
Nieuw gezelschap Het Wilde Westen brengt 'Genesis' op de planken
 
Vijf uur durende aftrap in de gloednieuwe Theaterloods
 

Auke Visser als Jozef in de mega-
productie Genesis van de nieuwe
Westlandse fusietheatergroep Het
Wilde Westen.
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NAALDWIJK
Netflix heeft het 'comakijken' met
films en series geïntroduceerd en
nu kunnen ook theaterliefhebbers
uren achtereen genieten in de
nieuwe Theaterloods.

RIEN VAN DEN ANKER

De nieuwe Westlandse
fusietheatergroep Het Wilde
Westen pakt het gelijk groots aan
en brengt binnenkort zes keer de
vijf uur durende megaproductie
Genesis. Oerverhalen uit het eerste
bijbelboek, barstensvol actualiteit.

In de nieuwe Naaldwijkse
Theaterloods is het nu nog kaal en
ledig. Op het gelijkvloerse toneel
slechts één tafeltje, twee stoelen en
artistiek leider Kees Stolze. ,,Een
mooi bij Genesis passend beeld,
kaal en ledig. Zo is het ook
begonnen."

Genesis (Het Begin) is niet alleen
de naam van het eerste bijbelboek,
maar ook die van de mega-
toneelvoorstelling die theatergroep
Het Wilde Westen onder Stolzes
leiding gaat uitvoeren. Niet zomaar
een 'stukkie', maar een productie
die vijf uur duurt, met twee eet-,
drink- en plaspauzes. Met zo'n 35
spelende leden, die allemaal een of
meer grote of kleine rollen spelen.
Met live getoonde camerabeelden,
spelende musici en een team van
onzichtbare geluid- en lichtmensen.
,,Een giga-operatie voor het eerst

uitgevoerd door toneelliefhebbers.
De eerste voorstelling samen na de
fusie", klinkt Lierenaar Stolze, nu al
trots. ,,Er komen zes uitvoeringen,
mogelijk zeven."

Taaie zit

Vijf uur? Een taaie zit? Stolze
schiet in de lach, hij weet ook dat
veel toneelspelers denken dat je na
twee uur het publiek 'kwijt' bent.
,,Zelf geloof ik dat niet. Dit door
toneelschrijver Sophie Kassies
bewerkte eerste bijbelboek zit
barstensvol verhalen met zoveel
zeggingskracht."

Er zijn 70 verschillende scènes,
waarbij geregeld met decorpanelen
wordt geschoven. Eén paneel geeft
steeds leesbaar aan over welk
onderdeel het gaat. ,,Eerst is er de
schepping, daarna het ontstaan
van de mensheid en het stopt bij de
dood van Jacob. In het verhaal
Genesis zitten de genen van onze
westerse cultuur, eigenlijk vormt
het de dna van die cultuur."

Stolze staat op, loopt acterend over
het podium, met zwaaiende armen.
,,Ik kende deze marathonproductie
van het Nationale Toneel, wilde
haar ook doen omdat alle
onderwerpen waar het in Genesis
over gaat, zo actueel zijn. Noem
maar vluchtelingen, identiteit,
cultuur, mensen die bereid zijn om
dood te gaan om het elders beter te
krijgen."

Gepassioneerd vervolgt hij:
,,Dagelijks zien we gruwelijke
beelden uit Syrië, Aleppo of Mosul.
Dezelfde regio waar 26 eeuwen
terug de oerverhalen uit Genesis
plaatsvonden. Maar het is voor
gelovigen én atheïsten. De
boodschap is dat we als mensen
niet bang hoeven te zijn voor wat er
nu gebeurt, veel is er al gebeurd, in
het verhaal gaan we alleen terug
naar de bron. Dan zijn de
aartsvaders Abraham, Isaak en
Jacob ineens vergelijkbaar met

economische vluchtelingen van
nu."

Theatergroep Het Wilde Westen
speelt Genesis in de Theaterloods
aan de Hoogwerf in Naaldwijk. Het
zijn zes voorstellingen tussen 12 en
21 mei. Kaarten à 30 euro zijn te
reserveren via:

tghetwildewesten.nl
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