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FILMGESPREK

MAANDAGMIDDAG IN DE STADSKAMER 
bij THUIS, een ontmoetings- en 
werkplaats in Wageningen. Ruim 

dertig mensen verzamelen zich voor een 
filmgesprek gevolgd door een gezamenlijke 
maaltijd. Het zijn deelnemers van vijf ver-
schillende gespreksgroepen voor ouderen, 
die elkaar hier in breder verband ontmoe-
ten.1 We gaan kijken naar Een man die Ove 
heet, gebaseerd op het gelijknamige boek 
van Fredrik Backman.

We hebben gekozen voor een filmgesprek 
als activiteit omdat film bij uitstek een 
middel is om met elkaar het gesprek over 
levensvragen en zingeving aan te gaan 
(Steenbeek en Kaya, 2015). De combinatie 
van beeld, muziek, acteurs en het verhaal 
maken film tot een indringende ervaring. 
Als toeschouwer kun je je identificeren 
met de karakters, herkenning vinden, of 
juist nieuwe perspectieven ontdekken. Het 
is niet alleen de verbeelding van een ver-
haal, maar een film kan laten zien hoe je 
als mens een bepaalde ontwikkeling kunt 
gaan (De Rooij, 2013).2 We kozen voor deze 
film omdat we denken dat het verhaal aan-
sluit bij de belevingswereld van de deelne-
mers; een ‘gewoon’ leven van een ‘gewone’ 
oudere man, die door een opeenstapeling 
van verlieservaringen in een crisis raakt. 

In de film maken we kennis met Ove als hij 
al op leeftijd is. Een man die zijn zaakjes 
goed op orde heeft en dat ook van anderen 
verwacht. Een levensinstelling waarmee hij 
menigeen tot wanhoop drijft. Een zoveel-
ste tegenslag doet Ove besluiten dat hij ge-
noeg van het leven heeft. Ondertussen ko-
men we in flashbacks meer te weten over 
zijn leven en hoe dit hem gevormd heeft. 
Het duurt even voor je door zijn mopperi-
ge buitenkant de mens Ove leert kennen, 
maar in het contact met zijn nieuwe buren 
komt hij uiteindelijk tevoorschijn. Dit con-
tact brengt hem gaandeweg ook nieuwe le-
venszin.

We hebben gelachen, waren soms verbijs-
terd of geschokt, maar vooral vaak geraakt 
en ontroerd. De persoon Ove, de verschil-
lende momenten waarop hij bepaalde keu-
zes maakt, en de invloed van de mensen 
om hem heen, bieden veel stof tot napra-
ten. Aan de hand van een aantal vragen 
bespreken we de film in kleine groepen. 
Welke levensthema’s herken je in de film? 
Zie je die ook in je eigen leven terug? Hoe 
krijgt Oves leven weer zin? Wat of wie 
heeft jou op moeilijke momenten weer op 
weg geholpen? Wat heb je nodig om tegen-
slag het hoofd te bieden? De vragen bieden 
structuur voor de gesprekken die plaatsvin-
den onder begeleiding van een gesprekslei-
der. De belangrijkste uitkomsten worden 
hieronder in drie thema’s samengevat.

Hannes Holm, Een man die Ove heet. Zweden, 
2015, 116 minuten, Nederlands ondertiteld. DVD  
! 9,99.
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de expliciet in beeld gebrachte zelfmoord-
pogingen van Ove. Elke keer wordt hij af-
geleid of onderbroken door iets wat in de 
buurt gebeurt en waar hij zich dan weer 
druk over maakt. Het is zo absurd dat je er-
om moet lachen, maar het is eigenlijk heel 
triest. Ook de herkenning van het leven 
soms niet aan te kunnen en voor de keuze 
te staan hoe je tegenslag het hoofd biedt, 
raakte hen. Het is belangrijk dat een bege-
leider zorgt voor veiligheid, waarbinnen 
ook deze moeilijke gevoelens serieus geno-
men en bespreekbaar gemaakt worden. 

De film maakte indruk en de gesprekken 
gingen ook over vergelijkbare ervaringen 
van de deelnemers. De gezamenlijke activi-
teit droeg bij aan onderlinge uitwisseling, 
(h)erkenning van eigen en elkaars ervarin-
gen en daardoor aan een gevoel van verbon-
denheid. Daarmee droeg het filmgesprek 
bij aan het doel van de gespreksgroepen: 
ontmoeting en delen van levensvragen en 
zingeving.

Emma Schotveld, geestelijk verzorger van Maat-
schap ZinGesprek Wageningen; e.schotveld@
outlook.com
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Noten
1. De gespreksgroepen worden begeleid door 

vier humanistisch geestelijk verzorgers die 
samenwerken in Maatschap ZinGesprek. 
Deze overkoepelende bijeenkomst werd door 
ZinGesprek georganiseerd in het kader van 
een subsidie uit het leefbaarheidsfonds van 
de Provincie Gelderland, in samenwerking 
met verschillende sociale organisaties in 
Wageningen.

2. Genoemde artikelen waren aanleiding om 
filmrecensies op te nemen in TGV. In dit verslag 
wordt de recensie ingebed in een voorbeeld van 
een concrete toepassing van een filmgesprek in 
de praktijk.

Eenzaamheid versus zelfredzaamheid. Ove laat 
zien dat een mopperige buitenkant een 
bescheiden en lieve man kan verbergen. 
Het is in de praktijk niet zo makkelijk om 
daar doorheen te kijken, vindt men. Je laat 
je snel afschrikken. Verschillende deelne-
mers nemen zich voor toch vaker te probe-
ren niet meteen te oordelen en toch con-
tact te maken. Een deelnemer herkent het 
van haarzelf; altijd gewend geweest om al-
les zelf te doen. Laten zien waar ze mee 
worstelt en hulp vragen deed ze nooit. Nu 
ze ouder wordt, heeft ze dat wel geleerd en 
dat voelt goed, want anders kun je, net als 
Ove, op den duur heel eenzaam worden.

Nodig zijn versus controle. De deelnemers vin-
den unaniem dat je het gevoel moet hebben 
dat je ergens nodig bent, ergens iets kunt 
bijdragen. De nieuwe buurvrouw van Ove 
laat zich niet alleen niet afschrikken door 
zijn botte manieren, maar doet ook een be-
roep op hem. In dit contact ervaart Ove dat 
hij haar en haar gezin kan helpen en zelfs 
op een nieuwe manier een zinvolle bijdrage 
kan leveren aan de buurt. Niet het angstval-
lig naleven en controleren of iedereen zich 
aan de regels houdt, maar werkelijk betrok-
ken zijn bij elkaar en weten wat er speelt. 

Wanhoop versus absurd toeval. Voor de mees-
te mensen overheerste de humor en de 
goede afloop in het ontstaan van een band 
tussen Ove en zijn buren. Maar twee deelne-
mers bleken behoorlijk geraakt te zijn door 


