanpassen aan een nieuwe en nog onbekende 

vertelstructuur.78 Volgens Bordwell houdt dit in dat de kijker de betekenis van deze vertelstructuur 

actief moet vormen.79 Het narratief is volgens hem niet al van te voren bepaald; het is een 

ontdekkingstocht die uiteindelijk in de betekenis van de film uitmondt.80 De toeschouwer wordt 

hierbij volgens Bordwell beïnvloed door zogenoemde cues of constrains, momenten waarbij er 

informatie mist die de kijker zelf in moet vullen door hypotheses op te stellen.81   

 Bordwell onderscheidt de fabula, het chronologische, oorzaak gevolg-verhaal dat in de film 

verteld wordt, en de syuzhet, de volgorde en manier waarop dit verhaal in de film gepresenteerd 

wordt.82 Bij een puzzelfilm kunnen de bovenstaande elementen ingezet worden om te zorgen dat de 

kijker de cue’s op een verkeerde manier invult, waardoor er bewust spanning of onjuiste 

verwachtingen gecreëerd worden bij de kijker.83 Door begrippen als fabula, syuzhet en cue’s als 

uitgangspunt te nemen, kan Borwells film-analytische benadering helpen bij het doorgronden van een 

gecompliceerde film, als ITOET, met meerdere tijdlagen en een onbetrouwbare verteller.84 Tijdens de 

analyse zal ik de fabula, syuzhet en bijbehorende cues in ITOET uitlichten, om zo te achterhalen hoe 

de film de mentale staat de conciërge tot een puzzel maakt.      

 De analyse zal op basis van de vier onderzochte devices, de onbetrouwbare verteller, 

 
75 Elementen als intertekstualiteit zijn achterwegen gelaten omdat zij niet bij uitstek filmische elementen zijn, 

wel is er, om context te verschaffen, in de bijlage een korte toelichting gegeven over dit onderdeel. 
76 Bordwell, Narration in the Fiction Film, 48. Voor een beknopt overzicht van Bordwells methodiek, zie 

Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary American Film, 3-5 - Bordwell en Thompson, Film Art, 49-70. 
77 Bordwell, Narration in the Fiction Film, 48. Zie ook: Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary 

American Film, 20-22.  
78 Bordwell, Narration in the Fiction Film, 33. Zie ook: Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary 

American Film, 169. 
79 Bordwell, Narration in the Fiction Film, 30. 
80 Bordwell, Narration in the Fiction Film, 33,49. Zie ook: Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary 

American Film, 169-170.  
81 Bordwell, Narration in the Fiction Film, 31, 49. Zie ook: Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary 

American Film, 170-171. 
82 Bordwell, Narration in the Fiction Film, 49. 
83 Bordwell, Narration in the Fiction Film, 32-33, 51. Zie ook: Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary 

American Film, 172. 
84 Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary American Film, 20. 
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crosscutting, mise-en-scène en metaforen, verdeeld worden in tussenkopjes Om de analyse 

overzichtelijk te maken is ITOET opgedeeld in 15 sequenties, een hulpmiddel dat er volgens Bordwell 

en Thompson voor zorgt dat de onderzoeker de onderlinge relaties tussen de verschillende delen van 

de film beter kan achterhalen.85 Om de analyse kracht bij te zetten zal ik, afhankelijk van het 

tussenkopje, voorbeelden uit de verschillende sequenties halen. Bordwell beargumenteert dat de 

openingssequentie altijd als beginpunt van de analyse genomen moet worden omdat deze sequentie 

essentiële informatie bevat, op basis waarvan de kijker later in verwarring gebracht kan worden.86   

Voor de onbetrouwbare verteller en crosscutting, devices die betrekking hebben de narratieve 

structuur van de film, zal ik gebruik maken van sequenties uit het begin, midden en het einde van de 

film, zodat de ontwikkeling van het narratief behandeld kan worden. In het geval van de 

onbetrouwbare verteller zal er gekeken worden naar voorbeelden uit sequenties 1, 2, 4, 5, 6 en 12, om 

crosscutting te analyseren zal ik sequenties 1, 2, 5, 11 en 12 aanhalen. Mise-en-scène en metaforen 

zijn devices die op specifieke momenten terugkomen, vandaar dat de onderzochte sequenties in dit 

geval niet de gehele film beslaan. Om het gebruik van mise-en-scène te duiden zal ik sequenties 5 ,7, 

en 13 onderzoeken. De manier waarop ITOET metaforen inzet zal ik aan de hand van sequenties 4,7,8 

en 13 toelichten. 

 

 

 

  

 
85 Bordwell en Thompson, Film Art, 68. 
86 Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary American Film, 172. Zie ook: Bordwell en Thompson, Film 

Art, 75-77. 
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Hoofdstuk 3: Suïcidaliteit in ITOET 
 

 

Het koude, flikkerende licht van de tl-balken verraadt dat de hal leeg is, op de schoonmakende 

conciërge na. Voorovergebogen dweilt hij met langzame bewegingen de vloer, opdat de achteloze 

tieners deze de volgende ochtend weer kunnen bevuilen. Eindelijk is het stil in het schoolgebouw. 

Nadat hij de laatste ramen heeft gelapt, loopt de conciërge zuchtend en steunend door de onverlichte 

gangen richting de staff room, waar zijn donkerblauwe werkoveral plaats maakt voor een geruit hemd 

en een vrijetijdsjas. Een koude windvlaag verwelkomt hem op het moment dat hij de school verlaat. 

Het is inmiddels donker geworden. Wankelend begeeft de conciërge zich door de storm in de richting 

van zijn pick-up, die bedekt is met een laag verse sneeuw. Na een halfslachtige poging om de 

ijskristallen van zijn voorruit te verwijderen, gaat hij, zonder de motor aan te zetten, achter het stuur 

zitten. Hij twijfelt. Gaat het nu eindelijk gebeuren? Is dit waar zijn terugkerende gedachten toe 

hebben geleid? Na enig moment roerloos met zijn sleutels in zijn hand gezeten te hebben, besluit de 

conciërge ze neer te leggen. Langzaam zakt hij onderuit in zijn stoel. Beetje bij beetje dringt de kou 

door in de cabine, terwijl de vallende sneeuw opnieuw een laagje vormt op de voorruit. De conciërge 

slaakt een haperende zucht en zijn handen beginnen oncontroleerbaar te trillen. Hij kon nu nog terug. 

Hij kon simpelweg de motor aanzetten en naar huis rijden… Na enige tijd realiseert hij zich dat 

niemand hem tegen gaat houden, in een wijde omtrek is er geen levende ziel te bekennen. In zijn 

gedachten legt hij de vertrouwde route naar huis af, terwijl zijn oude lichaam steeds verder 

onderkoelt raakt. Hyperventilerend trekt hij kledingstuk na kledingstuk uit, totdat hij uiteindelijk 

geheel naakt achter het stuur zit. Hij ziet zijn overleden ouders. Hij ziet ze net als vroeger, ruzie 

makend. Hij ziet zichzelf, althans de jonge, ambitieuze versie uit zijn fantasie. Zijn handen zijn gestopt 

met trillen en zijn ademhaling is rustig geworden. Met glazige ogen staart hij vooruit. In de verte 

hoort hij de stem van zijn moeder: “come join me.”   
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De hierboven beschreven zelfmoordscène wordt in de film op een vrij zakelijke wijze gepresenteerd, 

waardoor de passage op zichzelf, relatief weinig empathie en betrokkenheid bij een suïcidaal 

ziektebeeld opwekt. De impact van deze scène komt voort uit de opbouw naar de oplossing van de 

puzzel, die in de sequentie ervoor gegeven wordt. Om te kunnen begrijpen hoe de bovenstaande scène 

er, binnen de context van de film, in slaagt om empathie en betrokkenheid op te wekken, zal ik deze 

opbouw richting de zelfmoordpoging aan de hand van de vier eerdergenoemde filmische elementen 

analyseren; de onbetrouwbare verteller, crosscutting, mise-en-scène en metaforen. Elk van deze 

elementen verstrekt informatie over de mentale staat van de conciërge en daagt de kijker uit om zijn 

suïcidale gedachtenpatronen te doorgronden, waardoor zij samen in staat zijn om empathie en 

betrokkenheid bij een suïcidaal karakter te creëren.  

 

De onbetrouwbare verteller: de Jonge Vrouw 

 

De onbetrouwbare verteller is een narratieve techniek die vaak terugkomt in puzzelfilms. Elsaesser 

stelt dat de onbetrouwbare verteller de kijker op het verkeerde been zet door informatie op een 

ambigue of sterk persoonlijke wijze te presenteren.87 Dit maakt een dergelijke narratieve structuur 

volgens Elsaesser tot een geschikt filmisch middel om de “twists and turns”, die centraal staan bij een 

puzzelfilm, te communiceren naar het publiek.88 Gaandeweg ontdekt de kijker dat het perspectief 

waaruit het verhaal verteld wordt onbetrouwbaar is, hetgeen uitnodigt tot een actieve kijkhouding. 

Elsaesser stelt dat de verhouding tussen de kijker en film hierdoor een soort spel wordt, waarbij de 

kijker de film, en alles wat daarin gepresenteerd wordt, probeert te ontcijferen.89   

 Om te kunnen begrijpen waarom de Jonge Vrouw een onbetrouwbare verteller is en hoe het 

narratief zich ontwikkelt, is het nodig om haar karakter en rol in de fabula toe te lichten. De Jonge 

Vrouw kan gezien worden als onderdeel van een fantasie die door de hoofpersoon Jake wordt 

samengesteld. Jake is een oude, suïcidale conciërge die in een grote middelbare school werkzaam is. 

Gedurende zijn werkzaamheden als conciërge dagdroomt hij over het leven dat hij gehad zou kunnen 

hebben. Hij stelt zich voor hoe hij met zijn vriendin afreist naar zijn ouderlijk huis om haar voor te 

stellen aan zijn ouders. In realiteit is hij eenzaam, depressief, vol spijt en heeft hij de hoop in het leven 

verloren. Het is deze mentale staat die Jake tot zelfmoord lijkt te bewegen tegen het einde van de 

film.90 De syuzhet wordt echter zodanig gepresenteerd dat de Jonge Vrouw de hoofdpersoon van het 

verhaal lijkt. Het verhaal wordt vanuit haar perspectief verteld en de kijker wordt door middel van 

 
87 Elsaesser, “The Mind game film”, 15-18. 
88 Elsaesser, “The Mind game film”, 20. 
89 Elsaesser, “The Mind game film”, 20-24. 
90 Om verwarring te voorkomen zal de oudere versie van Jake in het vervolg aangeduid worden met “de 

conciërge” en de jongere versie, waarover hij dagdroomt, met “Jake”. 
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monologen op de hoogte gehouden van haar gedachten.91 Het feit dat de verhaallijn met Jake en de 

Jonge Vrouw niet duidelijk gepresenteerd wordt als een fantasie, maakt ITOET tot een puzzelfilm. De 

ontwikkelingen in de syuzhet kunnen immers niet verklaard worden enkel op basis van de informatie 

die in de eerste twee sequenties verleend wordt.       

 De eerste sequentie bestaat uit een monoloog, waarin de Jonge Vrouw aanhaalt dat zij 

overweegt “er een einde aan te maken.” De wijze waarop de syuzhet gepresenteerd wordt in deze 

monoloog, geeft de kijker aanleiding om te denken dat deze opmerking betrekking heeft op haar 

relatie met haar vriendje Jake. De eerste zin van de film blijkt later betrekking te hebben op de 

zelfmoordneigingen van de conciërge, waardoor de syuzhet en de fabula vanaf het eerste moment niet 

overeenkomen. Dit betekent dat de Jonge Vrouw al vanaf het begin van de film gezien kan worden als 

een onbetrouwbare verteller, die de kijker verleidt om een valse hypothese op te stellen.92  

 De onbetrouwbaarheid van de Jonge Vrouw blijkt onder andere uit het feit dat haar naam en 

karaktereigenschappen van het ene op het andere moment veranderen. In de eerste twee sequenties 

wordt de Jonge Vrouw Lucy genoemd, een geneeskunde studente die werkt aan een onderzoek over 

hondsdolheid. Vijf minuten later blijkt echter dat zij niet studeert maar dichteres is. Vervolgens wordt 

de Jonge Vrouw in sequentie 4 ineens aangeduid met de naam Louisa, die kunstenares zou zijn. In 

sequentie 5 en 6 verandert haar naam in Yvonne, een natuurkundige, Lucia, een gerontoloog en Amy 

die weer een dichteres is. Dit fluïde karakter van de Jonge Vrouw roept vragen op bij de kijker: Hoe 

heet zij echt? Wat is haar beroep? Waarom verandert zij steeds van karakter? Door deze opzet wordt 

de kijker actief uitgedaagd om de cue’s in de syuzhet in te vullen.     

 De veranderingen in het karakter van de Jonge Vrouw kunnen door de actieve kijker 

uitgelegd worden als een onderdeel van de fantasie van de conciërge. Hij beeldt zich in hoe het is om 

te kunnen zeggen dat zijn vriendin een schilder, natuurkundige of dichteres is, allen beroepen die 

intelligentie en creativiteit vereisen. De drang om indruk te maken op anderen en de wil om gezien te 

worden als succesvol zijn twee veelvoorkomende kenmerken bij een suïcidaal ziektebeeld.93 In dit 

geval lijkt de conciërge indruk te willen maken op zijn ouders. Door de eigenschappen van de Jonge 

Vrouw steeds aan te passen, speelt hij met de gedachte wat voor een soort vriendin hij zou willen 

 
91 Deze monologen bestaan dus niet uit haar eigen gedachtenspinsels. Deze gedachten worden haar door de 

conciërge toegedicht, waardoor het publiek op het verkeerde been gezet wordt.  
92 In de monoloog wordt een eerste aanwijzing gegeven voor het feit dat er hier sprake is van een fantasie. De 

Jonge Vrouw stelt zich een gesprek tussen nog twee onbekende mensen voor: “You wanna stop for a coffee?” “I 

think I’m OK- I say”. Deze dialoog komt later in sequentie 2 exact terug als Jake en de Jonge Vrouw in de auto 

zitten, op weg naar zijn ouderlijk huis. Met terugwerkende kracht kan deze monoloog hierdoor gezien worden 

als een gedachtestroom van de conciërge, die van negatieve gedachten over zelfmoord overgaat in een meer 

hoopvolle fantasie over een roadtrip met zijn ‘bedachte’ vriendin. Op dit moment in de monoloog verandert de 

muziek van onheilspellend naar hoopvol en vrolijk, hetgeen de overgang van de suïcidale gedachten aan het 

begin van de monoloog naar de fantasie versterkt. De wijze waarop suïcidaliteit wordt omschreven in deze 

openingsmonoloog, sluit nauw aan bij symptomen die omschreven worden door wetenschappers als Niemiec, 

Yufit, Lester en Lee Hyer. Zij stellen dat zelfmoord vaak het gevolg is van een lange periode van overweging, 

hetgeen gepaard kan gaan met moeite om gedachtestromen te controleren en aan andere dingen te denken. 

93 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 212. 
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hebben en wat dat over hem als persoon zou zeggen. Hij geeft zich over aan zulke imaginaire 

bespiegelingen omdat hij gewild had dat zijn ouders trots waren op het feit dat hij een interessante en 

intelligente vriendin mee naar huis had genomen. In het verlengde hiervan beeldt de conciërge zich in 

dat de Jonge Vrouw verantwoordelijk is voor het werk van bekende wetenschappers, schrijvers, 

dichters en schilders. Zo draagt de Jonge Vrouw, op dat moment een dichteres, in sequentie 2 een van 

haar nieuwe gedichten voor. In werkelijkheid is dit gedicht, genaamd Bonedog, niet door de Jonge 

Vrouw geschreven maar door Eva H, een dichteres waar de conciërge erg tegenop kijkt.94 De 

conciërge identificeert zichzelf met het werk van Eva H. en lijkt zich in te beelden hoe het zou zijn 

om een vriendin te hebben die een succesvolle en gerenommeerde dichteres is. Hetzelfde geldt voor 

het schilderwerk van de Jonge Vrouw dat zij in sequentie 5 toont aan de ouders van Jake. Net als 

Bonedog is dit geen origineel werk van de Jonge Vrouw, maar afkomstig van de kunstschilder Ralph 

Albert Blakelock. De veranderende karaktereigenschappen van de Jonge Vrouw lijken het gewenste 

effect op te leveren. De ouders zijn onder de indruk van haar werk en in de rit naar huis geeft Jake aan 

dat zijn moeder erg trots was op het feit dat hij met een zeer interessante en intelligente vriendin thuis 

was gekomen.  

 De narratieve structuur, met de Jonge Vrouw als onbetrouwbare verteller, wordt door middel 

van de mise-en-scène benadrukt. Bordwell en Thompson geven aan dat kleurgebruik ingezet kan 

worden om een karakter uit te lichten. Hierbij stellen zij dat het creëren van kleurcontrast tussen een 

karakter en de omgeving aan kan geven dat dit karakter in strijd is met diezelfde omgeving.95 In 

sequentie 1 en 2 steken de felgekleurde jas, sjaal en het haar van de Jonge Vrouw duidelijk af van 

haar omgeving, waarin verder nauwelijks felle kleuren te vinden zijn. Dit kleurcontrast kan gezien 

worden als een manier om in de mise-en-scène aan te geven dat de Jonge Vrouw niet echt onderdeel is 

van de wereld waarin zij zich begeeft. De ouders van Jake, de auto, de boerderij en Jake zijn immers 

onderdeel van het geheugen van de conciërge, alleen de Jonge Vrouw krijgt telkens een geheel 

nieuwe persoonlijkheid, beroep en naam toegeschreven door de conciërge.  

 

 

          

 
94 Na het voordragen van het gedicht stelt Jake dat hij het gedicht prachtig vindt en het gevoel heeft dat het werk 

over hem gaat. In sequentie blijkt de conciërge de dichtbundel, waar Bonedog in staat, te hebben liggen op zijn 

kamer.  
95 Bordwell en Thompson, Film Art, 115-123.  
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Naast dit kleurcontrast, laat ook de kleding van de Jonge Vrouw doorschemeren dat zij een 

fluïde karakter heeft. In sequentie 2 en 3 verandert haar outfit meermaals van shot tot shot. Wanneer 

zij bijvoorbeeld verandert in een dichteres, draagt de Jonge Vrouw ineens een roze topje in plaats van 

het oranje shirt dat zij de rest van de autorit aanhad. Ook haar haarstijl, jas en sjaal veranderen 

meermaals onaangekondigd. Door ook haar uiterlijk inconsistent te maken, biedt de film cue’s voor 

het publiek om in te vullen; waarom verandert haar kleding? Hoezo ziet zij er ineens anders uit? 

Bellantoni, Corrigan en White geven aan dat kleur en kostuums gebruikt kunnen worden om een 

karakter te definiëren en de ontwikkeling van het narratief kracht bij te zetten.96 In ITOET worden er 

door middel van kleur en kostuumgebruik duidelijke hints gegeven dat de Jonge Vrouw onderdeel is 

van een fantasie en geen “eigen” persoonlijkheid heeft.         

       

 

 

 

 

 

 
96 Bellantoni, If It's Purple, Someone's Gonna Die, xxv- Corrigan en White, The Film Experience, 77, 80-1. 

Afbeelding 1: De felle kleuren van de Jonge 

Vrouw steken af tegen de omgeving. 
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De vragen omtrent de veranderende identiteit van de Jonge Vrouw worden in sequentie 12 

beantwoord wanneer de Jonge Vrouw de conciërge ontmoet. Uit het gesprek tussen de conciërge en 

de Jonge Vrouw blijkt dat zij nooit een relatie met Jake heeft gehad. Sterker nog, zij hebben elkaar 

nooit gesproken. In hun studententijd hebben zij elkaar een keer in een bar gezien, waarna de 

conciërge haar heeft onthouden en een fantasie heeft gebaseerd op die “ontmoeting”. Voor de Jonge 

Vrouw blijkt het echter niks betekend te hebben, zij kan zich de ontmoeting nauwelijks herinneren en 

weet niet meer hoe de conciërge er destijds uitzag. Hierbij stelt de Jonge Vrouw dat zij het zeer 

oncomfortabel vond dat de conciërge haar destijds zat aan te staren en dat ze had gewild dat haar 

vriendje erbij was om de conciërge terecht te wijzen. Psycholoog Lee Hyer stelt dat gevoelens van 

waardeloosheid en een ongepast schuldgevoel kenmerken zijn die vaak worden teruggevonden bij 

oudere depressieve en suïcidale patiënten.97 De conciërge weet niet of de Jonge Vrouw hem destijds 

eng vond of dat zij een vriend had, ze hebben immers nooit met elkaar gesproken. Vanuit zijn gevoel 

van waardeloosheid lijkt hij zich voor te stellen dat ze hem vast een vieze man gevonden moet hebben 

en dat zij natuurlijk al een vriendje had, waar ze wél van hield. Op deze manier gaat de fantasie van 

positief over in negatief, waarbij de conciërge zichzelf een schuldgevoel aan lijkt te praten. 

  Het feit dat de Jonge Vrouw zich Jake nauwelijks kan herinneren, laat zien dat zij een zeer 

onbetrouwbare verteller is voor hetgeen zich in de film heeft afgespeeld. Zij heeft geen idee hoe Jake 

in elkaar steekt, wie zijn ouders zijn of wie ze zelf is, omdat zij Jake nooit heeft ontmoet en haar 

persoonlijkheid constant wordt aangepast door de conciërge. Regelmatig twijfelt zij over tijden, 

gebeurtenissen in haar verleden en feiten over de relatie omdat de conciërge deze 

achtergrondinformatie nog niet heeft verzonnen.98 Dit maakt dat haar opmerkingen over Jake, met 

 
97 Hyer, Psychological Treatment of Older Adults, 93. 
98 Een goed voorbeeld hiervan is het ontmoetingsverhaal van de Jonge Vrouw en Jake. Gedurende sequentie 5 

vraagt Jake’s moeder of de Jonge Vrouw hun ontmoetingsverhaal kan vertellen. Aarzelend en stotterend begint 

de Jonge Vrouw te vertellen hoe zij elkaar in een bar tijdens een pub-quiz hebben ontmoet. Naarmate de Jonge 

Vrouw verder vertelt wordt het verhaal steeds inconsistenter, waar de vader van Jake haar uiteindelijk op wijst. 

Deze inconsistentie en aarzeling tijdens het vertellen van het verhaal kan gezien worden als een gevolg van het 

feit dat de conciërge het verhaal gaandeweg nog moest verzinnen. In sequentie 7 wordt er wederom naar het 

ontmoetingsverhaal van Jake en de Jonge Vrouw gevraagd, waarop de Jonge Vrouw een geheel ander verhaal 

Afbeelding 2 en 3 zijn twee opeenvolgende shots, waarin de Jonge Vrouw spontaan van kleding verandert. 
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terugwerkende kracht, blijken te bestaan uit gedachtespinsels en verlangens van de conciërge zelf. Hij 

verbeeldt zich dat zijn vriendin hem aardig, leuk, grappig en een goede minnaar vindt en hij stelt zich 

voor hoe hij met haar zou kunnen discussiëren over politiek, kunst en wetenschap.99 De eenzaamheid 

van de conciërge blijkt uit het feit dat hij een fantasie heeft opgebouwd op basis van een ontmoeting 

die jaren geleden plaats heeft gevonden, puur om zijn negatieve en suïcidale gedachten voor even te 

kunnen verdrijven. Een dergelijke worsteling met terugkomende negatieve en suïcidale gedachten is 

een veelvoorkomend kenmerk van suïcidaliteit bij ouderen.100 Hierbij lijken de gedaantewisselingen 

van de Jonge Vrouw een poging om tijdelijk afleiding te zoeken en zijn gedachtestroom positief te 

houden.            

 Het gebruik van de onbetrouwbare verteller heeft twee functies in relatie tot het opwekken 

van empathie en betrokkenheid bij een suïcidaal ziektebeeld. Allereerst wordt de kijker door de Jonge 

Vrouw als onbetrouwbare verteller uitgenodigd om onjuiste hypothesen op te stellen. Of het nou gaat 

om het beëindigen van de relatie, de identiteit van de vrouw of haar veranderende uiterlijk, al deze 

elementen zorgen ervoor dat de syuzhet niet overeenkomt met de fabula. Hierdoor moet het publiek 

de gegeven cue’s actief in zien te vullen. Elsaesser geeft aan dat puzzelfilm-elementen, als een 

onbetrouwbare verteller, voor een immersieve ervaring kunnen zorgen, waardoor de kijker nauwer 

betrokken is bij de karakters en het verhaal.101 Doordat de kijker de gehele film met de Jonge Vrouw 

heeft meegemaakt en actief heeft geprobeerd te ontcijferen wie zij is, komt de onthulling dat de Jonge 

Vrouw en Jake elkaar niet kennen harder aan. Door de Jonge Vrouw als een onbetrouwbare verteller 

neer te zetten, wordt de kijker onderdeel van de fantasie van een suïcidaal karakter, die uiteindelijk 

uiteenspat wanneer de kijker de onderlinge verhouding tussen de karakters ontdekt. Het publiek 

realiseert zich plotseling dat de conciërge dusdanig eenzaam is dat hij zich een vriendin moest 

inbeelden, waardoor de empathie en betrokkenheid bij de mentale staat van de conciërge toe kan 

nemen. Het publiek kan nu namelijk met terugwerkende kracht alle cue’s invullen en de fabula 

construeren, waardoor de kijker zelf de mentale staat van een suïcidaal karakter ontrafelt. Deze 

actieve kijkhouding betekent een nauwere betrokkenheid bij het ziektebeeld, waardoor de 

hopeloosheid en eenzaamheid van de conciërge een groter emotioneel effect op kunnen leveren. 

 Daarnaast maakt het gebruik van de onbetrouwbare verteller de behoefte van de conciërge om 

indruk te maken expliciet. Door de Jonge Vrouw allerlei beroepen en kunstwerken toe te dichten leert 

de kijker over zijn verlangens en hoe hij zijn leven het liefst had ingevuld. De bittere realiteit, dat de 

 
vertelt. Dit ontmoetingsverhaal komt precies overeen met de plot van de film die de conciërge tijdens zijn 

lunchpauze zat te kijken in de sequentie 5. Hier verwerkt de conciërge dus een verhaal dat hij net tot zich heeft 

genomen in de fantasie met Jake en de Jonge Vrouw. Dit wordt benadrukt in sequentie 10 wanneer de Jonge 

Vrouw kort wordt vervangen voor de actrice die in de film speelde, hetgeen aanduidt dat de conciërge met de 

gedachte speelt hoe het zou zijn als de actrice zijn vriendin was in plaats van de Jonge Vrouw. 
99 De interne monoloog van de Jonge Vrouw haalt meermaals de goede eigenschappen van Jake aan, waardoor 

de conciërge deze complimenten eigenlijk aan zichzelf geeft. 
100 Hyer, Psychological Treatment of Older Adults, 93. 
101 Elsaesser, “The Mind game film”, 16. 
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Jonge Vrouw nooit een onderdeel van zijn leven is geweest, contrasteert met deze verlangens, 

waardoor het publiek inziet dat de complexiteit van de fantasie eerder een teken is van eenzaamheid 

dan een aanleiding om indruk te maken op anderen.  

 

 

Crosscutting: Jake en de conciërge 

 
Naast de onbetrouwbare verteller wordt ook crosscutting naar de conciërge ingezet om de kijker actief 

te betrekken bij de mentale staat van een suïcidaal karakter. In de sequentieverdeling is te zien dat de 

verhaallijn met Jake en de Jonge Vrouw herhaaldelijk onderbroken wordt door beelden van de 

conciërge, die werkzaam is op een middelbare school. Dit is een voorbeeld van een editingtechniek 

die door Bordwell en Thompson aangeduid wordt met de term crosscutting. Crosscutting bestaat uit 

het ineens overspringen naar een gebeurtenis elders, een andere tijdlijn, droom of fantasie.102 Het 

voornaamste doel van crosscutting is het verstrekken van extra informatie aan de kijker door een 

parallel of verwantschap tussen de twee beelden te impliceren.103 Denk hierbij aan het heen en weer 

knippen tussen beelden van een overval en naderende politieauto’s om spanning op te bouwen. Het 

publiek koppelt de inhoud van deze twee beelden, in navolging van het eerdergenoemde Kuleshov-

effect, aan elkaar, waardoor er een invulling gegeven kan worden die beide losse beelden op zichzelf 

niet hadden kunnen opwekken.104 In het geval van ITOET wordt de crosscutting techniek op drie 

onderling samenhangende manieren ingezet om de mentale staat van de conciërge, en daarmee Jake, 

verder uit te diepen.          

 Ten eerste roept het gebruik van crosscutting, als cue, vragen op bij het publiek, waardoor 

deze filmtechniek bijdraagt aan het puzzelfilm-karakter van de film. Wie is de conciërge? Wat is de 

onderlinge relatie tussen de conciërge en Jake en de Jonge Vrouw? De verhaallijnen van de conciërge 

en het jonge stel hebben ogenschijnlijk niks met elkaar te maken, pas wanneer de Jonge Vrouw en de 

conciërge elkaar in sequentie 12 ontmoeten wordt de rol van de conciërge echt duidelijk. Zoals 

gesteld vult het publiek, volgens Bordwell, uit zichzelf de weggelaten informatie in door hypothesen 

op te stellen.105 Dit zorgt ervoor dat het publiek op zoek gaat naar aanwijzingen die de beide 

verhaallijnen aan elkaar kunnen verbinden. Naarmate de film vordert worden de vragen die de 

crosscutting oproept langzaam beantwoord. Dit levert een betrokken kijkhouding en daarmee een 

groter emotioneel effect op aan het einde van de film, hetgeen de kans op empathische gevoelens bij 

het publiek vergroot.         

 Naast het oproepen van vragen en cue’s die de kijker moet invullen, versterkt crosscutting als 

 
102 Bordwell en Thompson, Film Art, 244. 
103 Bordwell en Thompson, Film Art, 244. 
104 Bordwell en Thompson, Film Art, 219-20, 226. 
105 Elsaesser en Buckland, Studying Contemporary American Film, 169-172. 
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filmtechniek ook de parallel tussen Jake en de conciërge, hetgeen essentieel is om uiteindelijk 

empathie op te kunnen roepen bij de kijker. In de eerste sequentie ziet de kijker de Jonge Vrouw 

wachtend in de vallende sneeuw staan, terwijl zij de nog prille relatie tussen haar en Jake omschrijft. 

Er wordt ingezoomd op een raam, waarachter de conciërge staat. Hij stelt dat zijn angst groeit en dat 

er maar één vraag is om te beantwoorden.106 In het daaropvolgende shot van het raam is de oude 

conciërge vervangen door Jake, de jonge versie van hemzelf. Dit is de eerste aanwijzing dat Jake de 

conciërge is. Vervolgens wordt er, gedurende de tweede sequentie, vier keer geknipt naar de 

conciërge. Bij al deze overgangen wordt er van een shot van Jake naar de conciërge geknipt. Bordwell 

en Thompson stellen dat het herhaaldelijk knippen van het ene karakter naar het andere een wijze is 

waarop een film de parallel tussen twee karakters naar het publiek kan communiceren.107 Een ander 

voorbeeld hiervan is het moment dat Jake in sequentie 2 vraagt of de Jonge Vrouw muziek wil 

luisteren. Wanneer hij de radio aan wil zetten wordt er een close-up van de oude hand van de 

conciërge in zijn pick-up getoond in plaats van Jake’s hand in de auto. Vervolgens wordt er weer 

teruggeknipt naar Jake, die naast de Jonge Vrouw in de auto zit. Door editing op deze manier in te 

zetten kunnen de cue’s, dat Jake en de conciërge dezelfde persoon zijn, opgepikt en ingevuld worden. 

 

   

  

  

 
106 Dit is een referentie naar de vraag of hij zelfmoord moet plegen. 
107 Bordwell en Thompson, Film Art, 244. 

Afbeelding 4,5 en 6 zijn drie opeenvolgende shots, waarin de parallel tussen de conciërge expliciet gemaakt wordt door de hand van de 

conciërge te laten zien wanneer Jake de radio wil aanpassen. 
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De steeds explicieter wordende parallel tussen Jake en de conciërge krijgt emotionele waarde door de 

inhoud van de korte montages, waarin het leven van de conciërge getoond wordt. Montages dienen 

om veel informatie te geven in een relatief korte tijd door middel van ellipsen, een grote sprong in tijd 

tussen twee shots.108 In de scènes met de conciërge wordt zijn eenzaamheid steeds op een pijnlijke 

wijze duidelijk. De conciërge woont alleen in het ouderlijk huis waar Jake en de Jonge Vrouw op 

bezoek gaan, hetgeen te herkennen is aan de schommel, behang en rolstoel van zijn overleden 

 
108 Bordwell en Thompson, Film Art, 251. 
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moeder. De kijker ziet hem alleen eten, naar zijn werk rijden, televisiekijken, de school schoonmaken 

en door de gangen lopen. De enige keer dat de leerlingen hem erkennen, laten zij dat blijken door hem 

op een spottende wijze na te doen, hetgeen zijn isolatie benadrukt. Door abrupt van de ene eenzame 

activiteit naar de andere te knippen, wordt er middels editing het gevoel gecreëerd dat er grote stappen 

in de tijd gemaakt worden. Hierdoor kan er met slechts enkele korte shots een inkijkje in een 

volledige dag van de conciërge gegeven worden. Dit gebruik van een ellips laat zien dat de conciërge 

zowel op zijn werk als thuis een groot deel van zijn tijd alleen doorbrengt, hetgeen aansluit bij 

eenzaamheid als veelvoorkomend kenmerk van een suïcidaal ziektebeeld.109   

 Eenzaamheid is niet het enige kenmerk van suïcidaliteit dat door middel van editing in de film 

verwerkt wordt. Ook het negatieve zelfbeeld van de conciërge wordt door middel van editing 

benadrukt.110 In sequentie 11 delen de Jonge Vrouw en Jake een intiem moment, waarna er kort wordt 

gecrosscut naar de conciërge die door een kier naar het stel kijkt. Jake reageert verontwaardigd dat hij 

een “oude viezerik” zag kijken, waarmee hij op de conciërge doelt. De Jonge Vrouw reageert 

geschokt dat hij het vast verkeerd gezien heeft. Jake stelt echter dat hij de blik van een “oude 

viezerik” maar al te goed kent. Dit is niet alleen een referentie naar de parallel tussen de conciërge en 

Jake maar ook een manier om te laten zien dat de conciërge zichzelf als pervers ziet. Hij beeldt zich 

immers een seksuele situatie in die nooit heeft plaatsgevonden, hetgeen hij als beschamend ervaart. 

Deze schaamte is te herkennen in de reactie van Jake die de fantasie en gedachtestroom bevecht door 

de confrontatie op te zoeken met de conciërge.        

 Het construeren van de parallel tussen Jake en de conciërge levert uiteindelijk, vanwege de 

middels crosscutting getoonde eenzaamheid, hopeloosheid en schaamte van de conciërge, een 

emotioneel effect op. De kijker ziet het contrast tussen de fantasie van de conciërge over hoe hij zijn 

leven het liefst had ingevuld en hoe zijn leven uiteindelijk heeft uitgepakt. Hij is eenzaam, nooit 

doorgebroken als kunstenaar of wetenschapper en werkzaam als conciërge op een school waar 

iedereen hem negeert of belachelijk maakt, hetgeen de hopeloosheid en eenzaamheid van de 

conciërge benadrukt.  

 Door middel van crosscutting worden er dus drie verschillende doelen bereikt: het oproepen 

van vragen, het creëren van een parallel tussen de conciërge en Jake en het geven van inzicht in het 

leven van de conciërge. Dit is een voorbeeld van een editing techniek die op verschillende manieren 

de mentale staat van de conciërge expliciet maakt en de kijker hier actief bij betrekt.  

 

 

 

 
109 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 33. 
110 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 33. 
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Mise-en-scène: de ouders 

 

Niet alleen de Jonge Vrouw verandert gedurende de film meermaals van uiterlijk, ook de ouders van 

Jake zijn onderhevig aan verscheidene gedaanteverwisselingen. Waar de Jonge Vrouw geregeld van 

kleding verandert, verschilt de leeftijd van de ouders herhaaldelijk van shot tot shot. Net als het 

gebruik van de onbetrouwbare verteller en crosscutting roept dit vragen bij de kijker op: Waarom is 

de moeder ineens ouder? Wat betekenen deze veranderende leeftijden? In tegenstelling tot de 

narratieve structuur of editing wordt hier gebruik gemaakt van make-up en visagie als filmtechniek 

om de puzzelfilm kenmerken te creëren en de kijker actief te betrekken bij het ziektebeeld. Volgens 

Corrigan en White kan make-up gebruikt worden om de mentale staat van een karakter weer te geven 

en de veranderingen, die het karakter doormaakt, expliciet te maken. Corrigan en White duiden dit 

aan met de term “narrative markers” en stellen dat de veranderingen in kostuums en make-up dienen 

als cruciale component om de ontwikkelingen van het karakter en het narratief te begrijpen.111 In het 

geval van ITOET dient het gebruik van make-up om de verschillende leeftijden van de ouders naar 

het publiek te communiceren. Deze veranderingen in leeftijd zijn gekoppeld aan de herinneringen van 

de conciërge, die verschillende fasen uit het leven van zijn ouders in de fantasie met de Jonge Vrouw 

verwerkt. Hierdoor helpt het gebruik van make-up en kostuums bij het expliciet maken van de 

fantasie-elementen die in de verhaallijn met Jake en de Jonge Vrouw zijn verweven, hetgeen 

essentieel is om de ontwikkelingen in het narratief te begrijpen.     

 Naast het communiceren van het narratief, helpt ITOET’s gebruik van visagie om de interne 

staat van Jakes karakter expliciet te maken. De veranderende leeftijd van de ouders geeft de relatie 

van de conciërge met zijn ouders op verschillende momenten in zijn leven weer. In sequentie 5 zijn de 

ouders ongeveer de leeftijd die past bij de levensfase waarin Jake zit. Uit de dinerscène blijkt dat zijn 

ouders Jake nooit hebben begrepen. Hij hield zich al op jonge leeftijd bezig met kunst en wetenschap, 

hetgeen zijn ouders niet op waarde lijken te schatten. Dit leidt tijdens het gesprek aan de dinertafel 

herhaaldelijk tot frustraties bij Jake, die de stompzinnigheid van zijn ouders niet verwerkt lijkt te 

hebben. De moeder van Jake blijft herhalen hoe hij al op de basisschool te slim was voor haar en de 

vader onderbreekt het gesprek regelmatig met een flauwe grap, waar alleen de moeder vervolgens 

hard om moet lachen.112 Deze onnozelheid contrasteert met Jakes serieuze eigenschappen; hij heeft 

altijd geheel andere interesses en ambities gehad dan zijn ouders. Volgens Yufit en Lester sluit het 

gevoel van onbegrip aan bij de mentale staat van een suïcidale patiënt.113 Uit deze sequentie blijkt dat 

de weinige mensen in het leven van de conciërge, zijn ouders, wel van hem hielden maar hem nooit 

helemaal begrepen.      

 
111 Corrigan en White, The Film Experience, 77, 80-1. 
112 Het acteerwerk van Toni Collete en David Pulis is overdreven en ‘goofy’ waardoor de ouders van Jake 

overkomen als ongeletterde mensen, hetgeen aansluit bij de manier waarop Jake hen herinnert.  
113 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 212. 
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Afbeelding 7, 8 en 9 laten zien hoe de moeder van Jake gedurende het diner steeds ouders wordt. 



34 
 

 

De veranderende leeftijd van de ouders maakt het mogelijk om de eenzaamheid van de conciërge op 

verschillende momenten in zijn leven toe te lichten. Tegen het einde van sequentie 5 verplaatst het 

gezelschap zich naar de voorkamer voor het dessert. Wanneer de moeder het gerecht opdient is zij 

zichtbaar verouderd. Zij stelt dat Jake nooit veel vrienden heeft gehad en dat hij zijn vijftigste 

verjaardag alleen moest vieren, een leeftijd die Jake in de fantasie nog niet heeft bereikt. In sequentie 

7 ontmoet de Jonge Vrouw spontaan een zeer jonge versie van de moeder van Jake. Zij haalt aan dat 

Jake altijd een zeer controlerende persoonlijkheid heeft gehad. Hij legde zijn directe omgeving als 

kind al regels op, hetgeen heeft geleid tot een zeer eenzaam leven. Langzamerhand verdwenen de paar 

vrienden die hij nog had omdat zij niet bereid waren de regels van Jake te volgen.114  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze sprongen in de tijd leggen twee kenmerken van een suïcidaal ziektebeeld bloot. Door de 

veranderende leeftijd van de moeder, komt de kijker te weten dat de conciërge niet alleen op hoge 

leeftijd eenzaam was. Als kind werd hij al niet begrepen door zijn ouders en in het vervolg van zijn 

leven heeft hij moeite gehad om sociaal contact te leggen, waardoor de conciërge altijd geworsteld 

heeft met eenzaamheid en onrustige gevoelens.115 De fantasie met de Jonge Vrouw laat echter zien dat 

de conciërge wel behoefte heeft aan iemand die hem begrijpt en waar hij zijn leven mee kan delen. Dit 

 
114 De jonge moeder stelt dat deze eigenschap van Jake een resultaat is van haar eigen tekortkomingen als 

moeder. Deze laatste onthulling kan gezien worden als een poging om een verklaring te vinden voor de 

conciërges onvermogen om een connectie aan te gaan met andere mensen. Het lijkt een geruststellende gedachte 

voor de conciërge dat hij zelf niks aan zijn eenzaamheid kan doen; zijn persoonlijkheid is simpelweg een 

resultaat van de manier waarop zijn ouders met hem omgingen.   
115 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 33. 

Afbeelding 10: De jongere versie van de 

moeder van Jake. 
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contrast maakt de situatie waarin de conciërge zich bevindt des te pijnlijker en uitzichtlozer.  

 Naast eenzaamheid zijn sterke nostalgische gevoelens en het opbrengen van herinneringen 

ook structureel onderdeel van een mentale staat die aansluit bij een depressief en suïcidaal 

ziektebeeld.116 In dat licht lijkt het niet toevallig dat de conciërge zijn overleden ouders terug laat 

komen in zijn fantasie. Hij herinnert zich hoe zij eruitzagen in verschillende fasen van hun leven, hoe 

ze langzaam aftakelden en hoe zijn rol veranderde van kind tot mantelzorger in sequentie 7.  

 

 

Het ophalen van herinneringen komt ook terug in sequentie 13 op het moment dat de conciërge 

zelfmoord pleegt. Er schieten beelden voorbij van zijn jonge ouders die ruzie maken en de conciërge 

ziet zichzelf op jongere leeftijd. Terwijl de conciërge onderkoelt raakt hoort hij in de verte de stem 

van zijn moeder; “come join me.” Hierdoor spendeert de conciërge zijn laatste momenten denkend 

aan vroeger en verlangend naar de enige mensen die hem tijdens zijn leven gezelschap hebben 

gehouden: zijn ouders.          

 De sprongen in de tijd dienen uiteindelijk om de mentale staat van Jake te duiden. De kijker 

leert over de moeilijke relatie met zijn ouders en de eenzaamheid in zijn leven, zaken die alleen aan 

het licht kunnen komen omdat de ouders van leeftijd veranderen. De kijker wordt actief bij de 

gedachtestroom van de conciërge betrokken doordat deze veranderingen in de tijd cue’s bieden die de 

kijker moet invullen. Het beantwoorden van de vragen omtrent de veranderende leeftijd van de ouders 

levert immers informatie op over de mentale staat van Jake op verschillende momenten in zijn leven. 

 
116 Hyer, Psychological Treatment of Older Adults, 93. 

Afbeelding 11: Jake verzorgt zijn moeder, die inmiddels op hoge leeftijd is. 
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Daarnaast monden de cues, mits goed ingevuld, uit in het feit dat de verhaallijn met Jake en de Jonge 

Vrouw eigenlijk een fantasie van de conciërge is.    

 

 

Metaforen: het varken en de storm 

 

Een metaforische associatie met een object kan volgens Alber een effectieve wijze zijn om de interne 

staat van een karakter te duiden. Hij geeft hierbij een scène uit Lost Highway als voorbeeld, waarin 

een zelfdestructief karakter vergeleken wordt met een mot die telkens tegen een hete lamp aan blijft 

vliegen. Alber beargumenteert dat film als medium bij uitstek geschikt is om een dergelijke 

vergelijking over te brengen op een publiek.117        

 De metaforische associatie met een object is ook terug te vinden in ITOET, waarbij Jake niet 

vergeleken wordt met een mot maar met een varken. In sequentie 4 laat Jake de oude stallen naast de 

boerderij van zijn ouders aan de Jonge Vrouw zien. Hier vertelt hij haar het lugubere verhaal over de 

dood van de varkens. Toen de varkens meerdere dagen niet hadden bewogen besloot zijn vader de 

beesten op te tillen, waarna bleek dat zij levend werden opgegeten door maden die zich in hun buik 

hadden genesteld. Naar aanleiding van dit verhaal richt de Jonge Vrouw zich tot de kijker:  

 

 Everything has to die. Thats the truth. One likes to think there is always hope. It is a uniquely human 

 fantasy that things will get better, born, perhaps, of the uniquely human understanding that things will 

 not. There’s no way to know for certain, but I suspect humans are the only animals that know the 

 inevitability of their own death. Other animals live in the present. Humans cannot. So they invented 

 hope.    

 

Uit deze monoloog van de Jonge Vrouw blijkt de hopeloosheid die de conciërge voelt, hetgeen zoals 

gesteld een van de grootste aanleidingen is voor een zelfmoordpoging.118    

 De metaforische vergelijking met het varken komt in sequentie 13 terug wanneer de conciërge 

zelfmoord pleegt. De extreme onderkoeling zorgt ervoor dat de conciërge begint te hallucineren. Een 

geanimeerd varken met maden in zijn buik verschijnt, met op de achtergrond het ouderlijk huis van de 

conciërge. Het dier richt zich tot de conciërge en nodigt hem uit om te komen, net als zijn overleden 

moeder eerder deed. De naakte conciërge volgt het varken de school in, waarbij het dier stelt dat het 

leven nog niet zo slecht is: “It’s not too bad, once you stop feeling sorry for yourself because you’re 

just a pig, or, even worse, a pig infested with maggots. Someone has to be a pig infested with 

maggots, right? It might as well be you.” Deze associatie met het varken laat zien dat de conciërge 

een enorm negatief zelfbeeld heeft. Het varken wordt immers gezien als een onrein dier dat in dit 

 
117 Alber, “The Representation of Character Interiority”, 265, 268-270. 
118 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 33. 
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Afbeelding 12: De metaforische associatie met het varken 

geval ook nog eens op een gruwelijke wijze aan zijn eind komt. De conciërge voelt zich een oude, 

vieze man zonder toekomst, vandaar dat hij zichzelf herkent in het stervende varken. Suïcidale 

patiënten zijn vaak onderhevig aan een negatief zelfbeeld, hetgeen geregeld gepaard gaat met 

gevoelens dat zij het niet waard zijn om te leven.119 Door een verhaal eerder uit de film te her-

incorporeren in de 13e sequentie wordt de metaforische associatie extra krachtig. De kijker herinnert 

zich het verhaal van het varken, hetgeen nu een extra emotionele lading krijgt omdat het de mentale 

staat van de conciërge spiegelt.     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Naast de relatief concrete metaforische associatie met het varken, gebruikt ITOET ook een 

abstractere metafoor om de mentale staat van de conciërge weer te geven. De sneeuwstorm, die 

gedurende het bezoek van Jake en de Jonge Vrouw aan zijn ouderlijk huis woedt, loopt als een rode 

draad door de film. In sequentie 8 stelt de Jonge Vrouw dat de storm staat voor het verstrijken van de 

tijd, die uiteindelijk uitmondt in de dood:  

 

People think of themselves as points moving through time, but I think it’s probably the opposite, we’re 

stationary and time passes through us, blowing like cold wind, stealing our heat, leaving us chapped 

and frozen and -- I don’t know -- dead. I feel like I was that wind tonight, blowing through Jake’s 

 
119 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 212. 
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parents, seeing them as they were, seeing them as they will be. Seeing them after they’re gone, when 

only I’m left. Only the wind. 

 

Deze referentie naar de storm, als brenger van de dood, is een vooruitblik naar de uiteindelijke 

zelfmoordpoging van de conciërge, die onderkoelt raakt in de sneeuwstorm.  

 Suïcidale patiënten hebben vaak het gevoel dat zij de terugkerende suïcidale gedachten niet 

kunnen ontlopen.120 De conciërge heeft de uitgebreide fantasie met de Jonge Vrouw opgezet om deze 

gedachten te kunnen verzetten, toch sijpelen er soms negatieve gedachten door in deze fantasie. De 

sneeuwstorm is hier een goed voorbeeld van. Geregeld verschijnt de storm op onverwachte momenten 

in de fantasie, hetgeen uitgelegd kan worden als gevolg van het feit dat de conciërge gedachte om 

zelfmoord te plegen niet geheel buiten de fantasie kan houden. Terwijl hij de gangen van de 

middelbare school schoonmaakt, overweegt hij af en toe de manier waarop hij zelfmoord zal plegen. 

Deze metaforische associatie, met de storm als pad naar de dood, wordt op een visuele wijze in de 

fantasie verwerkt. Zo begint het in sequentie 7 spontaan te sneeuwen in de kelder van Jake’s ouderlijk 

huis, wanneer de Jonge Vrouw de trap afdaalt. Daarnaast kijkt de Jonge Vrouw in sequentie 7 uit het 

raam, waar zij de sneeuw enkel op de auto ziet vallen. Beide voorbeelden voorspellen de wijze 

waarop de conciërge uiteindelijk aan zijn einde zal komen. Naast deze associatie met de dood, roept 

de sneeuwstorm, vanwege de vervreemdende manier waarop deze wordt toegepast, ook vragen op bij 

het publiek. De storm wordt als metafoor dusdanig vaak ingezet dat de kijker zich afvraagt wat de 

storm betekent en waar dit weersverschijnsel voor staat. Na de zelfmoordpoging kan de kijker met 

terugwerkende kracht deze cue’s invullen, waardoor de terugkerende suïcidale gedachten van de 

conciërge op een abstracte wijze geduid worden.       

 De combinatie van de vier onderzochte filmische elementen zorgt er uiteindelijk voor dat er 

empathie en betrokkenheid opgeroepen kan worden bij een suïcidaal ziektebeeld. Dit betekent dat de 

zelfmoordscène, die aan het begin van dit hoofdstuk is omschreven, geen dramatische muziek, 

expliciete dialoog of overdreven cinematografie nodig heeft om een emotioneel effect op te wekken. 

Deze emotie komt voort uit het ontrafelen van de puzzel en de betrokken kijkhouding die daarmee 

gepaard gaat, waardoor de zelfmoordscene, ondanks de relatief zakelijke presentatie, binnen de 

context van de film zeer effectief kan zijn in het duiden van de ervaringen van een suïcidaal karakter.   

 
120 Hyer, Psychological Treatment of Older Adults, 93. 
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Afbeelding 13: De plaatselijke sneeuw op de auto met 

daaromheen een gazon. 

Afbeelding 14: De spontane sneeuwstorm in de kelder van het 

ouderlijk huis van Jake. 



40 
 

Conclusie en discussie 
 

 

I’m thinking of ending of things. Once this thought arrives, it stays, it sticks, it lingers, it dominates. 

There’s not much I can do about it, trust me. It doesn’t go away. It’s there whether I like it or not. It is 

always there, always. 

 

ITOET begint met de bovenstaande openingsmonoloog van de Jonge Vrouw. De kijker wordt, zoals 

in de analyse uiteen is gezet, in eerste instant verleid om te denken dat de Jonge Vrouw overweegt om 

haar relatie met Jake te beëindigen. Gaandeweg wordt echter steeds duidelijker dat de Jonge Vrouw 

onderdeel is van de fantasie van de conciërge, waardoor deze openingsmonoloog met terugwerkende 

kracht in het teken staat van zijn strijd tegen suïcidale gedachten. Deze veranderende betekenis van de 

openingsmonoloog komt voort uit de manier waarop ITOET filmische elementen inzet om de mentale 

staat van een suïcidaal karakter tot een puzzel te maken.      

 In dit onderzoek heb ik gepoogd te achterhalen hoe filmische elementen, als de 

onbetrouwbare verteller, editing, mise-en-scène en metaforen, ingezet worden in de puzzelfilm 

ITOET om empathie en betrokkenheid bij een suïcidaal ziektebeeld te creëren. Deze filmische 

elementen vervullen vrijwel allemaal een dubbelrol. Aan de ene kant sluiten zij aan bij de kenmerken 

van een suïcidaal ziektebeeld, als eenzaamheid, het herhaaldelijk ophalen van herinneringen, 

hopeloosheid, een negatief zelfbeeld en de wil om indruk te maken op anderen, terwijl zij 

tegelijkertijd de mentale staat van de conciërge tot puzzel maken door cue’s bieden die de kijker moet 

invullen. Zo roept het veranderende karakter en uiterlijk van de Jonge Vrouw enerzijds vragen op 

over haar identiteit, terwijl deze vertelstructuur met een onbetrouwbare verteller anderzijds laat zien 

dat de conciërge zich graag associeert met bekende kunstenaars en hoog aangeschreven beroepen om 

indruk te maken op anderen. In het verlengde hiervan is het door middel van crosscutting mogelijk 

om de eenzaamheid in het bestaan van de conciërge te tonen en de kijker tegelijkertijd uit te nodigen 

tot het opstellen van hypothesen over de verhouding tussen de twee verhaallijnen. De veranderende 

leeftijd van de ouders, expliciet gemaakt door middel van visagie en kostuums, leert de kijker dat de 

conciërge zijn hele leven eenzaam is geweest, waarbij het verloop van tijd in de film cues biedt die de 

kijker moet invullen om uiteindelijk te realiseren dat er sprake is van een fantasie. Tot slot laten de 

metaforische associaties met het varken en de storm de hopeloosheid en het negatieve zelfbeeld van 

de conciërge zien. Daarnaast roepen deze visuele metaforen vragen op bij de kijker door deze 

associaties op een abstracte manier te presenteren. De dubbele werking van deze filmische elementen 

zorgt ervoor dat het publiek de kenmerken van een suïcidaal ziektebeeld niet alleen “ziet”. Doordat de 

film bewust informatie achterhoudt of op een ambigue manier presenteert, wordt de kijker 



41 
 

tegelijkertijd gedwongen om de ontbrekende informatie zelf in te vullen en actief bij de mentale staat, 

die gepaard gaat met suïcidaliteit, betrokken.       

 Lothe, Wagner en Bluestone stellen dat film als medium de character interiority niet goed 

expliciet kan maken omdat een audiovisueel werk niet dezelfde verbeeldingskracht vereist als andere 

kunstvormen. Mijn analyse van ITOET laat echter zien hoe filmische elementen ingezet kunnen 

worden om de mentale staat van een suïcidaal karakter tot een puzzel te maken, die de kijker zelf 

moet oplossen. Door de characrer interiority op die manier te presenteren, vereist ITOET dat het 

publiek actief haar verbeeldingskracht gebruikt om de film, en daarmee de mentale staat van een 

suïcidaal karakter, te doorgronden. Op basis van deze bevindingen eist ITOET met haar puzzel-

gerelateerde cues, net als een literair werk, een actieve houding van het publiek. Wanneer de kijker 

immers niet bereid is om haar verbeeldingskracht te gebruiken, zal deze nooit de gehele film kunnen 

doorgronden. Mijn analyse toont hierdoor aan dat Wagners argument dat “[in film] we cannot see, 

what we cannot see, in fiction we can”, in het geval van ITOET niet opgaat.121    

 Op basis van de resultaten uit mijn analyse stel ik dat de filmische middelen in ITOET niet 

simpelweg ingezet worden om de film “ingewikkeld” te maken, zij dienen vooral om de kijker te 

betrekken bij een zeer complex ziektebeeld. De eenzaamheid, hopeloosheid, en het negatieve 

zelfbeeld van de conciërge kunnen extra hard binnenkomen omdat het publiek, in haar zoektocht naar 

de oplossing van de puzzel, als het ware onderdeel is geworden van de mentale staat van een suïcidaal 

karakter. De cue’s, die door de onderzochte filmische elementen gecreëerd worden, zorgen er immers 

voor dat de kijker zelf hypotheses op moet stellen over de mentale staat van een suïcidaal karakter, 

waardoor het publiek actief moet nadenken over de gedachtestromen die gepaard gaan met een 

suïcidaal ziektebeeld. In andere woorden de kijker wordt uitgenodigd om de mentale staat van de 

conciërge op zichzelf te betrekken omdat ITOET vragen omtrent de character interiority, door middel 

van een puzzel, bij de kijker legt. Het oplossen van de puzzel mondt uit in een climax, waarbij de 

kijker na een lange zoektocht zelf de mentale staat van een suïcidaal karakter ontrafelt. Hierdoor kan 

de kijkervaring van ITOET op een effectieve manier zorgen voor empathie en betrokkenheid bij een 

suïcidaal ziektebeeld.          

 Hoewel de onderzochte filmische elementen los uiteengezet zijn in de analyse, is het van 

belang om te benadrukken dat deze elementen elkaar versterken. De gevoelens van empathie en 

betrokkenheid bij de mentale staat van de conciërge zijn het resultaat van de optelsom van alle losse 

onderdelen. Film maakt de combinatie van deze elementen mogelijk, waardoor het medium zich bij 

uitstek leent voor het creëren van een dergelijke immersieve ervaring. Relatief kleine details, als een 

verandering in kleding, en grote overkoepelende elementen, als het gebruik van crosscutting, werken 

allemaal samen om dit empathische en betrokken gevoel te creëren. Hierdoor kan ITOET gezien 

worden als een film die een grote verscheidenheid aan mogelijkheden en aspecten van film als 

 
121 Wagner. The Novel and the Cinema, 183. 
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medium aangrijpt om de kijker te betrekken bij een suïcidaal ziektebeeld.    

 Het werkveld van de medical humanities haalt het belang van film en filmwetenschappelijk 

onderzoek aan voor de wereldwijde beeldvorming van ziektebeelden, waarbij wetenschappers als 

Cole, Carlin, Carson, Lo, Berry en Guo stellen dat empathie en betrokkenheid bij het betreffende 

ziektebeeld van groot belang kunnen zijn voor het genezingsproces van een patiënt. In het verlengde 

hiervan heeft dit onderzoek gepoogd te achterhalen hoe suïcidaliteit, een ziektebeeld waarover nog 

weinig geschreven is binnen de medical humanities, in ITOET wordt gepresenteerd. Uit dit onderzoek 

is gebleken dat ITOET zeer uiteenlopende filmische middelen op een succesvolle wijze inzet om 

betrokkenheid en empathie te creëren. Deze uitkomst is het resultaat van een analyse die op basis van 

filmwetenschappelijke literatuur, in de vorm character interiority en puzzelfilms, is uitgevoerd. Dit is 

een onderzoeksmethode binnen de medical humanities tot nu toe niet gebruikt wordt om de relatie 

tussen film en suïcidaliteit te onderzoeken. De weinige onderzoekers die zich over de verhouding 

tussen film en suïcidaliteit hebben gebogen, als Stacks, Lester Niemiec en Wedding, hanteren een 

kwantitatieve onderzoeksmethode. Dit betekent dat ITOET in het onderzoek van Stack en Lester of 

Niemiec en Wedding, gereduceerd zou zijn tot een simpele omschrijving als “Oudere man – 

onderkoeling” of een korte samenvatting van de zelfmoordpoging van de conciërge, waardoor de 

complexiteit van de manier waarop ITOET met een suïcidaal ziektebeeld omgaat, ondergesneeuwd 

geraakt zou zijn. Hoewel de onderzoeksmethoden van Stack, Lester, Niemiec en Wedding wel 

degelijk bij kunnen dragen aan het achterhalen van de manier waarop film de beeldvorming omtrent 

suïcidaliteit beïnvloedt, is het denk ik van groot belang om daarnaast dieper op de film-technische 

elementen in te gaan. Door het uitgangspunt van de medical humanites te combineren met 

filmwetenschappelijke theorieën en concepten, als character interiority en puzzelfilms, kan immers 

achterhaald worden hoe een film suïcidaliteit neer wil zetten en welke reactie het medium daarbij bij 

het publiek wil oproepen. Dit is een essentiële component om te kunnen bepalen hoe de relatie tussen 

film en de beeldvorming omtrent suïcidaliteit precies in elkaar steekt.    

 Uiteraard kunnen er op basis van dit onderzoek nog geen uitspraken gedaan worden over alle 

mogelijke wijzen waarop filmische middelen ingezet kunnen worden om een suïcidaal ziektebeeld te 

duiden. De onbetrouwbare, crosscutting, mise-en-scène en metaforen zullen ongetwijfeld niet de 

enige filmische elementen zijn die de ingezet kunnen worden om empathie op te wekken en de kijker 

te betrekken bij een suïcidaal ziektebeeld. Wel dienen de bevindingen van dit onderzoek als 

aanleiding voor een oproep om de wijze, waarop de relatie tussen film en suïcidaliteit binnen de 

medical humanities onderzocht wordt, te veranderen. Om de volle potentie van de medical humanities 

als interdisciplinair werkveld te benutten, is het noodzakelijk om film-theoretische literatuur, als 

character interioriy en puzzelfilms, in te zetten om de relatie tussen film en de beeldvorming omtrent 

suïcidaliteit te achterhalen. Door nieuwe films als casus te nemen en deze te combineren met 

specifieke film-theoretische achtergronden, kunnen er wellicht andere filmische middelen gevonden 

worden die de ervaringen, gevoelen en emoties van een suïcidale patiënt over kunnen brengen. De 



43 
 

uitkomsten van dit onderzoek vormen slecht een klein onderdeel van dit geheel. Uiteindelijk kan de 

som van deze filmanalyses dienen als de basis voor onderzoek naar de manier waarop een publiek 

reageert op de vertoningen van suïcidaliteit in film. Voor dergelijke vraagstukken is het van belang 

om precies te weten hoe een film al haar technische middelen in kan zetten om empathie en 

betrokkenheid te creëren: Slaat hetgeen de film probeert te bewerkstelligen ook daadwerkelijk aan bij 

een publiek? Verandert de manier waarop film suïcidaliteit presenteert hoe een publiek nadenkt over 

het ziektebeeld? Op deze manier kan de combinatie van zowel inhoudelijk als receptieonderzoek, de 

relatie tussen film en de beeldvorming omtrent suïcidaliteit achterhalen.     

 Ik begon mijn scriptie met de constatering dat suïcidaliteit wereldwijd in toenemende mate 

een gezondheidsprobleem dreigt te worden. Door de rol die film speelt in de beeldvorming omtrent dit 

ziektebeeld te achterhalen, kan filmwetenschappelijk onderzoek binnen de medical humanities 

bijdragen aan de manier waarop er met suïcidaliteit omgegaan wordt. Mocht uit het voorgestelde 

vervolgonderzoek blijken dat film daadwerkelijk invloed heeft op de beeldvorming omtrent 

suïcidaliteit en mocht de wijze waarop suïcidaliteit in het medium wordt afgebeeld daadwerkelijk van 

invloed zijn op het genezingsproces van suïcidale patiënten, dan kan film mogelijk een rol spelen in 

het zoeken naar een oplossing voor de wereldwijde toename van suïcidaliteit.  
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Bijlage 1: Samenvatting ITOET 
 

 
ITOET is een psychologische thriller uit 2020. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van de 

Canadese schrijver Iain Reid, die Kaufman heeft ondersteund bij realiseren van het script.122 In de 

film volgt de kijker een Jonge Vrouw die met haar nieuwe vriend Jake afreist naar zijn ouderlijk huis 

om kennis te maken met zijn ouders. Al voordat ze vertrekken onthult de Jonge Vrouw aan het 

publiek dat ze overweegt “er een einde aan te maken”. Een uitspraak die betrekking lijkt te hebben op 

haar relatie met haar vriendje Jake. Onderweg bespreekt het koppel poëzie, muziek, politiek en andere 

maatschappelijk geëngageerde onderwerp, waarbij er af en toe tussendoor beelden van een oude 

conciërge worden getoond waarin hij een middelbare school schoonmaakt. In eerste instantie lijken 

deze beelden van de conciërge niks te maken te hebben met centrale verhaallijn van de Jonge Vrouw 

en Jake.             

 Nadat het stelletje zich door de sneeuwstorm heeft geslagen, komen zij aan bij de boerderij 

van Jakes ouders. Voordat zij het huis betreden, laat Jake eerst de omliggende schuren zien. Hier 

vertelt hij over de gruwelijkheden die bij het boerderijleven komen kijken. Wanneer het tweetal het 

huis binnengaat, worden de vervreemdende elementen steeds explicieter. De ouders reageren gek op 

de Jonge Vrouw en veranderen constant van leeftijd. Ook de Jonge Vrouw verandert herhaaldelijk van 

kleding, beroep, naam en interesses. Jake is de enige persoon die wel zijn karaktereigenschappen 

behoudt. In de boerderij worden er constant hints gegeven dat de verhaallijn met Jake en de Jonge 

Vrouw een fantasie is van de conciërge. Tijden lijken niet te kloppen, karakters twijfelen over basale 

informatie en wanneer de Jonge Vrouw de kelder bezoekt vindt zij daar de werkoveral van de 

conciërge met Jakes naam erop. Gedurende deze scènes in het ouderlijk huis van Jake wordt er 

meermaals gekipt naar de conciërge. De kijker ziet hem in zijn eentje lunchen, naar zijn werk rijden 

en schoonmaken. Het enige moment dat de leerlingen zijn aanwezigheid erkennen doen zijn dit door 

hem met een minachtende blik aan te kijken.       

 Na het bezoek aan zijn ouders, maken Jake en de Jonge Vrouw een omweg om de middelbare 

school van Jake te bezoeken. Dit blijkt dezelfde school te zijn als waar de conciërge werkzaam is. 

Wanneer zij buiten hun auto gesloten worden, besluiten Jake en de Jonge Vrouw de school te 

betreden. Hier ontmoeten de conciërge en de Jonge Vrouw elkaar, waarbij de conciërge 

geconfronteerd wordt met zijn eigen fantasie. De Jonge Vrouw heeft hem nooit aantrekkelijk 

gevonden, sterker nog zij walgde van hem. De relatie tussen de Jonge Vrouw en Jake was simpelweg 

een fantasie. De conciërge loopt al fantaserend, over zijn relatie met de Jonge Vrouw, het bezoek 

aanzijn ouders en het leven dat hij gehad zou kunnen hebben, door de school. De conciërge, die al de 

 
122 “How Charlie Kaufman Adapted "i'm thinking of ending things", Netflix Film Club, 15-09-2020, 

https://www.youtube.com/watch?v=moElww7EGSY.   
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hele dag speelt met de gedachte “om het te beëindigen”, besluit in de sneeuwstorm naar buiten te gaan 

en in zijn auto te gaan zitten. Hij zet het voertuig bewust niet aan en raakt langzamerhand onderkoelt. 

Tijdens zijn zelfmoordpoging krijgt hij hallucinatieverschijnselen, waarna hij uit zijn auto stapt en de 

school voor een laatste keer betreedt. Vervolgens geeft de jonge versie van de conciërge een speech 

waarin hij afscheid neemt van het bestaan en iedereen bedankt voor de waardering die hij in zijn leven 

heeft gekregen. De film eindigt met een shot van de ondergesneeuwde auto van de conciërge, hetgeen 

de zelfmoord bevestigt. 
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Bijlage 2: Sequentieverdeling 
 

 

 

Nr. Tijdscode Sequentie  Beschrijving scènes 

Credits 00:00:00 

–  

00:00:46 

Logo’s a. Logo’s en namen van de studio’s en 

productiemaatschappijen. 

 

1. 00:00:46 

- 

00:03:38 

Introductie a. Introducerende monoloog van YW. 

 

2 00:03:28 

- 

00:21:50 

Auto a. Gesprek in de auto tussen de Jonge Vrouw en 

Jake. 

b. Ochtendroutine van de conciërge. 

c. Gesprek in de auto tussen de Jonge Vrouw en 

Jake. 

d. Conciërge gaat naar zijn werk. 

e. Gesprek in de auto tussen de Jonge Vrouw en 

Jake. 

f. Conciërge maakt de school schoon. 

g. Gesprek in de auto tussen de Jonge Vrouw en 

Jake. 

h. Conciërge ziet repetitie van de musical 

Oklahoma. 

 

3 00:21:50 

- 

00:26:01 

Buiten het ouderlijk 

huis van Jake 

a. Jake en de Jonge Vrouw bekijken de schuur 

van de boerderij. 

b. Conciërge werkzaam in de school. 

 

4 00:26:01 

- 

00:33:10 

Woonkamer in het 

ouderlijk huis  

a. Jake en Jonge Vrouw wachten in de 

woonkamer op zijn ouders. 

b. Conciërge ziet dansoefening in de gangen 

van de school. 

c. Jake en Jonge Vrouw wachten op ouders in 

de woonkamer. 

d. Ontmoeting met ouders onderaan de trap. 
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5 00:33:10 

- 

00:55:02 

Eetkamer in het 

ouderlijk huis 

a. Jake en de Jonge Vrouw dineren met Jakes 

ouders. 

b. De conciërge kijkt een romantische comedy 

tijdens zijn pauze. 

c. Jake, zijn ouder en de Jonge Vrouw 

consumeren het dessert in de voorkamer. 

6 00:55:02 

- 

01:04:14 

Bovenverdieping  a. De Jonge Vrouw dwaalt door het huis, op 

zoek naar Jake. 

b. De Jonge Vouw neust door de kinderkamer 

van Jake, waar zij enkele gedichten vindt die 

zij geschreven zou hebben en met de demente 

vader van Jake spreekt. 

c. Jake verzorgt zijn moeder. 

d. Conciërge zet het vuilnis buiten. 

 

7 1:04:14 

- 

01:12:20 

Trappenhuis en Kelder a. De Jonge Vrouw loopt malend over de trap. 

b. De Jonge Vrouw ontmoet de jongere versie 

van Jakes moeder.  

c. De Jonge Vrouw betreedt de kelder en 

ontdekt zijn geheimen. 

d. Jake verzorgt zijn overleden moeder. 

8 1:12:20 

- 

01:25:17 

Auto a. Gesprek tussen Jake en de Jonge Vrouw in de 

auto. 

b. Conciërge in de gangen van de school. 

c. Gesprek tussen Jake en de Jonge Vrouw in de 

auto. 

 

9 01:25:17 

- 

01:29:56 

Tulsey town a. Jake en de Jonge Vrouw halen een ijsje bij 

Tulsey Town. 

10 01:29:56 

- 

01:39:35 

Auto a. Gesprek tussen Jake en de Jonge Vrouw in de 

auto. 

 

11 01:39:35 

- 

01:46:58 

Buiten de school a. Jake en de JV staan bij de school. 

b. Jake stapt uit en gaat achter iemand aan die 

naar hun zit te kijken. 
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c. De Jonge Vrouw sluit zichzelf buiten de auto 

en besluit de school in te gaan. 

12 01:46:58 

- 

01:58:54 

In de school a. De Jonge Vrouw ontmoet de conciërge 

terwijl zij op zoek is naar Jake. 

b. Jake en de Jonge Vrouw worden vervangen 

door dansers die samen pas de deux 

uitvoeren, hetgeen wordt onderbroken door 

de conciërge.  

 

13 1:58:54 

- 

02:03:25 

Buiten de school a. Conciërge maakt zich klaar om naar huis te 

gaan. 

b. De conciërge zet zijn auto niet aan, waardoor 

hij onderkoelt raakt. 

c. Hallucinerend betreedt de conciërge 

wederom de school. 

14  02:03:25 

- 

02:09:20 

Auditorium a. Jake geeft afscheidsspeech. 

b. Jake zingt Lonely Room van de musical 

Oklahoma. 

c. Fade naar blauw, waarna de 

ondergesneeuwde auto van de conciërge 

zichtbaar is . 

 

15 02:09:20 

- 

02:14:06 

End credits  
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Bijlage 3: Intertekstualiteit in ITOET 
 

 

ITOET staat in verhouding tot alle films en kunstvormen die eerder zijn gemaakt omdat het 

conventies en verhaalprincipes leent van dit eerdere materiaal.123 Door middel van intertekstualiteit 

kunnen bestaande teksten in een nieuwe tekst verwerkt worden en in deze nieuwe context een andere 

betekenis krijgen. In het geval van ITOET wordt deze vorm van intertekstualiteit gebruikt om de 

mentale staat van de karakters te duiden.   

 ITOET zit vol met verwijzingen naar allerlei soorten media; van gedichten tot schilderijen en 

van musicals tot filmessays. Ten eerste is het nodig om het eerdergenoemde gedicht Bonedog van Eva 

H., dat in sequentie 2 wordt voorgedragen door de Jonge Vrouw, nader te analyseren.124 In het 

tussenkopje over de onbetrouwbare verteller werd kort aangehaald dat de conciërge zich voorstelt hoe 

het geweest zou zijn als zijn vriendin een succesvolle en gerenommeerde dichteres was. Dit is echter 

niet de enige functie die het gedicht vervult in de film. De thematiek van het gedicht reflecteert 

immers ook de mentale staat van de eenzame conciërge. Jake stelt herhaaldelijk dat hij het gevoel 

heeft dat de Jonge Vrouw het gedicht voor hem geschreven heeft en dat het werk over hem gaat. Deze 

directe connectie tussen het gedicht en de conciërge wordt benadrukt doordat de Jonge Vrouw tijdens 

het voordragen van de laatste regels recht in de camera kijkt, alsof ze het rechtstreeks tegen de 

conciërge spreekt. Eenzaamheid lijkt het centrale thema van het gedicht:  

 

“Coming home is terrible 

whether the dogs lick your face or not; 

whether you have a wife 

or just a wife-shaped loneliness waiting for you. 

Coming home is terribly lonely, 

so that you think 

of the oppressive barometric pressure 

back where you have just come from 

with fondness, 

because everything’s worse 

once you’re home. […]” 

 

 
123 Graham Allen, Intertextuality (Routledge, 2011), 1,2.  
124 Het volledige gedicht is in de bijlage toegevoegd.  
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Door middel van crosscutting komt de kijker te weten dat de conciërge een zeer eenzame 

thuissituatie heeft, waardoor het gevoel van thuiskomen, dat geschetst wordt in het gedicht, aan lijkt te 

sluiten bij zijn mentale staat. In navolging van het gedicht kan er afgeleid worden dat de conciërge 

thuis zo eenzaam is dat hij de “barometric pressure” van de middelbare school zelfs lijkt te missen, 

ondanks het feit dat hij daar de hele dag genegeerd wordt. Eenzaamheid is niet het enige kenmerk van 

suïcidaliteit, dat uit het gedicht blijkt. Suïcidale patiënten hebben vaak het gevoel dat de situatie 

waarin zij verkeren onoplosbaar is.125 Deze instelling blijkt bijvoorbeeld uit de strofes waarin gesteld 

wordt dat het niet uitmaakt of je een vrouw of een hond hebt, zelfs zij zullen de eenzaamheid nooit 

kunnen verdrijven. Door dit gedicht in de context van de film terug te laten komen, krijgt het werk 

een nieuwe lading. De betekenis van het gedicht staat niet langer op zichzelf, zoals in de dichtbundel, 

maar is nu onlosmakelijk verbonden met het karakter van de conciërge. Hij identificeert zich met het 

gedicht en heeft het gevoel dat het over hem gaat, waardoor de interpretatie van het gedicht bijdraagt 

aan het construeren van de eenzaamheid van het karakter. 

 Sequentie 13 staat in het teken van de zelfmoord van de conciërge, hetgeen onder andere door 

middel van een speech naar het publiek gecommuniceerd wordt. De kijker ziet hoe Jake voor een 

volle zaal, met daarin de Jonge Vrouw en zijn ouders, een afscheidsspeech geeft, waarin hij bepleit 

dat zijn succes allemaal te danken is aan de liefde van zijn leven; de Jonge Vrouw. Deze speech is 

grotendeels afkomstig uit de film A Beautiful Mind. Aan het einde van die film mag de geleerde John 

Nash zijn nobelprijs in ontvangst nemen, een gelegenheid die hij aangrijpt om terug te blikken op zijn 

lange carrière en liefdesleven.126 Naast de inhoud van de speech worden ook de framing en editing uit 

de scène van A Beautiful Mind overgenomen in ITOET. Op precies hetzelfde moment in de speech 

wordt er naar de wederhelft geknipt, om weer te geven dat de liefkozende woorden een emotioneel 

effect hebben op haar. Het gebruik van deze speech geeft de hopeloosheid van de situatie weer waarin 

de conciërge zich bevindt. Zelfs vlak voor zijn dood stelt hij zich voor hoe het was geweest om 

afscheid te nemen met een prijs, die hij vervolgens op kon dragen aan zijn geliefde. De conciërge wil 

die mogelijkheid aangrijpen om terug te kijken op een lang en succesvol leven: “I accept. I accept it 

all. I gratefully accept your acknowledgement, this award. I accept all that it entails. That this award 

comes near the end of a long, fruitful life.” Waar het gedicht de huidige mentale staat van de 

conciërge reflecteerde, laat de speech vooral zijn verlangens zien. Verlangens die nooit werkelijkheid 

geworden zijn.           

 Het laatste voorbeeld van intertekstualiteit volgt direct na de speech en vormt tevens de 

laatste scène van de film. Wanneer Jake het publiek bedankt aan het einde van zijn redevoering, 

worden er enkele decorstukken het podium op gereden. De wind van de sneeuwstorm is duidelijk 

hoorbaar en wanneer muziek opkomt, begint Jake een nummer genaamd Lonely Room uit de musical 

 
125 Yufit en Lester, Assessment, Treatment, and Prevention of Suicidal Behavior, 31. 
126 De volledige speech uit A Beatiful Mind is in de bijlagen terug te vinden. 
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Oklahoma te zingen.127 Tijdens het nummer overtuigt het musicalkarakter Jud Fry zichzelf ervan dat 

hij niet langer moet dagdromen over zijn geliefde. Op dit moment is zij slechts nog in zijn fantasie de 

zijne. Hij moet zijn eenzame, smerige huis verlaten om haar ten koste van alles voor zich te winnen. 

De kracht van deze boodschap wordt door middel van triomfantelijke muziek en lange uithalen 

benadrukt. Het intertekstuele gebruik van dit nummer in ITOET lijkt drie belangrijke aspecten uit de 

film toe te lichten. Allereerst verwijst het nummer naar een fantasie over een geliefde, hetgeen 

benadrukt dat de verhaallijn met de Jonge Vrouw een hersenspinsel van de conciërge was:  

 

“And a dream starts a dancing in my head 

And all the things I wish fer 

Turn out like I wanted them to be.” 

 

Hetzelfde kan gesteld worden over de fantasie van de conciërge, waarin hij kan bepalen hoe 

zijn geliefde eruitziet, wat ze aan heeft en wat haar beroep is. Daarnaast blijken zowel de eenzame 

situatie waar de conciërge zich in bevindt als de hoop op het vinden van een geliefde uit het nummer:  

 

“And I sit by myself 

Like a cobweb on a shelf 

By myself in a lonely room.’ 

[…] 

I ain’t gonna dream about her no more! 

I Ain’t gonna leave her alone 

Goin’ outside, 

Get myself a bride 

Get me a woman to call my own.” 

 

Door dit pompeuze nummer in de laatste scène in te zetten wordt er een climax gecreëerd, vlak voor 

het moment dat de conciërge daadwerkelijk overlijdt. De thematiek in het nummer somt daarnaast de 

mentale staat en de relatie tussen de twee verhaallijnen nog een laatste keer op. Hierdoor kan het 

 
127 Dit is niet de eerste keer dat deze musical benoemd wordt in de film. In sequentie 2 gaf Jake al aan dat het 

zijn favoriete musical is en later in sequentie 3 ziet de conciërge leerlingen repeteren voor een opvoering van de 

musical. 
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gebruik van intertekstualiteit in dit geval gezien worden als een middel de conciërges gedachten te 

duiden en dit als een grande finale te presenteren 
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Bonedog – Eva H. 

 

 

Coming home is terrible 

whether the dogs lick your face or not; 

whether you have a wife 

or just a wife-shaped loneliness waiting for you. 

Coming home is terribly lonely, 

so that you think 

of the oppressive barometric pressure 

back where you have just come from 

with fondness, 

because everything’s worse 

once you’re home. 

You think of the vermin 

clinging to the grass stalks, 

long hours on the road, 

roadside assistance and ice creams, 

and the peculiar shapes of 

certain clouds and silences 

with longing because you did not want to return. 

Coming home is 

just awful. 

And the home-style silences and clouds 

contribute to nothing 

but the general malaise. 

Clouds, such as they are, 

are in fact suspect, 

and made from a different material 

than those you left behind. 

You yourself were cut 

from a different cloudy cloth, 

returned, 

remaindered, 

ill-met by moonlight, 

unhappy to be back, 
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slack in all the wrong spots, 

seamy suit of clothes 

dishrag-ratty, worn. 

You return home 

moon-landed, foreign; 

the Earth’s gravitational pull 

an effort now redoubled, 

dragging your shoelaces loose 

and your shoulders 

etching deeper the stanza 

of worry on your forehead. 

You return home deepened, 

a parched well linked to tomorrow 

by a frail strand of… 

Anyway . . . 

You sigh into the onslaught of identical days. 

One might as well, at a time . . . 

Well . . . 

Anyway . . . 

You’re back. 

The sun goes up and down 

like a tired whore, 

the weather immobile 

like a broken limb 

while you just keep getting older. 

Nothing moves but 

the shifting tides of salt in your body. 

Your vision blears. 

You carry your weather with you, 

the big blue whale, 

a skeletal darkness. 

You come back 

with X-ray vision. 

Your eyes have become a hunger. 

You come home with your mutant gifts 

to a house of bone. 
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Everything you see now, 

all of it: bone. 

 

 

John Nash’s speech in A Beautiful Mind 

 

 

My quest has taken me 

through the physical -- 

the metaphysical, the delusional 

-- and back. And I have made the 

most important discovery of my 

life: It is only in the mysterious 

equations of love -- 

-- that any logic or reasons can be 

found. I am only here tonight 

because of you. You are the reason 

I am. You are all my reasons. 

Thank you. 

 

 

Lonely Room – Oklahoma: 

 

The floor creaks, 

/the door squeaks, 

/there’s a field mouse anibblin on a broom 

/And I sit by myself 

/Like a cobweb on a shelf 

/By myself in a lonely room 

/But when there’s a moon in my winder 

/And it slants down a beam crost my bed 

/Then the shadder of a tree 
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/starts a-dancin on the wall 

/And a dream starts a dancin in my head 

/And all the things I wish fer 

/Turn out like I wanted them to be 

/And all the things I wish fer 

/Turn out like I want them to be 

/And I’m better’n that smart aleck cowhand 

/Who thinks he’s better’n me! 

/And The girl that I want 

/Ain’t afraid of my arms 

/And her own soft arms keep me warm 

/And her long tangled hair falls a-crost my face 

,/Jist like the rain in a storm! 

/The Floor creaks, the door squeaks 

/And the field mouse starts a-nibblin on the broom 

/And the sun flicks my eyes 

/It was all a pack of lies! 

/I’m awake in a lonely room 

/I ain’t gonna dream about her no more! 

/I Ain’t gonna leave her alone 

/Goin’ outside, 

/Get myself a bride 

/Get me a woman to call my own. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Bijlage 4: Video-essay 

 

Via de onderstaande link komt u uit bij een video-essay waarin ik de punten uit de scriptie toelicht aan 

de hand van beelden uit de film:  

https://www.youtube.com/watch?v=nIbIE0cz9LI  

Het kan zijn dat YouTube de video blokkeert vanwege auteursrechten, indien dit het geval is kan u de 

video via onderstaande link downloaden:  

https://wetransfer.com/downloads/ecec6435ff274a4130fbfa9bdcf913fe20220615060803/ff76b29793a1f89

d893dd8b66b1c868420220615060803/a1c1b6 

https://www.youtube.com/watch?v=nIbIE0cz9LI
https://wetransfer.com/downloads/ecec6435ff274a4130fbfa9bdcf913fe20220615060803/ff76b29793a1f89d893dd8b66b1c868420220615060803/a1c1b6
https://wetransfer.com/downloads/ecec6435ff274a4130fbfa9bdcf913fe20220615060803/ff76b29793a1f89d893dd8b66b1c868420220615060803/a1c1b6

