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Orde van de Dag – De Idealisten 

 

Al vanaf de boot lonkt een gele koepel, midden in het weidse veld. Hier verwelkomt de als 

superheld verklede gastheer Greg Nottrot, één van de Orde-leden, bezoekers in zijn zonnetent. Hij 

wijst ze een plekje en vermaakt het publiek terwijl er op de laatste binnenkomers gewacht wordt. 

In de cirkelvormige opstelling in dit ‘tijdelijke parlementsgebouw’, ontstaat al snel verbinding 

tussen het publiek onderling. Na het openingsnummer over de samenkomst in en onder de zon, 

wordt deze verlegd naar de overige leden. Spoedig vindt de aankondiging van de denkexercitie 

plaats waar deze avond om draait: onze moderator is zijn idealen verloren en wil deze samen met 

zijn publiek en Idealist van de dag, vanavond Greenpeace-activist Faiza Oulahsen, terugvinden. 

Het probleem van niks doen dat Nottrot schetst, het wel willen maar niet weten hoe, wordt door 

velen in de tent herkend. Alle Orde-leden gaan op zoek naar hun idealen, door de zin van de onzin 

te scheiden proberen zij samen met het publiek hun problemen op te lossen. De korte, bevragende 

en vermakelijke scènes worden afgewisseld met aangename muzikale intermezzo’s en blatende 

schapen bij een ‘stukje bewustwording’. Kwetsbare observaties worden door theatermaker Laura 

van Dolron gedeeld, waarbij zij begint bij de bezoekers, overschakelt naar haar persoonlijke 

situatie en weer eindigt bij het publiek. 

Na alle overdenkingen blijft de grote vraag wat er concreet gedaan kan worden met de aanwezige 

idealen. Hier wordt een beroep gedaan op participerend publiek, dat een eigen invulling mag 

geven aan drie manieren van het besteden van 1000 euro. Mensen die niet niet graag op de 

voorgrond treden, wordt van harte uitgenodigd om hun ideeën op de speelvloer te delen met het 

publiek. Na een magische samenklank van alle aanwezigen, waarbij naar elkaar geluisterd moet 

worden om de juiste toon te vinden, wordt een stilte geregisseerd. Kort hierna wordt 

ondemocratisch door de vermenigvuldigers van het geld besloten dat een stimuleringsprijs voor 

lefhebbers het beste bijdraagt aan een meer ideale wereld. De avond eindigt met de bevrijding van 

onze superheld, die zijn cape afdoet en zijn idealen afdekt. 

 


