
Hoe vestig je op originele wijze
de aandacht op het belang
van Bevrijdingsdag? Dan no-

dig je Alex Scordelis uit en plan je
een missie bij het Nationaal Monu-
ment op de Dam, bedachten de cre-
atieve geesten van denktank Parti-
zan Publik. Resultaat: voor het Na-
tionaal Monument vormt zich za-
terdag, klokslag 12.35 uur, een lan-
ge rij mensen.

De witte zuil is afgezet met ijzeren
hekken. Twee gidsen met deftige
witte blouses laten gefaseerd
groepjes mensen door, gratis dat
wel. Dank voor uw geduld, vanaf
hier is de wachttijd tien minuten,
lezen verbaasde toeristen. De men-
sen in de rij zijn hartstikke enthou-
siast. “Hé jij daar, niet voordringen,
achterin in de rij aansluiten,” roept
een wachtende naar een geschrok-
ken Amerikaanse toerist.

“Dit heb ik nog nooit gezien.” En:
“Wat zou hier aan de hand zijn?”
Voor de al dan niet winkelende
voorbijgangers is het een raadsel.
Als ze het de rij enthousiastelingen
vragen, krijgen ze steevast hetzelf-

de antwoord: “Het is een gratis
tour. Het is het waard. Dit zie je
maar één keer in je leven. Ik sta al
voor de tweede keer in de rij.”

Vanochtend wisten ook zij nog
niet veel meer dan dat zij zich als

toerist moesten kleden en dat ze
zich om twaalf uur met ongeveer
honderd man op de Nieuwmarkt
moesten melden om te horen wat
het plan was. 

Martine Remmelzwaal heeft er zin

in. Het is haar eerste keer als agent
voor een missie, maar ze weet wat
ze ongeveer moet verwachten; ze
heeft filmpjes gezien op de website
van Improve Everywhere. “Hart-
stikke leuk, die spontane acties.”

De meesten zijn op facebook.com
lid van de groep Streetprov, een
Nederlandse variant van Improv
Everywhere. Zij plande met Scorde-
lis en Partizan Publik de missie.

Uitgedost met camera’s, een plat-
tegrond van Amsterdam en zelfs
een backpack luisteren de agents
naar wat hun te wachten staat:
“Jullie zijn de gelukkigen die een
exclusieve tour krijgen bij één van
de bekendste attracties van Am-
sterdam. Sta in de rij, maak foto’s,
wees enthousiast en motiveer an-
deren om hetzelfde te doen. Boven-
al: zeg nooit dat je bezig bent met
een missie, blijf te allen tijde in je
rol.”

Iedereen zet zijn klok gelijk en
vertrekt in kleine groepjes naar het
monument op de Dam om zich daar
verdekt op te stellen. De een eet
rustig een boterhammetje, de an-

der maakt alvast wat foto’s. Tot
12.35 uur: binnen een minuut staan
hekken rond het monument en
vormt zich een enorme rij.

Precies een half uur later ver-
dwijnt de rij weer net zo snel als die
ontstaan is. Omstanders kijken ver-
bijsterd toe. “Ik denk dat het een
filmopname was,” gokt een toe-
schouwer.

De deelnemers lopen terug naar
de Nieuwmarkt. Tom Knoflook en
zijn twaalfjarige dochter Anouk
gaan volgende keer weer. “Er ont-
staat een soort samenhorigheidsge-
voel, je creëert met zijn allen iets.”

Senior agents Neil Robinson en
Miguel Teixeira van Streetprov zijn
ook enthousiast. “We telden onge-
veer 270 man in de rij. We denken
dat daar 120 agents tussen zaten en
dat de rest door hun enthousiasme
werd ingepalmd.” 

Binnenkort kan Amsterdam nog
veel meer missies verwachten. Ro-
binson: “We hebben nog tien idee-
en in de kast liggen. Denk aan plek-
ken als het Vondelpark en het Leid-
seplein, maar ook aan grachten.”

amsterdam

Uit het niets trekt een man
in de New Yorkse metro
zijn broek uit om vervol-
gens met een uitgestre-
ken gezicht verder te le-

zen in zijn ochtendkrant. Zijn jas
hangt losjes over zijn boxershort en
blote benen, eronder grote schoe-
nen. Even verderop gaat nog een
broek uit, en nog één. Vrouw, man,
oud en jong, de coupé ondergaat
een metamorfose. Met open mond
kijkt een aantal mensen toe. Zo snel
als ze kwamen, zo snel zijn de
broekuittrekkers ook weer verdwe-
nen.

Het is een No Pants Missie. Sinds
2002 een jaarlijks terugkerend feno-
meen, geïnitieerd door Improv Eve-
rywhere, een organisatie die grote
ludieke acties in New York opzet.
Gingen tijdens de eerste No Pants
Missie nog maar zes broeken uit, in-
middels laten meer dan duizend
mensen hun broek zakken. 

Een prank wordt het wel genoemd,
afkorting van een practical joke.
Maar liever spreken ze over een mis-
sie, vertelt Alex Scordelis (28), pro-
fessioneel pranker van Improv Eve-
rywhere. Hij schreef er zelfs een
boek over: Causing a scene. “Prank

suggereert dat er een slachtoffer is,
een soort Bananasplit-effect. Dat is
niet de bedoeling. We willen men-
sen verbazen en plezieren. Nog be-
langrijker misschien: ze van een
anekdote voorzien.”

Scordelis was vorige week in Am-
sterdam om een lezing te geven en
een groep Amsterdammers te hel-
pen een prank op te zetten. “Je zou
kunnen zeggen dat het een afgelei-
de is van de happenings in de jaren

zestig, maar met het verschil dat wij
puur chaos en plezier proberen te
creëren; er zit geen politieke bood-
schap in onze acties.”

Zelf noemt hij zich een senior
agent. Dertig senior agents maken
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Alex Scordelis: ‘Je zou kunnen zeggen dat het een afgeleide is van de happenings in de jaren zestig, maar  er zit geen politieke boodschap

Hij is er ineens, trekt de
aandacht en verdwijnt even
snel als hij gekomen is. Een
prank (van practical joke) is

georganiseerde chaos.
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‘Hé, niet voordringen, achterin in de rij aansluiten’

Puur
chaos en

plezier

De Dam zaterdag. In de rij voor ‘de gratis tour’. FOTO EMMA BOELHOUWER


