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EEN VERHAAL OVER FAMILIEBANDEN  
IN VERWARRENDE OMSTANDIGHEDEN

 CONNECTION     THIS

Wat gebeurt er als iemand binnen het gezin een ernstige psychische 
ziekte krijgt? Fotograaf en filmer Alef Starreveld vertelt in beeld, woord 
en muziek het verhaal rond zijn in 2009 overleden broer Aad en het 
gezin waarin zij opgroeiden. Aad werd op 25-jarige leeftijd opgenomen 
in psychiatrisch centrum Willibrordus in Heiloo. Alef bleef meer dan 
dertig jaar betrokken bij de zorg voor zijn broer. 

EMOTIES IN DRIE DIMENSIES
Enkele portretten die Alef maakte van Aad vormen de kern van een 
installatie die bestaat uit drie onderdelen:  
• Aad’s Clip (te zien in de filmzaal)
• Aad en Alef - De Brieven 
 (gebaseerd op de briefwisseling tussen schilder  Vincent van   
 Gogh en diens broer Theo) (filmzaal)
•  Langs de Dijk - fotoserie (6 panelen, te zien in de expositieruimte)

Ze belichten de emoties en strijd die een psychische ziekte met zich 
meebrengt. Niet alleen voor Aad, maar ook voor zijn ouders, broer Rob 
en Alef zelf. Niets lijkt meer stabiel. Toch komt er nieuw evenwicht. 
Dankzij de kracht van de familieband.
En de bereidheid om de waardigheid van een mens te blijven zoeken, 
zien en waarderen.

Alef Starreveld

IN GESPREK
This Connection wil het gesprek op gang brengen over hoe we met 
elkaar omgaan als iemand een psychische ziekte krijgt. Over de 
uitdagingen voor individu en maatschappij als we met elkaar voor 
elkaar moeten zorgen. En over jou en mij, die allen een ‘Aad’ of  ‘Alef’ 
kennen, zijn of kunnen worden.

EXPOSITIE
Tijdens het Festival Willibrordus Draait Door
vr 9  za 10  zo 11 sept 2016
www.willibrordusdraaitdoor.nl

Van 12 sept – 9 nov 2016
Tijdens openingstijden 
van de Verhalenkamer
www.verhalenkamerwillibrordus.nl


