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In september 2007 kwam Mens uit zijn bed en kon niet 
meer praten. In zijn slaap had hij een herseninfarct gehad. 
Dat had grote gevolgen voor hem zelf èn voor zijn vrouw 
en twee kinderen. Zijn bedrijf ‘Theatermakerij’ en zijn 
theater in Almere moest hij opheffen. Zijn specialiteiten 
waren het optreden voor kinderen en jongeren als solo 
acteur en regisseren. Daarnaast was hij docent drama.  Dit 
jaar ontwikkelde hij een mimekwartet, speciaal voor 
mensen met afasie.  

Hoe gaat het nu met je? 
‘Het gaat goed met mij. Ik kan weer aardig praten, schrijven 
en lezen. Ik kan dat allemaal niet meer zo goed als ik dat 
gewend was, maar ik mag niet klagen. Het had veel erger 
kunnen zijn. Ik kan geen boeken lezen en jammer genoeg 
geen teksten meer uit mijn hoofd leren om toneel te spelen. 
Ook een gesprek voeren aan de telefoon is lastig, en in 
gesprekken waarin het onderwerp steeds verandert, komt de 
informatie niet goed bij mij binnen. Dan is een gesprek voor 
mij gewoon niet meer te volgen’.   

Wat doe je tegenwoordig?
‘De laatste vijf jaar heb ik ‘afasie’ bestudeerd: zowel mijn 
eigen afasie als die van  anderen. Ik schrijf columns over mijn 
avonturen met afasie, in de Praatkrant en op de website www.
afasietheater.nl. De stichting Theatermakerij, waarbinnen ik 
werkte, is veranderd in Stichting Afasietheater. Ik geef 
dramalessen aan mensen met afasie, als een koning met één 
oog in een land van blinden. Eigenlijk is het meer 
communicatie-training, wat ik mensen met afasie geef’. 

Speel je nog wel eens toneel?
‘Ik heb een solo voorstelling gemaakt. Die had als titel: “Het 
Cadeau”. Het is een soort slapstick voorstelling voor kinderen 
en afasiemensen. Ik speel die voorstelling met weinig 
woorden: ik maak vooral gebruik van klanken, gebaren en 
mimiek. Dat was erg leuk om te doen en ook wel spannend. 
Het voelde als een test voor mijzelf (‘kan ik het nog?’) en 
tegelijkertijd als therapie. Ik maakte deze voorstelling samen 
met Jaap Oostra. We hebben elkaar lang geleden in 
Amsterdam op de mimeschool leren kennen. Jaap en ik 

geven samen  afasietrainingen in de afasiecentra in Bussum, 
Almere en  Amsterdam. Dat doen we met heel veel plezier. 
We denken, dat mensen met afasie ook plezier in onze lessen 
hebben. We willen ook op andere plekken deze training 
graag geven; hopelijk worden we daar nog een keer voor 
gevraagd!’

Je hebt een serie bijzondere mimekwartetten gemaakt. 
Kun je daar iets over vertellen?
‘Dit mimekwartet is gemaakt voor afasiemensen, maar ook 
voor alle andere mensen die het moeilijk vinden om 
Nederlands te spreken, zoals doven, jonge kinderen met een 
taalachterstand en allochtonen, die de taal moeten leren om 
in te burgeren. Maar het kwartet is eigenlijk voor iedereen 
leuk om te spelen, ook voor mensen, die wel heel goed 
Nederlands spreken. Het eerste en belangrijkste doel was om 
een spel te maken voor afasiemensen, dat zij samen met 
(klein)kinderen, vrienden of familie zouden kunnen spelen. 
Dat ook andere mensen er plezier aan kunnen beleven, is 
mooi meegenomen natuurlijk’.

Wat maakt deze kwartetten zo bijzonder?
‘Het meest bijzondere vind ik zelf, dat deze kwartetten vóór 
en dóór afasiemensen gemaakt zijn. Mijn eigen ervaring zit er 
in, als mime speler, acteur en regisseur en vooral  de ervaring 
van de afasietrainingen en mijn eigen afasie. Het zijn vier 
kwartetspelen van 24 kaarten en 96 foto’s. Op alle foto’s zie je 
iemand met afasie. Je kan op diverse ‘levels’ spelen en er zijn 
tips om het spel (nog) beter te spelen. Spelen kan veel plezier 
geven, maar ook chaos geven voor afasiemensen. Daarom 
zijn er spelregels en afspraken. Je kunt het spel naar behoefte 
makkelijker of juist moeilijker maken. Met een goede uitleg 
kunnen mensen met afasie echt net zo goed dit kwartetspel 
spelen als ieder ander’. 

Wat voor tips geef je zoal?
‘Ik kan wel een paar voorbeelden geven. Ik adviseer mensen 
bijvoorbeeld om eerst de foto’s rustig te bestuderen en 
daarbij vooral goed op de expressie te letten. Het is ook goed 
om het eerste spel eerst een paar keer te spelen, zodat je de 
kaarten goed leert kennen, voor je aan een volgend kwartet 
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begint. Een leuke variant is ook, om het spel door alle spelers, 
of ze nou wel of niet afasie hebben, te laten spelen op het 
Stilte level: iedereen mag alleen maar uitbeelden, zonder 
daarbij geluid te maken. Alleen lachen is natuurlijk toegestaan! 
En in mijn ervaring gebeurt dat heel vaak!  In de handleiding 
bij de kwartetten en op de website van het Afasietheater zijn 
nog veel meer tips te vinden. Ik hoor ook heel graag tips en 
ervaringen van mensen, die het spel hebben gespeeld. 
Wellicht kunnen we die gebruiken en op de website zetten’.  

Waar en hoe kunnen mensen de kwartetten kopen?
‘De kwartetten zijn rond 15 december klaar. Dat is natuurlijk te 
laat voor Sinterklaas, maar ik hoop, dat het voor veel mensen 
een leuk Kerstcadeau kan zijn’.

De mimekwartetten zijn voor mensen met afasie en hun 
familie/vrienden bij de AVN te bestellen via www.afasie.nl.

Prijzen
A-Leden van de AVN:  4 kwartetspelen €  39,50
Niet-leden:  4 kwartetspelen €  49,50

Let op: hier komt nog een bedrag van € 5 aan verzend-  en 

administratiekosten bij. Bij een bestelling via de website van de AVN 

worden deze kosten automatisch bij uw bestelling verrekend.

Professionele gebruikers, zoals logopedisten, kunnen de 
kwartetten bestellen bij K2-Publisher via

Prijzen
4 mimekwartetten     €  69,50
96 grote foto’s in 2 doosjes   €  59,50
Set: 4 mimekwartetten + 96 foto’s   €  99,50

Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

www.k2-publisher.nl.


