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Inleiding
Vanuit school zijn we in september naar een try-out van de voorstelling “Walkyre: Onderweg naar Later”
geweest. Later, eind november, werd tijdens de les CKV gevraagd of er mensen waren die de regisseur
van dit stuk zouden willen interviewen. Dat leek me natuurlijk ontzettend interessant en om die reden
gaf ik me meteen op.
Samen met Suzan en Larissa heb ik mevrouw Hoogstins, schrijver en regisseur van de voorstelling,
geïnterviewd. Hierbij het interview.

Interview Geke Hoogstins
Wat inspireerde u om “Onderweg naar Later” te maken?
Ik wilde graag de problematiek rond de aarde onder de aandacht brengen, het liefst op mijn eigen
manier. Door mijn persoonlijke benadering heb ik gekozen voor een theaterstuk. Een theaterstuk leeft
en komt, volgens mij, beter aan dan een boek.

Hoe lang duurde het om het stuk te maken?
Vanaf het schrijven tot de uiteindelijke productie zo ongeveer 2 jaar. Het duurde zo ontzettend lang
omdat er veel meer bij komt te kijken dan mensen vaak denken. Er zitten ontzettend veel ogen en
haken aan. Denk bijvoorbeeld eens aan alle vergunningen etc. Alleen al het leggen van een
spoorlijntje dat werd aangelegd duurde al 2 dagen.

Was het uiteindelijke stuk zoals u had verwacht?
Ja, het meeste wel. Het stuk wordt nooit 100% zoals je dat in gedachten had, aangezien sommige
dingen simpelweg niet mogelijk zijn. Ik werkte samen met een ervaren team mensen die voor de
meeste dingen wel een oplossing wisten.

Waarom heeft u de oude dierentuin als locatie gekozen?
Het was puur toeval maar het werkte heel mooi. Die savanne paste heel mooi bij het stuk. ‘Via-via’
kwamen we aan de praat met iemand die connecties had met de gemeente en de familie van de
directeur. Toen degene zei dat de savanne wel geschikt was, wist ik het meteen!

Wat vond u de mooiste scène?
Dat was dan toch wel ‘Dansend onderweg naar later’. De scène waarin Gaya met de 2 kinderen van
achteren de savanne opkomt en in feite ten onder gaat aan de zware last. Naar mijn eigen mening is
dit ook wel een van de mooiste scènes uit het stuk. Het brengt ook wel een hele zware boodschap
met zich mee, die je goed bijblijft.

Hoeveel mensen hebben in totaal meegewerkt?
In totaal wel iets van 110 mensen. Ik heb ze even geteld voor de reünie zodat iedereen een cd mee
kon krijgen. Van de 110 mensen waren er ongeveer 40 vrijwilligers. De rest zijn de mensen van de
techniek, een merendeel van de dansers en de hoofdrolspelers.

Een reünie?
Ja, 11 november hebben we in het hunebedmuseum samen de film gekeken. Het was echt ontzettend
gezellig met z’n allen.

Zou u nog een keer een try-out houden voor een jeugd-publiek?
(Opmerking: Wij, het Esdal College, waren als publiek, volgens onszelf, nogal luidruchtig. Vandaar
deze vraag.)
Ja, natuurlijk wel. Zelf ben ik ook jong geweest en heb ik ook met school wel eens veel geluid gehad
tijdens een optreden. En daarmee vergeleken viel dit nog wel mee. Realiseer je wel, als 1150 mensen
alleen nog maar zouden fluisteren, was het al een kabaal geweest. Natuurlijk was het een beetje
jammer, maar het was te verwachten en viel nog wel mee.

Bent u zelf ook aanwezig bij de voorstellingen?
Ja, elke voorstelling ben ik er. Liever ben ik wel een beetje verscholen, ‘achter de schermen’.
Voornamelijk omdat er veel mensen zijn die ik ken en die allemaal een praatje willen maken.

Heeft u nog andere hobby’s?
Jazeker. Ik ben een beeldend kunstenaar, een schilder en ik houd er enorm van om dingen te
organiseren. Ik probeer mensen op verschillende manieren in m’n hoofd te laten kijken, wat nogal
lastig is, omdat veel mensen me vaak niet begrijpen.

Hoe lang doet u dit al?
Eigenlijk ben ik heel m’n leven al bezig met kunst. Ik ben ermee opgegroeid. Maar de laatste 20 jaar
focus ik me compleet op kunst en schrijven.

