
ENTR’ACTE

Komt dat zien, dames en heren. Komt dat zien. Het bovenste
beste, het binnenste buiten. Kom wat zien. Komt dat zien.
Komt dit zien. Kom het zus zien. Kom het zo zien. Wees dus
welkom en zichtbaar zienbaar op deze oprichtingsvergadering
van de Anarchosyndicalistische Vereniging tot Behoud van
Shakespeare voor het Middelbaar Voortgezet Basisbestaan als
Levende Vrijmacht op de Planken van de Toekomst en Niet als
op zijn Rust Roest Vastgespijkerde Opgezette Papegaai in een
Kooitje. Want dat is geen toneel. Dat is een autokerkhof. Auto-
neel. En that’s that. That’s what? That’s dead. Exactemente! 

Leerstelling 1: Het is een schande.
Dames en Heren. Komt dat zien. Extra editie! Inleiding op de
proloog. Proloog met pauze. Pauze met onverkurkte rode wijn
en wit water en met dankwoord, slotwoord en nawoord. Na-
woord voor het laatste woord. Laatste woord zonder ellenlan-
ge inleiding. Komt ie. Gaat ie. Blijft ie: Deze trieste tijd be-
zwaart ons met een grote last: te zeggen wat je vindt en niet wat
past. De oudste heeft het meest verdragen: wie jong is, wij, ziet
nooit zoveel noch leeft zolang als hij.

Leerstelling 2: Bezuinigingen hebben niks
met kunst te  maken. 

Come that seen. Come that scene... Proloog met entr’acte.
Geen changementen. Changement! Voyez la troupe, voyez le
tableau de la troep. De hele troep en niets dan de troep, de he-
le kriskrasbliksemse bende. Komt dat zien. Geen tentdoek.
Geen zand. Geen zaagsel. Geen stoomorgel. Maar je kan het
wel ruiken. En zien. Komt dat zien. Komt dat ruiken. Horen,
voelen, proeven. Zien met je harses als zientuig. Effe denken.
Effe goed nadenken... Effe een potje stevig goed nadenken...
Want, zegt een oud-Siberisch spreekwoord, denken kunnen we
allemaal. Nadenken en dan doordenken. Daar komt het ’m op
aan.

Leerstelling 3: Alle ‘artistieke’ argumenten
om te bezuinigen zijn rechtvaardigingen

en redenaties achteraf.  En dus vals.

Komt dat zien. Mandarijntjes. Een waterballet. Een ei dat geen
ei is. Maar een oog. Een eye. Een eye voor an ei. En een king-
kongdom voor een hors d’oeuvre! Een ogenblik, een oogwenk
losgekoppeld van zijn zintuig. Een coup d’oeil.  Een oeil dat
geen ui-ui-uil is. Geen waterlanders! We gaan niet huilen! We
gaan niet hui-ui-ui-ui! We gaan niet! Oh no! Nog lange niet,
nog lange niet. Ga niet. Kom wel. Wel kom. Komt dat zien, da-
mes en heren, komt dat zien. Kome die scène. Kome die trage,
die trage die kome en kome die snelle! Over ons en onze kinde-
ren! Komt dat zien, dames en heren komt dat zien. Twee com-
municerende ladders van A. Vorselaars. Een bezem. Een ijs-
beer met z’n neus er half af in de rol van het hoofd van William
Shakespeare. Een kapstok zonder haakje. Een wapperende
zakdoek. Mediterrane sponzen ter meditatie. Imaginaire bloe-
metjes op een imaginistische kale krullenbol. Duivenkervel en
ruigtekruid. Grote klis, scheerling, tingel, koekoeksbloem.
Dolik. Een blauwe muts. Een streepjesmuts. ’t Barre Land op
z’n barst. Op z’n weerbarst.

Leerstelling 4: Bezuinigen is geen kunst:
geef iedereen gewoon de helft.

Komt dat zien. Driftige verkleedpartijen. Achter een doek van
lappen en ouwe kranten. Een hoedje van. Nog een hoedje van.
En nog een hoedje van. Een zotskap. Een zotskop. Levende pa-
lingen in een pastei! Een luik naar een andere dimensie, ter-
gend langzaam opengekrabt, anderhalve vaam diep op de vlak-
ke vloer. Komt dat zien. Ga maar kijken. Ogen open. Doppen
dicht. En kijk ze uit. Oren spitsen, nagels krabben, knokkels
kraken, kronkels krullen. Wrede zusters. Kwaadaardige doch-
ters in één waarlijk boosaardig en doodgriezelig creatuur.
Twee voor de prijs van schizofreen. Komt dat zien. Een voort-
gesleepte zak die klinkt als de wind die op de hondsdolle heide
suist. Tabak die stormachtig van vloeipapier wordt wegge-
waaid. Bliksems die worden ingeslikt. Cataracten die worden
rondgespoten. Gallige dwarslezingen. Voor elk publiek, alle
leeftijden en alle gezindten. Voor appel- en peergroepen. En
ook voor gemankeerde platwormen en voor beeldblinde toon-
dove reukloze getonsureerde sijfelende schaapskoppen. Wij
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branden! Wij branden af! Af, af, af! Af, stelletje smeerpijpen af!
Vuur! Feu! Feuer! Fuoco! Fik! Bran! Braand! Kasai keihoki! Au-
thentiek Tarks sproken. Frons. Zwets. Nors. Deuns. Engel-
sexy’s. Grunnings. Ha’k mien t leven oet loaten kaffern, den was
t nait laanger as twai weken leden beurd. Nai, kom nait kort bie
t olle manmensk; blief oet zien buurt, k woarschaauw doe, of k
zel zien of dien kaarsepit haarder is as mien bongel!  K zeg t doe
zo as t is. Komt dat hoorn. Komt dat zien. Een druipende jas.
Een onzichtbaarheidsmantel van kroos. Zevenmijls laarzen
waar vijf vuile vianden in zitten. Vijf zintuigen op een rijtje. En
ratten. Kikkervisjes. Een hele sloothond. Zes mensenkinderen.
Stripfiguren in hart en nieren, in kop en harses. Zes spelers op
een kaal plankier. En eromheen. Maar dan moeten ze er wel
voor rennen! Kom ze maar halen! Hopsasa! Komt dat zien!  Een
bril waar je hele goeie ogen voor moet hebben. Een gevlekte eye-
pad met daarin het ooglicht van heel de wereld alsmede de voor-
stelling. Luxeproblemen. Hoogtepunten. Eindtijdlandschap-
pen. Komt dat zien, Damen und Herren, komme das ziehen!
Trekken en rukken heeft geen zin! Kieken en gucken! Komt dat
zien. Niet blijven staan of zitten of luisteren of kijken uit be-
leefdheid, dat zou onbeleefd zijn. Komt dat zien. Wat geschrapt
is. Wat getrapt is. Wat getapt is. Wat eruit geflapt is. Wat te laat
verklapt is. Wat in your face rechtovereind staat en toch ver-
slapt is. Heh-heh-heh. Een stuk dat met de acteurs in huis valt.
Een stuk dat heelt. Op je bek gaan en weer opstaan. Een stuk in
je kraag. Een trap in je maag. Wil doe een trap in dien peinze,
dan most doe een ledder deursloeken! Sloek! Zock! Kleng!
Deng! Doff! Baf! En een open doekje voor het bloeden. Want we
hebben niet lang meer. We zijn Gekke Gerrit niet. (wijzen): —
Dat is Gekke Gerrit!

Entr’acte! 
ACTEUR 1: Waar ga jij zo snel naartoe?

ACTEUR 2: Ik ga naar het jaarlijkse congres podiumkunsten dat
op dinsdag 29 en woensdag 30 mei plaatsvindt in De Doelen in
Rotterdam. 

ACTEUR 1: Interessant?

ACTEUR 2: Het congres heeft de titel Insight/out gekregen en wil
in deze tijd van veranderingen en bezuinigingen de podiumkun-
sten van binnenuit onder een vergrootglas leggen.

ACTEUR 1: Toe maar!

ACTEUR 2: Ja, Bureau Promotie Podiumkunsten, Muziek Cen-
trum Nederland en de Vereniging van Schouwburg- en Concert-
gebouwdirecties hebben daartoe de krachten gebundeld.

ACTEUR 1: Gaat het eigenlijk over? Of gaat het niet over? (grijpt
zich naar het hoofd, in voorbeeldig overgeacteerde wanhoop)
Nee! Het gaat niet over!

ACTEUR 2: Het congres wordt geopend door Berthold Gunster,
grondlegger van het ‘omdenken’: leren denken in termen van
kansen in plaats van problemen, zodat je een probleem kunt
omzetten naar een nieuwe ontwikkeling. 

ACTEUR 1: Dat meen je niet! 

ACTEUR 2: Tot de andere sprekers behoren Stephan Fellinger
(mensenmarketeer), Paul Schnabel (directeur van het Sociaal
en Cultureel Planbureau) en Andrew McIntyre (één van Enge-
lands meest toonaangevende personen op het terrein van pu-
blieksgedrag). Zij zullen ingaan op onderwerpen als strategie-
ontwikkeling, lobbying, fondsenwerving, waardecreatie, leider-

schap, marketingstrategieën, publiekssegmentatie, business
planning, conceptontwikkeling  en innovatiemanagement...
ACTEUR 1: Hou op!
ACTEUR 2: Nee, het moet nog beginnen. Rotterdam Festivals en
het Nederlands Uitburo zijn eenmalig co-host en zorgen voor
een internationaal aanvullend programma vanuit Audience Eu-
rope Network (AEN). Bureau Promotie Podiumkunsten organi-
seerde voorheen de Marketingdag Podiumkunsten, gericht op
marketeers binnen de podiumkunsten. De Marketingdag krijgt
nu invulling binnen het congres podiumkunsten.
ACTEUR 1: En de podiumkunsten?
(changement)

Leerstelling 4.1.2.1: O, Lear, Lear, Lear!
Komt dat zien, dames en heren. Het is zoals het is. Wij zijn allen
de klos. Want zotten hebben in dit land geen leven. Kou in de
lucht. Vorst aan de grond. Het rijk alleen. En toch wordt alles af-
gebrand. Brr. Drr. Effe denken. Effe nadenken. Effe heel diep
nadenken. Effe rationeel blijven. Niet stoppen. Niet versagen.
Niet knielen. Niet buigen. Knielen. Buigen. Af. Op. Petje af. Kop
op. Kop eraf. Koppie erbij. Staart geroerd. Maar en want we
gaan niet huilen. We gaan niet huilen! We gaan zingen!

Leerstelling 5: Momenteel zijn we getuige van een
moordaanslag op een uniek theatergezelschap

in het Nederlandse toneel- slash vulkaanlandschap.
Leerstelling 6: Willen de getuigen zich melden.
Leerstelling 7: Zingen wij thans allen ons aller

anarchosyndicalistische vakbonds-, lijf- en levenslied:
Shakespeare sex en alcohol
Da’s mijn lijf en levenslied
Shakespeare sex en alcohol
Iets anders hoef ik niet!  (changement)


