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Illusies regeren rondom bodemloze put
Het schilderachtige ‘Bosk fan Grikelân en Turkije’ nabij Stania State vormt het decor van de
nieuwste openluchtvoorstelling 'De Bodemloze Put van Wanorde Is Gewoon' (WIG) producties.

OENTSJERK
De eerste voorstelling rond-
om een natuurlijke ‘wel’ of
bron die de verloren illusies
van circusdirecteur Lode
opnieuw tot leven moeten
wekken is op 29 juni te zien.
Deze zwarte komedie is de
derde zelf geschreven voor-
stelling van het theatergezel-
schap WIG. Het thema van
drie fortuinzoekers op zoek
naar geluk of fortuin ont-
stond zo’n zeven jaar geleden
op een terras, geïnspireerd
door de economische crisis
en wat dat doet met mensen,
zo zegt hoofdrolspeler Hans
van Buuren. De contouren
van de eerste negen scènes
stonden al gauw op papier.
Van Buuren: ,,Voor het einde
van het stuk bleef ik te veel

in de humor hangen. Het
kwam maar niet af.’’
Die impasse werd vorig jaar
opgelost met de vraag van
Margreet de Heer aan Van
Buuren ‘Heb je niks voor me
te doen?’ De Heer is vooral
bekend geworden als stripte-
kenaar maar heeft ook
ervaring in het schrijven van
scenario’s. ,,Zij heeft het in
alle vrijheid geschreven,
maar ik had in een opwelling
gezegd ‘Dan moet ik zelf
meespelen’.’’
Een ongebruikelijke taak
voor Van Buuren omdat hij al
jaren uitsluitend de regie
doet en zeventien jaar gele-
den voor het laatst een grote
rol had gespeeld.
De regie is nu in handen van
Rien Stegman. ,,Aanvankelijk

was ik bang dat ik niet meer
alle tekst in mijn kop kon
krijgen. Op de eerste repetitie
dacht ik nog van waar ben
ik aan begonnen.
Nu ben ik eigenlijk terug in
wat ik ooit kon.’’
Van Buuren speelt de rol van
een flamboyante voormalige
circusdirecteur die ooit als
handelaar in circusillusies
succes had.
Zakelijke tegenslagen en
schuldeisers deden hem
vluchten naar het einde van
de wereld rondom een diepe
poel met een bodemloze put
als reddingsboei voor de
illusies die nog resten.
,,Via Google Maps hebben wij
gezocht naar zogenaamde
petgaten met een wel. Toen
wij deze plek zagen wisten

wij: dit is het.’’ Door het
broedseizoen kon het gezel-
schap pas op 15 juni hier
terecht. De Bodemloze Put
wordt gespeeld door zeven
acteurs en actrices met vier
grote en drie kleine rollen.
Het is het ‘gevecht van de
mens met/tegen zijn (nood)
lot’ zo schrijft De Heer.
Echtgenote Hope wil Lode
verlaten maar weet niet waar
zij naar toe moet.
Manusje van alles Dicky is de
hoopvolle levenscomponent
in het geheel.
De Bodemloze Put is om
20.45 uur te zien op 29 en 30
juni, 1, 3, 7, 8, 9 en 10 juli in
het ‘Bosk fan Grikelân en
Turkije’. Kaarten en reserve-
ringen: info@wigproduc-
ties.nl of 0681440355.

Hans van Buuren als Lode, Jeltje Joustra als Hope en Colin Vosveld als Dicky.


