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‘Onvoorwaardelijk’: een emotioneel 

verhaal zonder woorden

Vuur & Vlam danst de dynamiek rond een Alzheimerpatiënt

door Bas Nijhof

Onvoorwaardelijk raakt haar bezoekers. De dansvoorstelling die februari 2017 
haar première heeft in de Stadsgehoorzaal gaat over de ziekte van Alzhei-
mer. Vooral over de impact ervan op de directe omgeving van de patiënt. De 
voorstelling is het geesteskind van Kamper theatermakers Germa Scholten 
en Marjan Hommes die zich samen manifesteren onder de naam Vuur & 
Vlam Produkties. Gemaakt voor mantelzorgers maakt de voorstelling in-
druk op een veel breder publiek.
Sinds 2011 bevindt het kantoor van Vuur & Vlam zich tussen de dakbalken 
van de Stadsgehoorzaal aan de Burgwalzijde, hemelsbreed op nog geen 5 
meter van het kantoor van theaterdirecteur Jelle Wouda. Erg vriendelijk van 
hem, maar vooral slim: met het tweetal haalt hij knowhow en daadkracht in 
huis voor het maken van dans-gerelateerde producties. 
Bij binnenkomst zijn de dames druk in de weer met iPhone en MacBook. ‘We 
zijn nog heel even bezig, hoor. Anders komt het niet goed met de admini-
stratie. Zo… nog even een “vriendelijke groet” eronder en klaar.’ zegt Mar-
jan, waarna ze koffie haalt. Ondertussen luistert Germa op Spotify naar een 
muziekstuk. Voor het Theaterweekend de week erop zoekt ze muziek uit 
voor een dans in de Foyer. Zo kort op een productie? ‘Ja, deze persoon danst 
zo goed. Het maakt eigenlijk niet uit met welke muziek je die opzadelt.’
Het smeden van het plan voor Onvoorwaardelijk begint in de eerste maan-
den van 2016. ‘Een idee ontstaat meestal wanneer we met z’n tweeën wat 
aan het drinken zijn.’ De choreografen schieten losse ideeën op elkaar af 
en brengen er later vorm in door scènes te schrijven. Daarmee gaan ze aan 
de slag. Scholten en Hommes complementeren elkaar: Germa als de iets 
 bedachtzamere (in voorbereiding en het stellen van een kader) en Marjan 
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als degene die in haar spontaniteit op haar best is, al is die scheiding niet 
strikt. Het idee voor een voorstelling over Alzheimer blijkt vruchtbaar. Jani-
ta Tabak (cultuuradviseur en voormalig wethouder) en de Stadsgehoorzaal 
raken enthousiast en maken de financiering en het faciliteren rond. Micha 
Wink (waarmee ze eerder Geestdrift maakten tijdens Stadsfestival Zwolle) 
wordt als componist en pianist aangetrokken. Acteurs, zoals Dick Cohen, 
worden benaderd en audities uitgeschreven.
De voorstelling komt niet voort uit de persoonlijke ervaring van Marjan en 
Germa, hoewel zij met de impact van de ziekte bekend zijn via hun vrien-
den- en kennissenkring. Germa: ‘Omdat we niet zo dichtbij iemand staan 
die de ziekte heeft, geeft het ons misschien wel meer ruimte om ons af te 
vragen: wat als dit mijn vader of moeder overkomt?’ Om meer voeling te 
krijgen met het onderwerp spreken ze een groot aantal ervaringsdeskun-
digen. Mensen die de ziekte kennen van dichtbij, maar ook bijvoorbeeld de 

De cast van Onvoorwaardelijk met links naast Dick Cohen (in pak) Germa Scholten. Foto: Richard Tennekes.
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vader van Marjan die als geriater veel weet over ouderdomsziekten. Germa: 
‘Aan het begin kan je nog grapjes maken over dat iemand vergeetachtiger 
wordt, maar op een gegeven moment vergaat je het lachen.’ 
Die fases zie je terug in Onvoorwaardelijk: de voorstelling volgt een gezin 
waarvan de vader in toenemende mate de verstrekkende gevolgen van Alz-
heimer ondervindt. De mechanismen, gewoonten en omgangsvormen van 
zijn gezin worden gevangen in de bewegingsfrasen en structuren van dans. 
De tijd schrijdt voort en de ziekte strooit zand in de machine van het eerst 
‘normaal’ functionerende gezin. De moeiten, het verdriet, maar vooral ook 
de troost, de liefde en de cohesie van het gezin worden voelbaar en treffend 
neergezet. Terugkerende melodielijnen en patronen geven houvast in een 
voorstelling waar de hoofdpersoon deze steeds meer verliest. Marjan: ‘We 
hebben erg gezocht naar een manier om de beleving van de familie te ver-
beelden. Je voelt daarin vooral hoe ver de liefde gaat.’ Vuur & Vlam slaagt 
erin om alleen met beweging en muziek een verhaal te vertellen dat een bre-
der publiek aanspreekt dan mantelzorgers van Alzheimerpatiënten alleen. 
‘We maken dingen die we zelf spannend zouden vinden om te zien.’ stelt 
Germa, die naast choreograaf ook de rol van moeder van het gezin op zich 
neemt. ‘Voor mij is dans een taal. Een taal die net zoveel zegt als wanneer 
ik spreek. Je lichaam zegt alles eigenlijk al, zelfs als zeg je soms niks [met je 
mond, B.’1   
Inmiddels heeft het stuk achttien keer op de planken gestaan in verschil-
lende steden: voor mantelzorgers, voor personeel van zorginstellingen en 
voor gespannen lachende pubers. Marjan: ‘We krijgen mooie, emotionele 
en bijzondere reacties. Wat mij betreft spelen we hem nog tien jaar door!’ 
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Vuur & Vlam in vogelvlucht
Marjan Hommes (1975) en Germa Scholten (1974) bewandelen al sinds 
begin jaren tachtig gedeeltelijk dezelfde paden zonder dat ze struc-
tureel iets samen doen. Beiden zetten hun eerste dansschreden in de 
ballet- en dansschool van Hanni Dokter aan de Geerstraat, weliswaar in 
verschillende groepen, om daar het klassiek ballet eigen te maken. Los 
van elkaar maken ze de overstap naar de jazzgroep van RKDOS. Hoewel 
ze weten van elkaars bestaan trekken Marjan en Germa nog niet veel 
samen op: Germa gaat naar de dansacademie van Rotterdam waar ze 
een studie voor zowel dansdocent als uitvoerend danser modern/jazz 
afrondt. Marjan Hommes studeert musicaltheater aan de Fontys Hoge-
school in Tilburg. Marjan bezoekt in die periode Germa’s eindexamen 
(eind jaren negentig). Hoewel Marjan de ‘commerciëlere’ opleiding 
doet en Germa de abstract/moderne lijn volgt blijken beiden zich te in-
teresseren voor elkaars discipline. Tijdens zwangerschapsverlof neemt 
Marjan Germa’s lessen over bij Stichting Jeugdtheater Ventura en lang-
zaamaan beginnen – geholpen door avondjes stappen – er ideeën te 
ontstaan voor samenwerking. Binnenstebuiten in de Buitenkerk (2009) 
kan als ijkpunt worden beschouwd. Daarna is er in samenwerking met 
partijen als Stadsgehoorzaal en de vorming van een stichting (2011) 
een professionaliseringsslag gemaakt die resulteert in prijswinnende 
producties als Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (2013) en de 
samenwerking met Niek van der Sprong tijdens de Hanzedagen (2017).

Noten

1.  Germa Scholten in Overijssel Vandaag van 9 februari 2017 - RTV Oost.
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