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voorstelling

Aangrijpende
Ons kan niks gebeuren

Jan Rauh en Helma Giebels staan met de voorstelling ‘Ons kan niks gebeuren’ sinds
september 2017 op de planken. Zelf zijn zij 72 en 75 jaar. Een respectabele leeftijd. Een
leeftijd die je niet associeert met een paar keer per week een decor opbouwen en afbouwen, een voorstelling spelen en na afloop nog een intensief nagesprek houden
met het publiek. Wat brengt hen hiertoe? Wat is hun drijfveer om deze productie neer
te zetten? Een gesprek met twee theatermensen in hart en nieren.
Teks t: Ankie van H e z e w i j k

Jan Rauh en Helma
Giebels maken toneel
over dementie
e theatervoorstelling ‘Ons kan niks gebeuren’ gaat over
dementie. Jan Rauh en Helma Giebels verplaatsen zich in
het echtpaar Paul en Janine. Janine lijdt aan dementie en
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tijdens de voorstelling maak je het proces mee dat het
echtpaar doormaakt. Je ziet Paul, die steeds beter leert
omgaan met zijn dementerende vrouw. Hij verstaat de
kunst om zijn verwachtingen los te laten en zich helemaal
aan te passen aan de situatie. Je ziet het proces van
aftakeling bij Janine, realistisch neergezet door Helma. De
mimiek en de manier van voortbewegen roepen veel
reacties van herkenning op bij de mensen in de zaal. Een
aangrijpende voorstelling die veel mensen raakt, zo blijkt
tijdens de nabespreking.
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Een week later bij Jan en Helma aan de keukentafel in hun
appartement op de Hoef in Rosmalen. Ze zien er jong en
vitaal uit en vertellen enthousiast over hun
toneelproductie. Jan praat met verve, hij was niet voor
niets de spreekstalmeester, terwijl Helma luistert en haar
man aanvult. Af en toe een aai over elkaars rug, of een
hand op de arm van de ander.
Groot avontuur

Het leven van Jan en Helma klinkt als een groot avontuur.
Ze zijn vanaf 1977 collega’s in de wereld van het toneel.
Helma volgt naast het toneelwerk ook een opleiding
lichaamsgerichte therapie en heeft een praktijk aan huis.
Als zij beiden rond de 48 jaar zijn, worden ze verliefd. Sinds
die tijd leven én werken ze samen. Jan: “We hadden altijd
ideeën. We trokken samen met vrijwilligers rond met
woonwagens. We speelden voorstellingen op de gekste
plekken, in speeltuinen, op pleinen. We woonden in
Nuland waar we ook het materiaal opsloegen. We deden
alles zelf, vervoeren, opbouwen maar ook onderhoud. Met
een mobiel theater trokken we van festival naar festival.
Toen het in ’97 fysiek te zwaar werd, zijn we gestopt met
buitenvoorstellingen. Vanaf toen speelden we alleen nog
binnen. Zo zijn we jaren de theatrale rode draad geweest in
het Wintercircus Martin Hanson.”
Dementie

In 1999 komen Helma en Jan voor het
eerst in aanraking met dementie. Een
goede vriend onderzoekt de
mogelijkheid om als
clown contact te
maken met
mensen met
dementie.

Voorstelling bijwonen?
Kijk op

www.rauh-giebels.nl
Hij nodigt Helma uit om eens te komen kijken.
Voor Helma voelt het alsof alles uit haar leven hier bij
elkaar komt. Ze stapt als clown Roosje mee in het
experiment. “Therapie en toneel komen hier samen. Hier
kijk je puur naar de lichaamstaal van de ander. Vanuit rust,
aandacht en respect zoek je naar een vorm van contact. Ik
zag het als een kroon op mijn werk.” Nog steeds ontroert
het haar als ze erover vertelt. “Een clown speel je niet, die
ben je. Als clown kijk je verwonderd en zonder oordeel naar
de wereld, samen met de dementerende verwonder je je
over wat je ziet.”
Drempel overwinnen

Jan geeft toe dat hij een drempel moest overwinnen. “Bij
mij thuis werd altijd gezegd: ‘Dementie is het ergste wat je
kan meemaken’. Maar toen ik eenmaal binnen op de
afdeling was, was ik volledig gebiologeerd. Wat ik daar zag
was zo bijzonder, zo puur. Mensen met dementie zijn eerlijk
en zuiver. Ontwapenend. De dynamiek op zo’n afdeling, het
kwam enorm bij me binnen.”
En zo worden Helma en Jan een van de grondleggers van
de miMakkus-methode; een benaderingswijze die het
mogelijk maakt om wezenlijk contact te maken met
mensen met een cognitieve of verstandelijke beperking.
De miMakkusmethode gaat uit van een gelijkwaardige
benadering, waardoor mensen voor wie taal
niet (meer) beschikbaar is, contact
ervaren.
Theatervoorstelling

Twee jaar geleden, inmiddels gestopt met
het opleiden van mensen tot miMakker en
verhuisd naar Rosmalen, begint er zowel
bij Jan als bij Helma iets te kriebelen.
Helma: “We hadden beiden het
gevoel dat er iets is blijven liggen.
We zijn bij veel instellingen
geweest en er is behoefte aan
informatie over dementie. Jan is
toen de voorstelling gaan
schrijven, vanuit
de behoefte
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om meer begrip voor de dementerende én de mantelzorger
te kweken. Het moest een voorstelling worden waarin
dingen duidelijk worden, waar het hele proces van
dementie wordt uitgelegd.”
En zo ontstond de productie ‘Ons kan niks gebeuren’,
geregisseerd door Trudy Schambergen, eveneens een oudmiMakkus-docent. Jan: “We wilden een laagdrempelige,
kleinschalige voorstelling. Bereikbaar voor een ander soort
publiek dan in de schouwburg. We willen de ‘gewone’
vrijwilliger of mantelzorger bereiken.”

Mensen willen niet zomaar
weg na een voorstelling.
Daarom houden we altijd
een nabespreking
Basic

Helma vult aan: “We houden het basic, de eisen aan de
locatie zijn minimaal. We bouwen zelf alles op, en zwager
Ton de Groot doet het licht en geluid. Onze ervaring is dat
mensen niet zomaar weg willen na zo’n voorstelling.
Daarom houden we altijd een nabespreking.”
Jan: “Laatst speelden we voor een zaal van 100 jongeren
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van een ROC. Dat was heel spannend… hoe zouden zij
reageren? Maar je kon tijdens de voorstelling een speld
horen vallen. Wat een mooi moment, dat we hiermee die
jongeren konden raken, dat gaf zo’n goed gevoel.” Helma
wijst op het kippenvel op haar armen, dat ze er nu nog van
krijgt.
Energiek

De energie spat ervan af, van deze clowns. Op zoek naar het
antwoord op de vraag wat hun geheim is, kijken ze elkaar
in de ogen. Helma: “Onze gezondheid, dat is een gift,
daarmee hebben we geluk. We doen er alles aan om fit te
blijven, gaan zwemmen, en bij mooi weer fietsen, maar zijn
geen fanaten hoor. Ik denk dat het vooral is omdat we doen
wat we leuk vinden. Er is geen moeten, zodra we het niet
meer fijn vinden stoppen we.”
Jan: “Het kleinschalige, daar genieten we van. Van het
contact met de mensen. We gaan niet actief de boer op. We
zien wel wat er komt. Als het op een bepaald moment
‘opdroogt’, is het ook goed.”
Op de vraag hoe het is om met je echtgenoot samen te
werken, glimlachen ze. Jan: “Helma is wat strakker en ik
ben wat losser. We vullen elkaar aan. En een groot
voordeel: we hoeven niet te spelen dat we van elkaar
houden. Voordat we opgaan kijken we elkaar diep in de
ogen. En dan? Dan gaat de energie stromen.”

