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Theater de Cerck 
 

We hebben er lang naar uitgekeken en eindelijk was het dan zo ver. Marcel Hensema kwam een potje 

acteren in de Cerck. Donderdagmiddag om drie uur kwam de vrachtwagen, niet zo’n hele grote, van het 

NNT, Noord Nederlands Toneel, het Cerckplein oprijden. De zaak moest omgebouwd worden. Daar 

hebben ze Joshua voor. Even later melde zich ook Valentijn de geluidstechnicus. Toen ze klaar waren 

om een uur of zes moesten de stoelen voor de bezoekers geplaatst worden. Zeventig kaarten waren er 

verkocht en dat past precies was het niet dat er een hele ruimte in beslag werd genomen voor de 

regietafel. Dat werd passen en meten. We hadden stoelen genoeg dus iedereen kon zitten. We hadden 

nog wat stoelen opgestapeld om eerst nog wat bewegingsruimte te hebben. Dan konden de laatste 

gasten zo een stoel van de stapel pakken en gaan zitten. Helaas de stoelen pasten er niet meer tussen. 

Zonder regietafel was het gelukt maar dan heb je geen regie en dat is gewoon geen doen voor de 

acteur. Zonder morren hebben een stuk of wat gasten gestaan tijdens de voorstelling. Hiervoor onze 

excuses. U krijgt uw geld niet terug. De voorstelling maakte alles goed. Het was in één woord geweldig. 

Ik heb zelfs nog wat geleerd. Ik weet nu wat een paardenkut is en een hoerendiesel. Dat zijn 

respectievelijk; apfelkorn met ijs en spa rood en zoete witte wijn met ijs. Na afloop kreeg Marcel 

Hensema een prachtig herfstboeket van Lieke. Onze dank gaat uit naar Joshua, Valentijn, Marcel 

Hensema en het NNT dat deze voorstelling toch maar even mogelijk gemaakt heeft. Dat smaakt naar 

meer. Er zijn al contacten gelegd met Jochem Myjer. Het was slechts een kort gesprek maar je weet 

maar nooit. Nadat iedereen was vertrokken lagen daar alleen de bloemen nog. Vergeten. Ik moest toch 

naar Groningen en heb hem de bloemen nagebracht. Ik wist waar hij zich op dat moment bevond. “ 

Gênant “  zei Hensema en bood zijn verontschuldigingen aan. Ach, kleinigheidje, kan gebeuren. We 

hebben er nog een biertje op gedronken. Nu zijn alleen de foto’s er nog. Kijkt u maar even op 

www.decerck.nl . Zo dit opstel is af.   

Volgende week vrijdag iets geheel anders. De jongste Boeren Rockband van Nederland, Kobus en 

de Rokkers, treedt vanaf 21.30 uur op. 

 

 

Voor vanavond goede zaken, smakelijk eten! 

http://www.decerck.nl/

