“JE ZIEŢ HEŢ NIEŢ
ALŢIJD, MAAR
DEMENŢEN VÓELEN”
— DE ZOEKŢOCHŢ NAAR ŢROOSŢ EN ANŢWOORDEN
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Aan dementie zijn vele woorden en zinnen
gewijd. Wie zich wil verdiepen in de
aandoening, stuit op een overweldigend
aanbod van boeken en literatuur.
Maar hoe het voor zowel patiënt als
mantelzorger vóelt om ermee te moeten
dealen, is nauwelijks in woorden te
vangen. In Musis & Stadstheater Arnhem
schenken het Nederlands Kamerkoor met
het concert Vergeten en WArd/waRD met
de dansvoorstelling Memory Loss
aandacht aan dit onderwerp.
Tekst: Rob Aarts Foto’s: Melle Meivogel, Rio Staelens

A

anvankelijk leefde bij Tido Visser, directeur
van het Nederlands Kamerkoor (NKK), het
gevoel dat zijn vader bezig was om een van
zijn talloze practical jokes tot in de perfectie uit te
voeren. Toen hij op een dag gasten op bezoek had,
stond hij op van tafel en kwam hij terug in zijn
pyjama. “Mijn vader was een enorme grappenmaker, dus we schoven het af op het feit dat hij
kunstenaar was en het leven als één grote
performance beschouwde.”
Maar op een bepaald punt paste dat niet meer. Pas
toen Lieuwe Visser, een begenadigd bariton, pasta
op zijn telefoon serveerde in plaats van op een bord,
voelde zijn zoon dat er iets fundamenteel misging.
“Toen even later dementie werd gediagnosticeerd,
daalde het besef pas in. O mijn god, dit is al lange
tijd aan de gang... Ineens herinnerde ik me voorvallen van tien, zelfs vijftien jaar geleden waarvan ik
dacht: misschien was dat al een eerste signaal.”
Aryeh Weiner knikt instemmend. Een rijke danscarrière leidde Weiner via New York naar Arnhem, waar
de Israëliër zestien jaar geleden zijn roeping vond
als dansdocent op kunstacademie ArtEZ. Ver
verwijderd van zijn licht dementerende moeder, die

Scenebeeld uit ‘Memory Loss’
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thuis in Israël steeds verder wegkwijnde door de
progressieve aandoening. Weiner: “Telkens weer
bleef ze mijn hulp afwijzen. Maar toen mijn vader
stierf, kon ik niet anders dan iemand inhuren om bij
haar in huis te gaan. Het was toen zó duidelijk. Ik
beloofde mezelf dat ik haar nooit uit huis zou laten
plaatsen, wat er ook zou gebeuren. Die belofte ben
ik nagekomen, ook al moest ik in de laatste fase van
haar leven zelfs twee mensen inhuren. Haar alleen
omkleden, was geen optie meer.”

DOORZETTINGSVERMOGEN
In de laatste levensfase van de moeder van Weiner
raakte hij in gesprek met Ann van den Broek. De
choreografe van het Belgische dansgezelschap
WArd/waRD vroeg Weiner zich als danser aan te
sluiten bij haar nieuwste project. “Ik zei: ‘Dat denk ik
niet. Ik kan terugkijken op een mooie en lange
danscarrière bij het Nationaal Dans Theater, maar
die tijd is voorbij’.” Maar Van den Broek gaf niet op.
“De drang om het podium op te gaan, voelde ik
eigenlijk niet zo meer. Maar Ann zei: ‘Kom een keer
naar onze repetitie kijken, dat vind je vast leuk’.”
Met dank aan haar doorzettingsvermogen slaagde

Van den Broek zo in haar missie om de zestigjarige
Weiner bij haar bijzondere project te betrekken.
Weiner: “Wat ik daar toen tijdens die repetitie zag…
Wow. Maar ik zei er meteen bij dat ik fysiek niet
meer hetzelfde ben als de jonge dansers. Ann zei:
‘Jawel, dat kun je wel. Maak je niet druk, ik regel het’.
Toen heb ik ‘ja’ gezegd. Dat deed ik vanwege wat ze
me persoonlijk vertelde. Het verhaal van haar
moeder, die haar grote inspiratiebron vormde,
vormde een bijzondere connectie met mijn verhaal.
Toch begreep ik nog steeds niet waarom Ann
uitgerekend mij erbij wilde hebben. Pas toen ik de
voorstelling zag, viel alles op zijn plaats. Ze zocht
naar een ervaren, iets ouder persoon. Ik ben vereerd
dat ik in dat profiel paste.”

DOOR EEN HEL
Terug naar Tido Visser en het Nederlands Kamerkoor.
Waar Weiner overtuigd raakte door de doortastendheid van Van den Broek, kwam de voorstelling van
Visser tot stand door intrinsieke inspiratie. Vader
Lieuwe kampte met de vorm Lewy body-dementie,
waardoor hij veel hallucineerde en het logisch
denkvermogen verloor. “Toen hij zijn heup had
gebroken en in een revalidatiecentrum verbleef, belde
hij me volledig in paniek op. Dat hij rivieren door de
straten zag stromen en kleine mannetjes op de daken
zag zitten. Allemaal vreemde dingen waarvan ik
dacht: wat gebeurt er in hemelsnaam? Iemand anders
zou zich misschien wenden tot boeken, vrienden of
een psycholoog, maar ik wendde me natuurlijk tot
muziek. De schoonheid daarvan is dat je in een paar
tellen een bepaalde sfeer kunt creëren. De avant-gardemuziek in Vergeten is niet bepaald prettig. Na
afloop van de voorstelling kwamen bezoekers naar
me toe die zeiden: ‘De muziek was niet leuk, maar zó
kloppend dat ik me de hel waar mijn vader, moeder,
broer, zus of wie dan ook doorheen is gegaan, kon
inbeelden’. Dat was voor mij dé aanleiding om deze
voorstelling te doen: een zoektocht naar troost en
antwoorden en de drang om te begrijpen wat mijn
vader heeft moeten doorstaan.”
“Ik deel de interpretatie van Tido, zijn uitleg over
troost”, vult Weiner aan. “Want we hebben geen idee
wat er in het hoofd van iemand met dementie
omgaat. Of hoe erg diegene lijdt. Op welke manier
kun je dan toch iemands gevoel laten zien? De
intelligentie om dat te proberen, heeft me enorm
getriggerd. In Memory Loss maken we niet alleen
gebruik van choreografie, maar ook van livecamera’s.
Op het podium dansen we in een virtuele, gesloten
ruimte met een ingang en een uitgang met een
denkbeeldige deur. Op elke deur hangt ook een
camera. Je kunt fysiek niet laten zien wat er in
iemands hoofd omgaat, maar wel de stemming
waarin iemand zich bevindt. Het is een mix van
beweging en acteren.”

BELANGRIJKE WISSELWERKING
Visser: “Nu je het over gevoel hebt… Als je het
gevoel zou moeten beschrijven, denk ik aan het
moment dat je wakker wordt in een hotel. Dat je
niet weet waar je bent en dat je schrikt. Misschien is het iets wat daarop lijkt, maar dan op
constante basis. Gelukkig is mijn vader mij altijd
blijven herkennen.”
Ook al tastte de dementie de moeder van Weiner
steeds verder aan, ook zij bleef tot haar overlijden
in staat om haar zoon te herkennen. Weiner: “Op
een gegeven moment bleef ze de woorden ‘Let’s

“EEN ZOEKŢOCHŢ NAAR
ŢROOSŢ EN ANŢWOORDEN
EN DE DRANG OM ŢE
BEGRIJPEN WAŢ MIJN
VADER HEEFŢ MOEŢEN
DOORSŢAAN”
go’ maar herhalen. ‘Let’s go, let’s go home’, zei ze
dan. Maar we waren gewoon thuis. Dat is slechts
een klein voorbeeld, maar dat toont aan dat je
samen een bijzondere reis doormaakt. Daarom
hebben we in Memory Loss verschillende rollen en
ruilen we telkens tussen patiënt en mantelzorger.”
“Grappig, dat gebeurt bij ons ook”, merkt Visser
op. “In Vergeten wordt koormuziek afgewisseld
met een verhaal van Arjan Ederveen, echt een
geweldige acteur trouwens. Arjan speelt de rol
van een huisdokter, die bij zichzelf de eerste
tekenen van dementie ontdekt. Naarmate de
voorstelling vordert, verdwijnt hij in de mist.
Tegelijkertijd speelt Arjan de zoon, de mantelzorger. Ook een dubbelrol dus.”
“Já”, zegt Weiner. “Juist die wisselwerking is zo
belangrijk. Iemand met dementie kan niet alleen
functioneren. Als mantelzorger komen zoveel
emoties omhoog. Want hoe zorg je voor iemand die
zó is veranderd dat je die persoon eigenlijk niet
meer kent? Met liefde? Met woede? Met frustratie?
Met wat? Als je iemand op een stoel wilt zetten,
maar diegene weet niet meer hoe je moet zitten en
valt, hoe handel je dan? Ik denk dat in Memory Loss
al die moeilijke vragen aan bod komen. Als iemand
ziek is, hebben we al snel medelijden en praten we
over hoe verschrikkelijk het is. Maar we hoeven
geen medelijden te hebben. Mensen met dementie
zijn niet zielig, het zijn nog steeds eervolle
personen. Zo moeten we ze ook behandelen.”
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KWETSBARE KUNSTVORMEN

CREATIVITEIT UITLOKKEN

Dat neemt niet weg dat het soms duivels is wat je
als mantelzorger moet doormaken, vervolgt Visser.
“Je weet niet wat wel en wat niet binnenkomt.
Soms verdween mijn vader in een delier voor drie
dagen, dan kon je geen enkele vorm van contact
met hem hebben. Dat was iets wat jij ongetwijfeld
ook hebt beleefd, Aryeh. Wat ik interessant vind, is
dat jullie als dansers en wij als zangers een
voorstelling maken over dit onderwerp. Dat is
omdat ik geloof dat dansen en zingen twee van de
meest kwetsbare kunstvormen zijn. We zijn
menselijk en we blíjven menselijk.”
Dat is een thema dat niet alleen terugkomt in
Vergeten, maar ook in Memory Loss. “Je ziet het
niet altijd, maar ze voelen. Mensen met dementie
vóelen! Vanbinnen leven ze. Tijdens de repetities zei
Ann tegen me: ‘Aryeh, ga jij even daar zitten’. Maar
de plek die ze aanwees, was midden tussen de
bezoekers. Ze mengde me gewoon tussen het
publiek! Dan moet je je rol goed spelen. Je zit
tussen de mensen, kijkt rond en doet alsof je
nergens bent. In Memory Loss zie je alle fases van
de aandoening terug. Dat betekent dat je goede
acteurs nodig hebt, die in staat zijn om elk klein
detail nauwkeurig aan te voelen.”

Vanwege zijn leeftijd vallen de voorstellingen
Weiner fysiek soms zwaar, maar de Israëliër kijkt er
reikhalzend naar uit om weer op het podium te
staan. “Dementie speelt zo’n grote rol in de
samenleving. Het is geweldig dat zo’n onderwerp
op het podium wordt uitgebeeld, omdat het
podium een vergrootglas vormt voor wat zich in de
samenleving afspeelt. Je hebt een goede maker
nodig om dat te kunnen vertellen. Ik ben erg
benieuwd hoe jij dat doet, Tido.”
“Dat geldt ook voor mij. Ik kijk er ontzettend naar
uit om weer live te gaan”, zegt Visser zichtbaar
opgetogen. “Aan de andere kant beschouw ik als
creatieveling de lockdown als een fascinerende tijd.
Die legt de ware aard van mensen bloot. Het is een
demasqué van de narcisten in deze wereld, zoals
Trump en Bolsonaro. Voor mij persoonlijk heeft die
creatieve reis geleid tot een nieuw, poëtisch einde
van de voorstelling. Geweldig, dat zulke restricties
creativiteit uitlokken.”
Nederlands Kamerkoor - Vergeten | Woensdag 29
september, 20.00 uur in de Parkzaal, Musis
WArd/waRD - Memory Loss | Donderdag 14
oktober, 20.15 uur in de Grote Zaal, Stadstheater

Kijk voor meer informatie op
musisenstadstheater.nl/magazine,
of scan onderstaande QR-code

Scenebeeld uit ‘Vergeten’
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