
















Oude tijden herleven op de 
savanne in Emmen 

 

Onderweg naar later in oude dierentuin. 

Joep van Ruiten • 2 september 2016, 14:55 • Drenthe 

Die laatste vraag lijkt het makkelijkst te beantwoorden. Met vijf zeer goed 
bezochte voorstellingen laat een kern aan deskundige professionals en een groot 
aantal vrijwilligers zien wat er productioneel en qua publieksbereik in het 
verweesde park mogelijk is. Met een slimme programmering moet 100.000 
bezoekers per jaar voor kunst en cultuur in hartje Emmen haalbaar zijn. 

Zelfde verhaal 

Ondertussen is het opmerkelijk dat de eerste helft van Onderweg naar later 
precies hetzelfde verhaal vertelt dat ten tijde van Jaap en Aleid Rensen in het 
dierenpark werd verteld. Toen in het biochron, nu op de savanne: hoe de planeet 
aarde zich vijf miljard geleden uit de echo van een oerknal vormde en vervolgens 
leven kon ontstaan met de mens als één van de vele nakomelingen. 

Ken uw plaats, dat is zo'n beetje de boodschap die gids en ziener Pytheas (Albert 
Secuur) met hulp van de zingende moeder aarde Gaia (Martine de Jager) 



proberen over te brengen op de dolende zoon Hylko (Olivier Slebos). Het is een 
dun verhaal, dat niet sterker wordt als de gids omstandig aan zijn jonge volgeling 
gaat uitleggen wat, bijvoorbeeld, het nut van vuur is voor de mens. 

Zorgelijke boodschap 

Na de pauze neemt het educatieve gehalte af, om plaats te maken voor de 
zorgelijke boodschap die Hoogstins haar publiek óók wil meegeven. Liep Pytheas 
lange tijd nog vrolijk en onbevangen met zijn gezicht in de zon, aangekomen in de 
twintigste eeuw wordt hij - tamelijk onverwachts eigenlijk - ingehaald door zijn 
schaduw, een rol gespeeld door de veelkunner Selmar Jurrian. 

Diezelfde Jurrian blijkt de beslissende factor in het spektakel, vooral als 
choreograaf. Voor de pauze laat hij met zijn veertig dansers en lichtontwerper 
Tybert-Jan Maters op toverachtige wijze zien hoe het leven vanuit het water op 
de wal kruipt, hoe de gletsjers smelten en hoe witte wieven mannen gek maken. 
Na de pauze weet hij overtuigend het oprukkend militarisme en de industrialisatie 
te verbeelden. 

Visueel 

Dat Onderweg naar later vooral visueel dik in orde is, blijkt ook uit het voorlaatste 
beeld als Gaia bijna wordt overwoekerd door vuiligheid en degeneratie. Daarna 
mag gids en ziener Pytheas nog een vrolijk liedje zingen, over duurzaamheid, 
hoop op vrede en dat de planeet van ons allemaal is. Goed bedoeld, maar niet 
echt overtuigend en daardoor des te meer verontrustend. 
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Mammoet Betty onderweg naar later

ANNEN Ter voorbereiding op de voorstelling Onderweg naar later is gisteren ‘mammoet Betty’ op een vrachtwagen van
Annen naar Emmen vervoerd. De prehistorische gigant, gemaakt voor de Oostermoer-optocht van afgelopen jaar, krijgt een
rol in het nieuwe theaterspektakel van Geke Hoogstins, in augustus 2016 op de savanne van Dierenpark Emmen.
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Met veel spektakel pakt de cast vijf avonden uit op de savanne van de oude 
dierentuin. Foto: Jaap Menses

Reis door de tijd in voormalige Emmer zoo
Artikel is geplaatst door Kristian Elders op 02

EMMEN – Van 31 augustus tot en met 4 september vindt op de savanne in het 
voormalig Dierenpark Emmen een bijzonder theaterspe ktakel plaats: Onderweg 
naar later. “Een geweldi ge voorstelling op een unieke locatie in Emmen”, al dus 
initiatiefneemster Geke Hoogstins.

Door Marc Slagter  

In 2011 en 2014 organiseerde Hoogstins 
als kunstenares – ook al twee grootse theaterproducties. “De locatie
andere: mijn eigen achtertuin in Eext. Bij deze voorstellingen hadden we op de 
tribunes plek voor duizend bezoekers.”

Hoogstins is bijzonder verheugd met de unieke locatie voor de voorstelling van dit 
jaar. “Toen de kans zich voordeed om een 
Emmer dierentuin heb ik daar volmondig ‘ja’ op gezegd. Het is een prachtige plek: 
middenin de natuur, maar goed bereikbaar. Voor publiek is het bovendien de kans 
om nog een laatste keer een kijkje te nemen in het oude
een kijkje te nemen in het prachtige Drentse landschap.”

Zuidoosthoeker Het nieuws uit 
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Van 31 augustus tot en met 4 september vindt op de savanne in het 
voormalig Dierenpark Emmen een bijzonder theaterspe ktakel plaats: Onderweg 

ge voorstelling op een unieke locatie in Emmen”, al dus 
initiatiefneemster Geke Hoogstins.  

In 2011 en 2014 organiseerde Hoogstins – in het dagelijks leven vooral werkzaam 
ook al twee grootse theaterproducties. “De locatie

andere: mijn eigen achtertuin in Eext. Bij deze voorstellingen hadden we op de 
tribunes plek voor duizend bezoekers.” 

Hoogstins is bijzonder verheugd met de unieke locatie voor de voorstelling van dit 
jaar. “Toen de kans zich voordeed om een voorstelling te maken in de voormalige 
Emmer dierentuin heb ik daar volmondig ‘ja’ op gezegd. Het is een prachtige plek: 
middenin de natuur, maar goed bereikbaar. Voor publiek is het bovendien de kans 
om nog een laatste keer een kijkje te nemen in het oude dierenpark en ervoor of erna 
een kijkje te nemen in het prachtige Drentse landschap.” 
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Onderweg naar later belooft een waar spektakel te worden volgens Hoogstins. “In 
deze theatervoorstelling vol dans, zang, livemuziek en betoverende filmbeelden 
nemen we de bezoekers mee op een reis door de tijd. Van evolutie naar de huidige 
moderne maatschappij, met een blik op onze toekomst.” 

Groots opgezet 

Voor de voorstelling, die geschikt is voor 10 jaar en ouder, wordt groots uitgepakt. “In 
totaal werken er tweehonderd mensen mee aan Onderweg naar later, waaronder 
een cast van zestig personen. Het decor komt er fantastisch uit te zien met 150 
meter spoor met een locomotief, een levensgroot hunebed, een vier meter hoge 
mammoet, twee filmschermen en diverse auto’s.” Per avond kunnen 1250 bezoekers 
van deze openluchtvoorstelling genieten. Liefhebbers moeten er snel bij zijn. “De try-
out op woensdag 31 augustus is al uitverkocht en voor de voorstelling van zaterdag 3 
september zijn de kaarten ook al bijna allemaal weg.” 

Cast 

De hoofdrollen worden vertolkt door Albert Secuur (onder meer bekend van Noord 
Nederlands Toneel en Hollands Hoop), Martine de Jager (onder meer Sister Act en 
The Wiz) en de jonge talenten Selmar Jurian (tevens choreograaf), Luisa Montero de 
la Rosa en Olivier Slebos. Laatstgenoemde is met zijn 14 jaar het jongste castlid. 
Henk Ruiter, die in zijn muzikale verleden en heden samenwerkte met onder meer 
Liesbeth List, Lenette van Dongen, Paul de Leeuw en Simone Kleinsma, tekent voor 
de muziek. 

Micky Dordregter, die voor zijn werk bij onder meer de internationale edities van The 
Voice en Idols de hele wereld over vliegt, heeft ruimte in zijn agenda gemaakt om het 
lichtontwerp voor Onderweg naar later te maken. ADDlight – het technisch bedrijf 
achter onder meer Eurosonic Noorderslag – is verantwoordelijk voor alle technische 
hoogstandjes. Geke Hoogstins schrijft en regisseert de voorstelling en de jonge 
talentvolle violiste Chloë Elsenaar (17) speelt met haar vioolspel een bijzondere rol. 

Voorstelling met boodschap 

Onderweg naar later is niet alleen een ‘must see’ vanwege het spektakel en de 
geweldige cast. Hoogstins verwerkt ook een belangrijke boodschap in de 
voorstelling. “We zouden samen wat beter voor de aarde moeten zorgen. Dat laat de 
aarde ons de laatste tijd wel zien. Het maken van kunst, in dit geval een voorstelling, 
is voor mij de manier om mensen deze boodschap mee te geven. Niet door met een 
vingertje te wijzen, maar door het publiek te raken met iets moois.” 

Rond Onderweg naar later wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam 
ondernemen. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV of via de website www.walkyre.nl 








