
Dit is zo’n project waar je alleen maar
vriendelijk over wil denken en schrijven.
Om meer dan één reden. Om te beginnen:
twee vrij jonge spelers met gezinnen en
andere vormen van verantwoordelijkheid
kiezen er niet alleen voor om te werken
zonder betaald te worden, ze lopen ook
nog het risico om er spaarcenten bij in te
schieten. Dan moet het zijn dat ze dit echt
wilden en moesten maken. Daar word ik al
op voorhand vrolijk van.  

Bovendien: Low-la is een voorstelling
zonder franjes: een tekst goed spelen in
een simpel, maar visueel én inhoudelijk
sterk decorconcept, dat is duidelijk het
plan. En wat dan alvast meevalt: op scène
staan Bruno Vanden Broecke en Nico
Sturm, twee absolute topacteurs. Daar is
weinig discussie over mogelijk. Zelden
heb ik hen in de mist zien gaan, vaak heb
ik hen zien schitteren. Goeie koppen, pret-
tig charisma, excellent gevoel voor
timing, komisch talent, zin voor drama.
Dat is prettig om naar te kijken. 

En nog: veel jonge theatermakers voelen
zich geroepen om zelf teksten te produce-
ren, alsof je maar een halve artiest zou zijn
als je niet ook maker en auteur bent. Dat
loopt niet altijd goed af. Maar deze heren
begrijpen de kunst van het schrijven wel.
Ze bouwen het stuk op aan de hand van
door tijd en ruimte springende dialogen
voor meer dan twee personages (Nico
Sturm speelt een paar rollen). Langzaam
maar zeker wordt meer prijsgeven over
Brecht en Luk, de mannen waar het om
gaat. Brecht laat zijn vriend Luk bij hem
thuis logeren. Voor een week of twee was
het plan, maar Luk gaat maar niet weg.
Ondertussen knutselen ze aan een com-
putergame waar ze zwaar mee hopen te
scoren op de internationale markt. Stap
voor stap komen we te weten wie Brecht is,
hoe zijn relatie met Sofie in mekaar zit, en
waarom hij zo is geworden. 

Da’s veel, denk ik dan, deze drie aspecten
van hun kunst. De fundamenten van het
huis zijn stevig. Is er dan alleen maar
reden tot juichen? Helaas niet helemaal.

De avond dat ik ging kijken, waren de
spelers niet in hun optimale doen. Er zat
weinig flow in de voorstelling, waardoor
de boel bij momenten wat ging slepen.
Het ritme zat niet lekker. Slecht worden
deze mannen nooit, in bepaalde scènes
waren ze zelfs evengoed onweerstaan-
baar, maar als acteurs wat verloren lopen,
zeker in een voorstelling die zich zo terug-
plooit op dat spelen, zet dat onontkoom-
baar een rem op de kijkervaring. 

En dan het stuk zelf. De teksten zijn goed
geschreven, geestig ook bij momenten, en
het gekozen procédé werkt, vind ik. Maar
ik zat me toch ook af te vragen of het mate-
riaal misschien niet net iets te dun was.
Luk een tikje teveel één dimensie. De
afwikkeling net dat beetje te bruusk. Maar
misschien zou ik dat niet denken op een
avond met spelers in topvorm. 

Ik zag een voorstelling die je zou moeten
beetpakken, maar die toch niet helemaal
binnenkwam. De emotie die ik op het
einde, gezien de inhoud, had moeten voe-
len, sloeg niet echt toe. Maar ik voelde wél
het potentieel. Als je hen in volle glorie
ziet, maken Vanden Broecke en Sturm van
Low-la een feestje, dat weet ik bijna zeker.
En in dat geval wil u erbij zijn geweest. 

Nog vanavond en op 14 en 15 september in de

rode zaal van het Fakkeltheater: www.fakkel-

theater.be, later wellicht nog op tournee.
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11minute
film&sound awards

CONCERTTENT - ZAAL DE ZWERVER - MARKT LEFFINGE (MIDDELKERKE)

PAUL WELLER(UK) 

TOCADISCO(DE)

BABYLON CIRCUS(FR)

THE VAN JETS * WOLF PARADE(CAN)

PHOSPHORESCENT(US) * BALTHAZAR
AMATORSKI * TIMBER TIMBRE(CAN)

MIX MASTER MIKE(US - BEASTIE BOYS) 

LEE ‘SCRATCH’ PERRY 
& BAND FT. ADRIAN SHERWOOD(JAM/UK)

ABSYNTHE MINDED
ROOTS MANUVA(UK) * MINTZKOV
LE PEUPLE DE L’HERBE(FR) * ISBELLS
HINDI ZAHRA(FR) * EBONY BONES(UK)

STORNOWAY(UK) * BROKEN GLASS HEROES
LONELADY(UK) * TEENAGERSINTOKYO(AU)

DRUMS ARE FOR PARADES
IMAAD WASIF(US) * THE CATATONICS

WILCO(US)

ADMIRAL FREEBEE
65DAYSOFSTATIC(UK) * DEER TICK(US)

THE BLACK BOX REVELATION
VIVA L’AMERICAN DEATH RAY MUSIC(US)

VA FAN FAHRE * TRICKY & TYLER
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DE ROMA: TURNHOUTSEBAAN 286, 2140 BORGERHOUT • RATAPLAN:WIJNEGEMSTRAAT 27, 2140 BORGERHOUT
TICKETS:WWW.DEROMA.BE • WWW.RATAPLANVZW.BE • 03 292 97 40 • TICKETBALIE: TURNHOUTSEBAAN 327 +

16 SEPTEMBER: PREMIÈRE

COUNTRY LADIES- A TRIBUTE
met  Tine Reymer, Eva De Roovere en Nathalie Delcroix

17 SEPTEMBER: CD-VOORSTELLING

CHATHAM COUNTY LINE 
24, 25 & 26 SEPTEMBER: 

RUHE 
1 OKTOBER: CD-VOORSTELLING

JACKOBOND
7 OKTOBER: 

TOUMANI DIABATÉ

4 OKTOBER:

10cc

door COLLEGIUM VOCALE
en TRANSPARANT

ZA 18 SEPTEMBER: NICOLAS KUMMERT 
– VOICES 

WO 22 SEPTEMBER: IFA Y XANGÔ 
DO 23, VR 24 & ZA 25 SEPTEMBER: 

POSTUME WERKEN #04-06 door MARS 
DO 30 SEPTEMBER, VR 1 & ZA 2 OKTOBER: 

IN THE PRIME OF THEIR LIVES 
door HET ZESDE BEDRIJF 

DO 7 OKTOBER: ALLES PASSEERT 
door TONEELGROEP NUNC

ZA 16 OKTOBER: DE BEREN GIEREN
DO 21, VR 22 & ZA 23 OKTOBER: BECAUSE

THE WORLD IS ROUND door MARS 

WO 3 & DO 4 NOVEMBER: 
ZIELSVERWANTEN
van PETER DE GRAEF
ZA 6 NOVEMBER: Dubbelconcert:
EWOUT PIERREUX QUINTET 
& REUT REGEV TRIO 
WO 10 NOVEMBER:
SCHOOL IS COOL 
WO 17 NOVEMBER: 
HAN BENNINK TRIO
DO 2 DECEMBER: PERTWEE: 
TEUN VERBRUGGEN
& BART MARIS

Bruno Vanden Broecke en Nico Sturm spelen ‘Low-la’

Over wat was, 
is en kan zijn

Nico Sturm en Bruno Vanden Broecke spelen Low-la, een
zelfgeschreven stuk over twee mannen die denken dat ze

het gat in de markt hebben ontdekt. Maar ook dit keer blijkt
weer: zelden is het leven zo simpel als we hopen. 

DOOR GRIET OP DE BEECK

Ik zag een voorstelling
die je zou moeten
beetpakken, maar niet
helemaal binnenkwam

F
O

TO
 J

O
N

A
S

 L
A

M
P

E
N

S

■ Bruno Vanden Broecke (onder) en Nico Sturm liepen een beetje verloren.

‘A
lzheimer is een demo-
craat.” Documentaire-
maakster Klara Van Es
las de uitsprak ooit

ergens. Bij het maken van
Verdwaald in het geheugenpa-
leis, waar ze drie jaar aan werkte,
werd ze met de neus op de feiten
gedrukt: Alzheimer maakt geen
onderscheid tussen intellect of
afkomst. Neem nu Anita en
Louise, twee van de acht dames
die onder continue begeleiding
en verzorging samenwonen in
een flat in Essen. De één een
mondige, intelligente, wat arro-
gante Nederlandse van goede
komaf, de ander een schippers-
kind en volksvrouw die van de
kleine dingen des levens geniet.
Twee totaal verschillende vrou-
wen, één vreselijke ziekte. “Weten dat er iets
in je hoofd kapot is, maar dat niet kunnen
benoemen: dat lijkt me het vreselijkst”, zegt
Van Es. “Tegelijk heb ik het nooit akelig
gevonden om in die flat te zijn. Mensen met
dementie zijn gewoon mensen als u en ik.
Ze hebben af en toe kortsluitingen in hun
hoofd, maar het zijn geen gehandicapten
of – om nog een lelijker woord te gebruiken
– achterlijken.”

Dat zegt ook Anita in de film. Zij is nog het
helderst van allemaal en stelt de dingen
scherp. “Ik ben niet zielig, niet ziek, niet
ongelukkig. Ik leef gewoon, maar vergeet
alles. En dat is verdomd lastig.” Anita is het
levende bewijs dat met Alzheimer iemands
strijdvaardigheid niet verdwijnt. Net zoals
Louise haar guitigheid en opgeruimdheid
er niet bij verliest, of Alice haar directheid.
“Dat vond ik zo mooi”, zegt Van Es.
“Iedereen gaat met de ziekte om volgens
zijn eigen karakter. Alzheimer kan iemands
inborst niet uitwissen. Hun trots vond ik
ook al zo aandoenlijk mooi. Met de came-

ra’s erbij probeerden ze zich soms beter
voor te doen dan ze waren. Ik zei het al: het
zijn mensen zoals u en ik.” Vandaar dat ze
hen ook zelf aan het woord laat?
“Natuurlijk. Voor mij was dat vanzelfspre-
kend. Zo maak ik altijd reportages. Ik haat
commentaarstemmen of wetenschappelij-
ke intermezzi. Ik wilde hen gewoon laten
zeggen wat ze te zeggen hebben, want ik
wist meteen dat ze daar perfect toe in staat
waren.”

Flinterdunne grens

“De eerste documentaire vanuit het per-
spectief van mensen met Alzheimer”, luidt
de baseline van Verdwaald in het geheu-
genpaleis. Het is waar. Soms krijg je als kij-
ker zelfs het gevoel in hun hoofd te zijn
gekropen. Toch is het volgens de documen-
tairemaakster zoals experte Christine Van
Broeckhoven zegt: “We kunnen nooit
weten wat er zich afspeelt in het hoofd van
mensen met dementie.” “Als je toch dat

gevoel kreeg, dan is dat omdat ik
die mensen echt graag ben
beginnen zien”, zegt Van Es.
“Voor ik begon te filmen, had ik
al een jaar als vrijwilligster
gewerkt in de flat. Die vrouwen
waren een deel van mijn leven
geworden. De grens tussen de
documentairemaakster en de
betrokkene was bij momenten
flinterdun.” 

Zoals het moment dat Louise
overgeplaatst wordt naar De
Bijster, het woon- en zorgcen-
trum even verderop, waar de flat
een leefgroep van vormt. En De
Bijster: daar wil niemand in de
flat naartoe. Van Es: “De plek is in
hun hoofden de hel, een con-
centratiekamp, de startknop
van de totale aftakeling.” Louise,

de goedmoedige schippersvrouw, beseft
niet wat de verhuis in se betekent, maar de
anderen des te meer. “Louise heeft de strijd
verloren”, zie je hen denken. En nog: “geluk-
kig ben ik zover nog niet”. 

Drie jaar tussen mensen met dementie
leven en werken: het moet toch iets doen
met een mens. Van Es: “Het klinkt mis-
schien raar, maar ik heb mij geamuseerd.
Natuurlijk waren er treurige momenten,
maar vaak was het ook gewoon leuk filmen.
Na de opnames heb ik het wel even moeilijk
gehad. Mijn moeder kreeg psychische pro-
blemen en moest getest worden op demen-
tie. Toen heb ik toch even gedacht: ‘Kan het
leven echt zo cynisch worden?’”

Documentaire geeft bejaarden met dementie een stem

VAN OUDE MENSEN, DE
DINGEN DIE VOORBIJGAAN

Wat moet je als de hectaren van je geheugen gereduceerd worden tot slechts enkele vierkante
meters? Hoe leef je daarmee, dag in, dag uit? In de documentaire Verdwaald in het geheugenpaleis,

die bij ons op 14 september in première gaat, volgt Klara Van Es acht mensen met dementie die
samenleven in een flat in Essen. En geeft hen een stem.

DOOR SARAH THEERLYNCK

Verdwaald in het geheugenpaleis, vanaf

15 tot 21 september 2010 in alle

Kinepoliscomplexen in Vlaanderen en

Brussel. Alle info:

www.geheugenpaleis.be

■ ‘Alzheimer is een democraat. Ze maakt geen onderscheid
tussen intellect of afkomst.’

■ Baantjes trekken in het zwembad. Documentairemaakster Klara Van Es: ‘Mensen met dementie zijn gewoon
mensen zoals jij en ik’.
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