
	  

	  

Als	  de	  dood	  
voor	  verval	  
Voor	  de	  voorstelling	  
Futureshock	  verbeleven	  
theatermakers	  Afke	  
Weltevreden	  en	  Jeroen	  Rienks	  
24	  uur	  in	  een	  zorgcentrum	  voor	  
ouderen.	  Ze	  dompelden	  zich	  
onder	  in	  de	  wereld	  van	  de	  
oudere	  mens	  en	  interviewden	  
en	  filmden	  de	  bewoners.	  

Het	  levert	  een	  dynamische	  en	  soms	  confronterende	  montagevoorstelling	  op,	  waarin	  de	  
personages	  Peter(48)	  en	  Loes(30)	  hun	  angst	  voor	  het	  ouder	  worden	  proberen	  te	  bezweren	  
en	  de	  houdbaarheid	  van	  hun	  liefde	  testen.	  

De	  voorstelling	  opent	  met	  een	  grafrede	  die	  Peter	  houdt	  voor	  zijn	  geliefde	  Loes.	  Loes	  luistert	  
toe	  en	  geeft	  af	  en	  toe	  commentaar;	  Loes	  is	  namelijk	  nog	  helemaal	  niet	  dood,	  het	  stel	  
experimenteert	  slechts	  met	  de	  gedachte.	  	  	  
Wat	  begint	  als	  een	  spel	  loopt	  langzaam	  maar	  zeker	  behoorlijk	  uit	  de	  hand.	  Loes	  en	  Peter	  
schotelen	  elkaar	  voor	  hoe	  hulpbehoevend	  ze	  zouden	  kunnen	  worden,	  ze	  voeren	  elkaar	  tot	  
ze	  haast	  stikken,	  putten	  elkaar	  fysiek	  uit	  en	  zoeken	  naar	  de	  grenzen	  van	  hun	  liefde	  voor	  
elkaar.	  Met	  dynamisch	  en	  vaak	  komisch	  spel	  weten	  Weltevreden	  en	  Rienks	  geloofwaardige	  
personages	  neer	  te	  zetten,	  in	  het	  toch	  absurde	  spel	  dat	  die	  twee	  met	  elkaar	  spelen.	  	  

Tussen	  de	  scènes	  door	  kijken	  we,	  met	  Loes	  en	  Peter,	  op	  grote	  schermen	  naar	  korte	  
fragmenten	  uit	  de	  	  interviews	  met	  de	  bewoners	  van	  het	  zorgcentrum	  .	  Die	  leveren	  soms	  
ontroerende,	  dan	  weer	  voorspelbare	  schetsen	  op	  van	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  van	  het	  ouder	  
zijn.	  Peter	  en	  Loes	  mompelen	  hier	  en	  daar	  mee	  met	  de	  filmpjes,	  alsof	  ze	  de	  uitspraken	  van	  
de	  ouderen	  willen	  bezweren.	  

Het	  is	  jammer	  dat	  het	  fragment	  over	  de	  demente	  dame	  uit	  de	  documentaire	  over	  dementie	  
in	  de	  Verenigde	  Staten	  van	  Louis	  Theroux	  	  een	  beetje	  uit	  de	  toon	  valt.	  Hoewel	  het	  een	  
prachtig	  fragment	  is,	  is	  het	  een	  stijlbreuk	  in	  de	  voorstelling.	  Juist	  de	  herkenbaarheid	  van	  de	  
Nederlandse	  ouderen,	  inclusief	  Rotterdamse	  tongval,	  vergroot	  in	  de	  andere	  fragmenten	  de	  
intimiteit.	  
Een	  indrukwekkende	  en	  beklemmende	  scene	  is	  die	  waarin	  Peter	  het	  wel	  genoeg	  vindt	  en	  
weer	  'normaal'	  	  wil	  doen,	  terwijl	  Loes	  weigert	  uit	  haar	  rol	  van	  demente	  vrouw	  te	  stappen:	  
Loes	  herinnert	  zich	  liever	  niets	  meer,	  dan	  dat	  ze	  het	  komende	  verval	  onder	  ogen	  moet	  zien.	  

Futureshock	  is	  de	  tweede	  voorstelling	  van	  Onderwater	  Producties.	  Vorig	  jaar	  won	  de	  groep	  
met	  de	  voorstelling	  Insomnia	  de	  juryprijs	  op	  het	  Festival	  Buitenkans.	  	  

Futureshock	  door	  Onderwater	  producties	  ,	  gezien	  op	  15	  december	  2012	  in	  Theater	  De	  
Gouvernestraat,	  Rotterdam.	  

Marga	  van	  Lonkhuijsen	  


