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Alzheimer en theater gaan hand in hand

Cultureel centrum De Gruitpoort stond gisteren in het teken van Alzheimer en theater. Met
deze combinatie gaf de Doetinchemse afdeling van Alzheimer Nederland invulling aan de
Wereld Alzheimer Dag.
Door BJORN ENGELEN
DOETINCHEM “Ieder gezin in Nederland krijgt er een keer mee te maken”, zegt Henk
Backer, voorzitter van Alzheimer Nederland, afdeling Doetinchem en omstreken. Mede
daarom werd gisteren in het kader van Wereld Alzheimer Dag een theaterfestival rond
dementie georganiseerd in cultureel centrum De Gruitpoort. ’Deze dag is bedoeld om mensen
van informatie te voorzien, maar tegelijkertijd biedt het ook vermaak.”
Dit komt voort uit de verschillende voorstellingen die gegeven worden. Allemaal hebben ze
een relatie met Alzheimer of dementie.
Theatergroep SPOT uit Doetinchem laat zien hoe verschillende kinderen omgaan met hun
moeder die aan Alzheimer lijdt. Het stuk ‘Wie gaat er vandaag?” werd speciaal geschreven
voor deze gelegenheid.
Elke dag van de week komt een ander kind langs bij moeder en ze hebben allemaal een andere
manier om hun moeder te benaderen. ‘Waarom ga je toch naar zo’n dure kapper, ma? Dat is
helemaal niet meer nodig en zonde van het geld’, vindt een zoon. Een andere zoon weet niet
goed wat hij met de situatie aan moet en heeft alleen maar oog voor zijn werk. Een dochter
van de bejaarde vrouw toont haar moeder foto’s van vroeger en zowaar herinnert zij zich
verschillende dingen. Samen zingen ze liedjes die ze vroeger ook wel eens zongen.
Naast theatergroep SPOT stonden ook onder andere Marijke Kots, Lia Hoogendoorn en
Thomas Borggrefe op de planken en droeg de Doetinchemse Marga Jansen gedichten uit haar
bundel voor. Tussen de voorstellingen door bekijken bezoekers de tentoonstelling ‘De
bijzondere wereld van Geertje’. Het laat het interieur van de 86-jarige en dementerende
Geertje zien. Zij woonde alleen, verzamelde allerlei spullen van de straat en zette deze in haar
huis. Toen ze werd opgenomen in een verpleeghuis hielp Bernadette Veenhof met het
opruimen van haar woning. Zij raakte geïntrigeerd door alle spullen en maakte er een
tentoonstelling van in de vorm van een grote kijkdoos. Door de verschillende kijkgaatjes is te
zien wat Geertje in de loop der jaren verzamelde: snoeppapiertjes, stenen, denne-appels,
bloemetjes en veel meer. Het geeft net als bij de voorstellingen een bijzonder inkijkje in de
wereld van een dementerende.
Foto: Marion van Groningen speelt de rol van moeder in het stuk ‘Wie gaat er vandaag’ van
theatergroep SPOT. Foto: Jan van den Brink

