De Partizanen rechtenvrij
Absurd, verfrissend en rebels: het duo De Partizanen verovert het cabaret. Hun nieuwe show heet
‘Welkom in Partizanië’.
DE ‘BRAINSHAKE’ VAN DE PARTIZANEN
Wat hebben een jerrycan met gevoel, een koffiemaal-verslaafde en een gewiekste luciferverkoper
met elkaar gemeen? Ze komen voor in het nieuwe cabaretprogramma ‘Welkom in Partizanië’ van De
Partizanen. Wie zegt u? De Partizanen? Maak kennis met een hoogkomisch duo dat stormenderwijs
Nederland verovert met hun snelle, absurde humor. Die heeft er ook voor gezorgd dat ze sinds kort
de huiscabaretiers zijn van DWDD, waar ze op vrijdag de week afsluiten met hun ‘Weekdesk’. Maar
terug naar het theater, want daar liggen hun wortels. Onder het motto ‘Een lach, je bent in
Partizanië’ slepen Merijn Scholten en Thomas Gast (beiden 1983) het publiek hun totaal eigen
universum in, waar ‘kameraderie’ hoog in het vaandel staat.
Geen rode draad a.u.b.
Is het wel cabaret is dat zij maken? “Kenners noemen het cabaret, maar wij noemen het Action
Packed Adventure Theatre (A.P.A.T.).” Juist. De Partizanen verstaan de kunst om eigentijdse trends
en hypes te vertalen in hilarische sketches, malle dansjes, gekke liedjes en absurde dialogen die
elkaar in hoog tempo opvolgen. Voorzien van flitsende videobeelden en dito muziek. Hoe komen ze
erop, is eigenlijk de enige vraag die er toe doet. “Dat blijft natuurlijk altijd een beetje vaag. Soms
heeft de één een inval, soms de ander. En soms ontstaat het gezamenlijk. Als je alles wat wij in ons
leven tot ons hebben genomen aan observaties, ervaringen, tv-programma’s, boeken en muziek in
een blender gooit, dan komt er kennelijk dit uit. Een ‘brainshake’, zo zou je het kunnen noemen.”
Daarnaast zijn de mannen wars van een rode draad, ze zeggen aan het begin van hun programma
zelfs: “Als je die ziet, waarschuw dan even, dan halen we hem eruit.” Niks is zo onuitstaanbaar,
vinden ze, als een onoprechte rode draad. “Wij onderschatten ons publiek niet en gaan ervan uit dat
ze daar doorheen prikken. Bovendien zijn we kinderen van onze tijd: snel verveeld en met een korte
aandachtspanne. We gaan door zolang een scène ons bevalt en doen weer iets anders als we daar zin
in hebben. Wij noemen onze voorstellingen wel eens semi-intellectuele kwalitaria met ambachtelijk
bereide, in lijnzaadolie gebakken hersensnacks. Dat is niet waar trouwens, zo noemen we onze
voorstellingen nooit. Maar misschien gaan we dat wel doen nu.” Kortom: die Partizanen, dat is een
apart slag.
Helden
Wie daarnaast voor inspiratie zorgen zijn bijvoorbeeld de makers van ‘South Park’: “Matt Stone en
Trey Parker zijn supergrappig en voor niets of niemand bang. Ze hebben een flauwe poep- en-piesanimatieserie, die meteen grappig was, in twintig jaar laten evolueren tot een geniale mix van
actuele humor en absurdisme. We kijken ook met bewondering en interesse naar hun
samenwerking. Ze vertrouwen volkomen op elkaars talenten.” In eigen land zijn het vooral Toon
Hermans, Hans Teeuwen en ‘Jiskefet’ die op veel enthousiasme kunnen rekenen. “Hermans is voor
ons een perfecte mix van een absurdist, een zanger, een stand-up comedian en een acteur. En dat
allemaal gebracht met een ongeëvenaard gevoel voor timing. Hans Teeuwen staat wat humor betreft
op eenzame hoogte in Nederland. In zijn beste tijd was ‘ie een onverklaarbare explosie van
originaliteit, muzikaliteit, lef, expressie en totale overgave. Totaal schaamteloos en dat is bevrijdend
om naar te kijken. De makers van ‘Jiskefet’ bewonderen we om hun typering van mensen, zij weten
de essentie én de tragiek enorm goed te vangen.”
Nationale trots
Dat alles hebben Gast en Scholten meegenomen voor hun tweede show ‘Welkom in Partizanië’. Op
de vraag wat voor land dat eigenlijk precies is, luidt het droge antwoord: “Partizanië en zijn lokale

bevolking zijn nog niet volledig in kaart gebracht. Het is wat dat betreft een walhalla voor de
ambitieuze antropoloog. Wat ons tot nu toe het meest heeft verbaasd is het volkslied, dat volkomen
atonaal en tekstueel onbegrijpelijk is, maar je achterlaat met een aan waanzin grenzend gevoel van
nationale trots.” Een visum is gelukkig niet nodig, want “Partizanië valt onder het Schengen-verdrag,
dus in principe is het vrij reizen. Maar een geldig toegangsbewijs wordt door ons wel op prijs
gesteld.” Dus wie de reis naar het onbekende niet schuwt, kan met een gerust hart op weg naar
Partizanië.
‘Welkom in Partizanië’ van De Partizanen is te zien in de theaters t/m 31 mei. Informatie:
www.departizanen.nl of www.bunkertheaterzaken.nl
++++++++++++++++
De Partizanen in het kort
Hun geschiedenis laat zich lezen als een spannend jongensboek. Thomas Gast en Merijn Scholten
leren elkaar in 2008 kennen bij stand up comedy-collectief Comedytrain. Samen maken ze in 2012 de
satirische documentaire ‘Alles voor een lach’ over de onbekende comedian Rob van Liempt. De
samenwerking bevalt, want meteen daarna richten ze De Partizanen op. Na amper drie maanden
doet het duo mee aan het Leids Cabaret Festival 2013, waar ze moeiteloos jury- en publieksprijs
winnen. Hun debuutprogramma ‘De Partizanen’ is vorig jaar bekroond met de Neerlands Hoop, de
cabaretprijs voor de meest veelbelovende nieuwkomers. De pers was laaiend enthousiast, NRC
schreef onder andere: “In één klap is het cabaret een fantastisch sketchduo rijker.” ‘Welkom in
Partizanië verzamelde ook al de nodige sterren. “Inventief, idioot en vooral erg geestig”, schreef Het
Parool bijvoorbeeld over de voorstelling.

