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Een wrede, verwarrende plek is het, waar de verbannen 
mens terecht komt. Hij wordt geconfronteerd met 
krachten die zijn verstand te boven gaan.  Het 
regent nu eens vuur en zwavel, dan weer gewoon 
waterdruppels, maar wekenlang, tot alles verzwolgen 
is. Niets zo verwarrend, echter, als de krachten 
die hij in zichzelf ontdekt: jaloezie, erotiek, 
moordlust. Maar de meest ongrijpbare van al is de 
liefde.

Thomas Ryckewaert waagt zich in zijn nieuwe creatie aan een 
van de meest paradoxale meesterwerken uit de wereldliteratuur: 
Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Een voorstelling over 
onze levenslange poging de chaos te bedwingen.
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De voorstelling is het derde deel van een triptiek waarin 
het boek Genesis vanuit verschillende hoeken wordt belicht.
In Genesis (I) - Wetenschap wordt het publiek ingewijd in 
de expertise van filosofen, theologen en bijbelvertalers. 
Genesis (II) – Religie is een door Ryckewaert geregisseerde 
eucharistieviering. In een compositie van licht, geluid, zang, 
tekst en stilte worden kerk- en theatergangers samen getuige 
van een 2000 jaar oud ritueel waaraan subtiel is geschaafd. In 
Genesis (III) – Theater brengt Ryckewaert zijn versie van het 
boek Genesis op scène. Op zoek naar een hedendaags ritueel.

In Genesis (I, II, III) regisseert Ryckewaert achtereenvolgens 
de wetenschapper, de priester en de acteur. Een zoektocht naar 
de oorsprong van performance, naar de kern van het ritueel. Is 
liturgie theater? Is theater liturgie?

Eigenlijk geloof ik niets,

En twijfel ik aan alles, zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,

Dan denk ik dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,

En dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt

Zoals ik U.

Gerard Reve



GENESIS (I) – WETENSCHAP

Kan Genesis vandaag nog iets betekenen? Of verbannen we het ver-
haal en haar denkwerelden naar een voltooid verleden tijd? Door-
heen de geschiedenis is Genesis ontelbare malen geïnterpreteerd. 
Het boek zelf vormt dan ook een bundeling van verhalen die elkaar 
niet alleen aanvullen maar ook vaak tegenspreken. De verschillende 
interpretaties onthullen iets over hoe we door de eeuwen heen de 
realiteit hebben ervaren. Over onze angsten en dromen, over onze 
nood aan illusies en verhalen. 
Over onszelf. Drie academici plaatsen Genesis in perspectief:

Marc Vervenne (hebraïst en Ere-Rector KULeuven) doet het verhaal 
van het ontstaansproces van Genesis als literaire compositie. Hoe 
is het boek tot stand gekomen? Wie heeft het geschreven? Zijn de 
interne paradoxen het resultaat van een onzorgvuldige redactie of 
uitingen van een literair kunstwerk? Hij focust daarbij op de zo-
genaamde ‘scheppingsverhalen’.
Michel Tanret (assyrioloog, gespecialiseerd in Oud-Babylonische 
spijkerschriftteksten, UGent) zoomt uit en vergelijkt Genesis met 
Mesopotamische scheppingsverhalen, waaronder het Gilgamesh epos, 
een van de oudste literaire werken over het ontstaan van mens en 
kosmos.
Stéphane Symons (filosoof, gespecialiseerd in 20ste eeuwse kun-
stfilosofie, KU Leuven) peilt naar de hedendaagse relevantie van 
Genesis en spreekt over de functies van mythes en (scheppings)
verhalen in de Westerse samenleving.

 
GENESIS (II) – RELIGIE

Er zijn meer gelijkenissen tussen kerk en theater dan we op het 
eerste zicht zouden denken. Bij zowel een misviering als een thea-
tervoorstelling komt een groep mensen samen om deel te nemen aan 
wat vooraan wordt opgevoerd: een performatieve, rituele act die 
tracht te spreken waarover moeilijk te spreken valt. Het gaat om 
gelijkaardige handelingen, maar is de beleving van de partici-
panten dat ook? Liggen religie en theater werkelijk in elkaars 
verlengde of is er een hemelsbreed verschil? 

Voor het tweede deel van het drieluik heeft Thomas Ryckewaert, 
samen met twee priesters, de mogelijkheden van de liturgie onder- 
zocht. Het resultaat is een eucharistieviering die de verwantschap 
onderzoekt tussen de symboliek van de eucharistie en die van het 
scheppingsverhaal. In een compositie van licht, koorzang, tekst en 
stilte worden kerk- en theatergangers samen getuige van een 2000 
jaar oud ritueel waaraan subtiel is geschaafd.



GENESIS (III) – THEATER

Het boek Genesis opent met de schepping van hemel en aarde en al 
wat daar rondkruipt, zwemt of vliegt. Maar al snel gaat de focus 
naar dat ene, grillige schepsel: de mens. Genesis vertelt het 
verhaal van een dolende mens in een immer veranderende wereld, op 
zoek naar een plek om zich te vestigen. Een mens in strijd met het 
kwaad, met God, met zichzelf. 
In Genesis (III) brengt theatermaker Thomas Ryckewaert zijn versie 
van het boek Genesis op scène. Het resultaat is een verstilde, 
beeldende theatervoorstelling die peilt naar wat het scheppings-
verhaal kan betekenen voor de hedendaagse mens. 
Een voorstelling over onze levenslange poging de chaos te bed-
wingen.
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DE MENS ALS MEERVouD
over Genesis III van Thomas Ryckewaert
door Marnix Rummens

“You put together two things that have not been put together be-
fore. And the world is changed” - Julian Barnes

I.
Is er eigenlijk ooit echt een begin geweest? De Big Bang was een 
explosie van bestaande massa. En ook de bijbelse God sorteerde li-
cht en duister, land en lucht uit de oermaterie die er reeds was. 
Misschien betekent scheppen -eerder dan iets uit het niets voort-
brengen- het bestaande ordenen op een nieuwe manier. Zodat er uit 
dat contrast iets nieuws ontstaat. Het eerste boek van de Bijbel 
begint op dezelfde wijze. Genesis is niet alleen een relaas van een 
immer feilbare en zwervende mens die met krachten rondom en bin-
nenin zichzelf moet leren omgaan. De aanzet van het boek bestaat 
uit twee volstrekt tegenstrijdige versies van het begin: één waarin 
een trefzekere godsfiguur Adam en Eva samen schept als kers op de 
taart, een andere waarin een zoekende schepper het evenbeeld van 
de man slechts bedenkt na het hele dierenrijk als zijn metgezel te 
hebben voorgesteld. Net die dubbele blik roept meer betekenis op 
dan beide verhalen op zichzelf, en kadert de hele scheppingsmythe 
als poëtisch, associatief en zoekend in grondbeginsel. Als drieluik 
van een reeks wetenschappelijke lezingen, een eucharistieviering 
en een theatervoorstelling, is Genesis (I, II, III) dan ook vooral 
een zoektocht naar verschillende manieren van begrijpen. Van onze 
werkelijkheid, en wat ons altijd voor een stuk zal blijven ontgaan. 
Omdat net in contrast nieuw begrip ligt besloten.

II.
Het is precies die spanning die centraal staat in het theatrale 
luik van de trilogie. Genesis III schetst een wereld van extreme 
opposities. Dat zie je al in het scènebeeld. Schaars licht schept 
een duister tableau waarin je een kale, desolate vlakte ontwaart. 
Tegelijk zorgt een afgelijnd zwart volume voor een voortdurende 
geheimzinnige aanwezigheid, door met momenten op te lichten 
tot een klinisch witte kamer. Als in een kijkdoos zien we twee 
werelden tot leven komen, bevolkt door naamloze personages van 
verschillende generaties. In dagelijkse handelingen die door hun 
uitpuring een haast rituele dimensie krijgen, treffen deze indivi-
duen elkaar in steeds kantelende verhoudingen. Als vreemde of als 
wederhelft, koesterend of verdrukkend, als concrete tegenspeler of 
als innerlijke kracht, maar steeds in een onophoudelijke zoektocht 
naar contact en houvast. Hoewel de twee parallelle werelden op het 
eerste zicht weinig met elkaar te maken hebben, verlenen ze elkaar 
wel diepte in een anders schaalloze werkelijkheid. We zien de mens 
tegelijk hier en elders, in een verstikkend beschermende of net 
tragisch kwetsbare wereld, in een eigentijdse banaliteit of net 
verstrengeld in het epische, tijdloze van een mythe. 



En of we die werelden nu letterlijk of symbolisch interpreteren -als 
binnenwereld of als buitenwereld- de werkelijkheid waarin de mens 
terecht kwam is er één die radicaal is versplinterd. Maar tegelijk 
houdt net die afstand ook steeds de belofte in tot het leggen van 
nieuwe verbanden, tot een nieuwe betekenis en samenhang.

III.
In zijn roman Levels of Life beschrijft Julian Barnes hoe de eerste 
ballonvaart een mentale omwenteling teweegbracht bij de mens, door-
dat die voor het eerst zijn wereld van bovenaf kon aanschouwen. 
Afstand nemen tot de eigen leefwereld, er gaat een kracht van uit 
die misschien wel aan de grondslag ligt van elk ritueel. Als van 
een scheppingsverhaal wordt verwacht dat het de mens kadert en ons 
begrip van het leven weer even scherp stelt, dan staat in Genesis 
III vooral die paradox centraal: dat slechts door vertwijfeling en 
vervreemding de mens bewust wordt van zijn eigenheid en zichzelf een 
plaats kan aanmeten binnen het groter geheel. Door haar uitgepuurde 
scenes, en subtiele licht- en geluidsnuances scherpt Genesis III 
onze waarneming. En door haar werking met contrasten verhevigt de 
voorstelling de meerduidigheid die aan de grondslag ligt van elke 
werkelijkheid. In die zin peilt Genesis III naar de essentie van wat 
kerk, wetenschap en theater met elkaar verbindt: de mens die kijkt 
naar zichzelf. Vanuit een zoekende vertwijfeling in plaats van dog-
matiek. En dan wordt schepping niet zozeer een vervlogen beginpunt, 
maar een principe dat gestalte geeft aan elk moment. Een potentieel 
dat verscholen zit in onze eigen waarneming. In ons vermogen om 
het bestaande in een nieuw licht te beschouwen en daaruit een nieuw 
besef te laten voortvloeien. In die zin is Genesis III niet alleen 
een stuk over de oorsprong, maar vooral ook een oorspronkelijk stuk. 
Waar spanning, contrast en ambiguïteit -net datgene wat het aardse 
zo onderscheidt van het bovenaardse- aan de grondslag ligt van zin 
en betekenis. Een nieuw begrip, en dus een nieuwe wereld. Wellicht 
ligt het begin in de twijfel en meerduidigheid van het hier en nu.

Geschreven in oktober 2013 n.a.v. de première van Genesis 
(I, II, III) tijdens het Possible Futures festival in Vooruit
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