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dat-ie dan misschien in bed gaat slapen. Maar dat wil
Jan helemaal niet! Dat gaat me vreselijk aan het hart.
Met mensen met dementie moet je meebewegen.’ —
14.30 uur ‘In de trein terug naar Amsterdam Facetime
ik met Ghazal, een vrouw in Iran, over een workshop die ik
ga geven op het Fajr International Theater Festival in Teheran,
waar ik vorig jaar ook ben geweest.’ — 14.45 uur ‘Terwijl ik
overstap van de trein op de metro, reageer ik op allerlei appjes.
Ik doe gelukkig nauwelijks aan social media, dus dat is heerlijk
rustig. Alleen Twitter wil ik nog weleens openen.’ — 15.00 uur
‘Overleg met Nazmiye (Oral, red.) over de voorstelling God is een
Moeder, die zij met Marcus Azzini maakt bij Toneelgroep Oostpool.
Ik doe de eindregie. De voorstelling gaat over religieuze moeders
en homoseksuele kinderen, en de vraag of moeders de kloof tussen
religie en homoseksualiteit kunnen overbruggen. Op de posters
willen we graag verschillende moeders met hun kinderen afbeelden. We hebben al toezeggingen van moeders en zonen die
hieraan willen meewerken, maar één heeft zich nu teruggetrokken. Niet omdat zij niet meer wil, maar omdat haar religieuze
leider haar terugfloot. We bespreken wat we nog kunnen doen,
om haar toch te portretteren.’ — 17.20 uur ‘Ik realiseer me
dat ik nog niks geluncht heb. Zo gaat dat nu bijna elke dag.
Als ik aan het werk ben, verdampt de tijd en vergeet ik te
eten. Ik ben in een doorlopend gesprek met het leven, zeg
ik altijd. Wat ik doe valt zo samen met mijn kindervragen naar wat mens-zijn is. Waar onze huiver over
gaat om de ander toe te laten, terwijl we toch zo
afhankelijk zijn van die ander. Omdat we door
ons te spiegelen aan die ander, beter te weten
komen wie we zelf zijn. Die onderwerpen
houden mij continu bezig. Met
levenslust, moet ik zeggen, als
een natuurlijke beweging.
Lunchen komt

zakelijk leider van
Adelheid+Zina, red.):
“Waar ben jij? O, ik zit daar
en daar.” Dan spreken we af op
een stoepje of een terras, waar we
allebei naartoe fietsen om nog even een
sigaretje te roken. Hoe kort die ontmoetingen ook zijn, als je samen een toko leidt, is
het fijn om elkaar regelmatig even live te zien.’
— 23.10 uur ‘Thuis reageer ik op al mijn werkmails, terwijl ik een maaltje kook. Het wordt vandaag
een stoofpotje met veel bonen en veel
knoflook, en hoewel dat voor mijn
omgeving misschien minder fijn is, zijn
dat twee dingen waar ik enórm van
houd. Dat hapje neem ik lekker mee
naar bed. Want waar ik nog meer van
houd dan van bonen en knoflook, is van
eten in bed en dan een documentaire
kijken. En nog een. Als mijn bord leeg
is, begin ik aan een zakje amandelkoekjes van Holtkamp. Daar ben ik aan verslaafd.’ — 2.00 uur ‘Zo zou ik nog
uren kunnen doorbrengen: met mijn laptop op bed,
koekjes erbij, maar morgen heb ik weer van alles te
doen. Dus knip ik het licht uit.’ ●

‘Als ik werk,
verdampt de tijd’

Een dag uit het leven van theatermaker
Adelheid Roosen (61), winnaar van Bazaars
Women of the Year-publieksprijs.

— 9.30 uur ‘Wat is in bed liggen toch heerlijk. Ik
ben een nachtwerker, dus ik zet mijn wekker nooit voor
9 uur. Vaak ontbijt ik met granen – ik heb een heel arsenaal aan granen, zaden en pitten waar ik uit kan kiezen – en
fruit, maar vandaag heb ik zin in iets warms. In mijn ochtendjas snijd ik een uitje en laat dat met wat boontjes lekker smoren in de pan, terwijl ik onder de douche stap. Als ik daar onder
vandaan kom, doe ik er nog een ei bij. Het wordt een lekkere
warme prak die ik opeet, terwijl ik me aankleed. Lang dubben
over mijn outfit doe ik niet. Ik glij met mijn vinger langs de kleding
in mijn kast en denk ineens: ja, in die blouse heb ik zin. Hophop,
klaar. Me opmaken doe ik ook niet, want mijn lippenstift gaat mee
in de tas en zodra mijn lippen droog aanvoelen, haal ik hem tevoorschijn. Stiften doe ik altijd en overal. Ik heb er geen spiegel bij nodig
en kan het zelfs pratend.’ — 10.25 uur ‘Ik neem de trein naar
Rotterdam, waar ik samen met lieve Hugo Borst een serie aan het
opnemen ben over de Thuiszorg voor mensen met dementie en
alzheimer. Hugo en ik treffen elkaar in de Afrikaanderwijk, waar
we Jan bezoeken. Jan is een hoarder, dus iemand die dwangmatig spullen verzamelt, en moet zijn huis uit omdat de gemeente
zijn woonblok gaat slopen. We spreken uitgebreid met Jans
verzorger over wat het voor iemand met dementie betekent
om te moeten verhuizen, en specifiek over hoe Jan dit oppakt.
Als vanzelf gaat het over de jungle van regels waar de
Thuiszorg tegenaan loopt. Omdat Hugo en ik allebei
een moeder met alzheimer hebben gehad, kennen
we die jungle maar al te goed. Vaak worden er,
hoe goedbedoeld ook, beslissingen voor dementerenden gemaakt waar zij zelf ongelukkig
van worden. Zo is Jan gewend om
elke nacht op zijn driezitsbank te
slapen, maar krijgt hij in zijn
nieuwe huis een tweezitter, in de hoop

later wel. Ik werk
wel een appel en een
paar puntpaprika’s weg.’ —
17.30 uur ‘Op uitnodiging van
burgemeester Femke Halsema bereid
ik met Fatimzahra Baba bijeenkomsten
van het vrouwennetwerk Prachtvrouwen
voor. Dit is een netwerk met vrouwen uit alle
verschillende stadsdelen van Amsterdam, die van
grote waarde zijn voor het sociale weefsel in buurten, maar die ondanks dat nog vrij onzichtbaar zijn.
Samen maken we de briefing en ontwikkelen we een ontmoetingsspel.’ —
19.00 uur ‘Even langs meneer Li,
mijn Chinese masseur achter de Stopera,
voor mijn wekelijkse APK. Meneer Li
masseert heel hard, wat ik prettig vind.
Via zijn handen voel ik mijn eigen lijf, en
word ik me van dingen bewust: hee, die
ene schouder zit niet lekker, daar moet
ik even op letten. Ik voel me doorgaans
gelukkig erg fit – even afkloppen. Ik ben
lenig en beweeglijk in mijn zijn. Sporten doe ik niet, maar ik fiets als een wilde door de stad.
En dansen, dat vind ik iets waanzinnig fijns. Ik zou
véél meer willen dansen.’ — 20.00 uur ‘Samen
met mijn lieve collega Mama Sophia (A-Tjak, red.)
bezoek ik een voorstelling in Theater Bellevue.
We luisteren naar het persoonlijke verhaal
van een jonge Nederlands-Turkse vrouw.
Van tevoren lepelen we samen een
soepje naar binnen.’ — 22.15 uur
‘Aan het einde van de dag
bel ik vaak even naar
Bregtje (Bos,

Adelheid Roosen is artistiek leider van Adelheid+Zina,
doet de eindregie van ‘God is een Moeder’ (3 januari
t/m 20 maart) en speelt in ‘Rijsen&Rooxman,
DeDikkeMuiz&Sjors’ (17 april t/m 18 mei),
adelheidzina.nl
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