
Ontstaan 

Vorig jaar was Luk De Bruyker als Pierke Pierlala het gezicht van het project Dementievriendelijk 

Gent, dat personen met dementie een volwaardige plaats wil geven in de samenleving en het taboe 

rond dementie wil doorbreken.  “Tijdens de lancering van Dementievriendelijk Gent las Luk een 

korte tekst voor over zijn ervaringen met zijn pappie. De tekst raakte mij en ik raadde Luk aan om 

met dit verhaal verder aan de slag te gaan. Het resultaat is een mooi, indringend en ontroerend 

verhaal”, vertelt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. 

Een persoonlijk verhaal 

Voor Luk was het ook een persoonlijk verhaal want zijn pappie vocht de laatste jaren van zijn leven 

tegen dementie. “Voor mij is het in de eerste plaats een afscheid van mijn pappie. Zonder hem was 

ik nooit poppenspeler geworden”, zegt Luk De Bruyker. “Daarnaast wil ik met mijn boek en 

theatervoorstelling dementie bespreekbaar maken en mensen meegeven hoe ermee om te gaan. 

Want dementie is als een dief in de nacht. Want zeker in het beginstadium is nog veel mogelijk.”   

Het boekje 

Twee jaar lang maakte Luk De Bruyker notities bij de evolutie van de dementie van zijn vader. Het 

werd een dagboek om het verleden niet te vergeten. Hierin maak je kennis met zijn geliefde vader 

(Pappie), zijn kleine familie en de ziekte die dementie heet. De vrolijke familiesage werd op korte tijd 

een ‘rollercoaster’ van emoties. Hij beschreef het liefdevol in een eenvoudige en herkenbare taal, 

soms grappig, soms droevig…, zoals het leven zelf.  

Het theaterstuk 

Uit de vele kortverhalen distilleerde Luk voor TAPTOE’s erf  een avondvullende  voorstelling  ‘Pappie, 

dagboek van het vergeten’. 

Wekelijks bezoekt Luk  het lege ouderlijke  huis  om de post op te halen. Dat is het vertrekpunt om 

aan de keukentafel oude en nieuwe verhalen te reconstrueren. Hij voert zowel zichzelf als zijn vader 

en moeder (pappie en mammie) ten tonele. Hoe gaan ze om met ‘dementie’ en hoe maken ze het 

onderling bespreekbaar. Een rollercoaster aan emoties op scene . Herkenbaar voor iedereen. 
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Dementievriendelijk Gent 

Het is de bedoeling om via de voorstellingen de toeschouwers een betere inkijk te geven in de 

‘moeilijke’ ziekte die dementie is. Tegen 2020 wordt 70% van de bevolking er op één of andere 

manier mee geconfronteerd. Een voorstelling rond dit thema is ideaal om een gesprek op gang te 

brengen. En de volkse toon van het stuk zal beslist een groot publiek aanspreken. 

Luk De Bruyker vertrekt vanuit zijn eigen ervaring. Zijn vader begon zich vanaf zijn 90ste ‘raar’ te 

gedragen. Pas vele maanden later begreep Luk dat zijn Pappie wel eens aan dementie zou lijden. Het 

taboe rond het onderwerp is zo groot dat zelfs verpleegkundigen amper het woord dementie 

durfden uit te spreken. 

In die zin past de voorstelling perfect in Dementievriendelijk Gent, een project van OCMW Gent, 

Stad Gent en 26 partners waaronder onderwijsinstanties en diverse zorgactoren. Samen willen ze 

ervoor zorgen dat personen met dementie een volwaardige plaats krijgen binnen de samenleving en 

het taboe rond dementie doorbroken wordt. 

Luk De Bruyker was vorig jaar al het gezicht bij de lancering van de campagne Dementievriendelijk 

Gent. Meer info over het project vindt u op www.dementievriendelijkgent.be. 



Volkstheater met een lach en een traan 

‘Pappie, dagboek van het vergeten’ is volkstheater met een lach en een traan, zoals we dat van Luk 

De Bruyker gewend zijn. Voor de realisatie omringde Luk zich dan ook met dezelfde vertrouwde 

gezichten met wie hij  zijn afscheidsvoorstelling ‘Ienmoal, andermoal…adzjuzee’ realiseerde. 

Dramaturg en regisseur is Vincent Van den Elshout. Bart Beys maakt het klankdecor en Alain 

Ongenaet ontwerpt het licht en gaat als technicus mee voor de voorstellingen. Het decor is van Wim 

Van de Vyver,  Jean-Pol Pollet maakt de poppen en Netty Neus de kostuums. 

‘Pappie, dagboek van het vergeten’ is een productie van vzw TAPTOE’s erf met steun van OCMW 

Gent, Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen, en ondersteund door De Alzheimer Code (een 

sociaal-artistiek initiatief van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen Hellebosch vzw en Alzheimer 

Liga Vlaanderen).  

Luk De Bruyker (1953°) 

Is poppenspeler, acteur, scenograaf, columnist en in Gent bekend als Pierke Pierlala. Hij stichtte The-

ater Taptoe en bouwde het, samen met Freek Neirynck, uit tot een professioneel gezelschap dat de 

wereld rondreisde. Hij schrijft columns in het Gents voor de krant De Gentenaar en al meer dan tien 

jaar wekelijks voor Deze Week (vroeger De Streekkrant). ‘Pappie’ is zijn eerste boekje, dat hij ook 

dramatiseerde voor het toneel. 

 



Praktische info  - Boek 

Het boek ‘Pappie, dagboek van het vergeten’ is een uitgave van OCMW Gent. Werner van den 

Oudenhoven van de drukkerij van het OCMW verzorgde de lay-out. Het boek is vanaf 21  

september voor 10 euro te koop in de twee Gentse winkels van Standaard Boekhandel (Kouter en 

Sint-Baafsplein) en bij de auteur zelf: lukdebruyker@scarlet.be. 

Praktische info  — Theatervoorstelling 

Première in Arca Theater, Sint-Widostraat 4 in Gent op donderdag 21 september om 20 uur. 

Reserveren: www.ticketsgent.be | info@ticketsgent.be | 09 225 01 01 

Op 21 september is er een gratis namiddagvoorstelling voor personen met dementie, hun 

mantelzorgers en mensen die werken rond dementie. Meer info en tickets via de partners in het 

project Dementievriendelijk Gent (www.dementievriendelijkgent.be) of via 

ouderenzorg@ocmw.gent 
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