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Voorwoord

Bij het bereiken van het jubileumjaar 1992 gingen er, bijna vanzel&prekend, stemmen op om een
overzicht te krijgen van wat er de a^elopen vijfjaar allemaal gedaan was. Welke groepen er
gespeeld hadden, hoe het festival zich ontwikkeld had, en wat voor sterke verhalen er allemaal in
omloop waren gekomen. Ho&rchievist Gerard van de Schootbrugge tekende dit de a^elopen
jaren nauwkeurig op en doet in dit boekweik verslag van het wel en wee van een
straattheatergebeuren dat in 1992 al weer voor de vijfde keer door een grote groep van
vrijwilligers "op straat werd gezet".
De Mooi Weer Spelen zijn nu een bijna niet meer w^ te denken onderdeel van het Delfis
cultureel gebeuren. Iets dat nu niet alleen door vertelling in het leven gehouden wordt, maar ook
23jn geschiedenis beschreven ziet in een heus geschrift. Ik wens u veel plezier met de in de
komende pagina's beschreven historie van 'ons' Delfis spektakelstuk "De Mooi Weer Spelen".

Gertjan Oldeman
Voorzitter Stichting Straattheaterfestival Delft
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1988

Cultuur in de binnenstad

Ooit had Delft zijn Camerettenfestival en
zijn Doelen. Toen deze twee voor Delft zo
karakteristieke cultuurpeilers instortten,

ontstond er een gat. Het was een Delfts
clownsduo dat hier met een overtuigende

salto insprong: Zapzarapp. Ruut van Hooft
en Han Geurts waren de initiatiefiiemers van

een nieuw cultuurfestijn: het Delfts
Straattheaterfestival 'Mooi Weer Spelen'.

Waarom straattheater ? Het jaarverslag over

1988 zegt er onder meer over: 'De keuze
voor straattheater is mede gebaseerd geweest

op de bestaande karakteristieke kenmerken
van de binnenstad van Delft voor deze

cultuuruiting.' Laten we maar z^en dat we
b^jpen wat de 'founding fethers'
bedoelden.

stichting
Op 3 maart 1988 werd een stichting in het
leven geroepen. En die kre^ uiteraard een

doel: 'Verzorgen en oiganiseren van

evenementen en activiteiten, met een hoge

artistieke kwaliteit, die voor iedereen

toegankelijk zijn; in het bijzonder makers

van artistieke produkten met een

voorstellingskarakter stimuleren tot nieuwe
activiteiten. De stichting ging van start met

het volgende bestuur: Han Geurts, Ruut van
Hooft en Poul Grashoff.

Dezelfde dag nog de eerste tekenen van
mediabelangstelling. Radio Ziekenomroep

Delft met een telefonisch interview met PR-

man Peter Zuijdgeest. Een besdieiden b^gin.
Een korte passage uit het gesprek:

RAZO: Wat bedoel je precies met
stiaattheater ?

PZ: Ja, het is uiteraard allemaal buiten, hè.

En als afeluiting:

RAZO: Peter, bedankt. En luisteraars op 4

juni allemaal naar de Oude Delft.

Gezien de doelgroep van de ziekenomroep
een mogelijk wat ongenuanceerde maar in
ieder geval positief klinkende oproep.

Hoofdprodukt van de stichting: de
organisatie van een jaarlijks festival. De
keuze van een festival met een externe

jurering onderscheidt de Mooi Weer Spelen
van veel andere soortgelijke manifestaties.

De stichting durft een dergelijk
kwaliteitsoordeel aan.

IJsverkopers en buurtwerkers
Het eerste festival werd gepland voor

zaterdag 4 juni en omdat zo'n driemanschap
het natuurlijk allemaal niet alleen kan, werd

er een werkgroep geformeerd waarin de
volgende pioniers waren verenigd: Cees en
Betty van Bokhoven, Guus Dewul^ Wiimy

Burgers, Peter Zuydgeest en Gertjan
Oldeman. Enkelen van hen haalden dat jaar

de plaatselijke krant op een manier die wijst
op d^elijk bronnenonderzoek van de

betreffende journalist: 'Gertjan Oldeman
(organisatiedeskundige ca directeur bij

TNO), ijsverkoper en pop-musicus Cees van
Bokhoven en Guus Dewulf (draaiboekgenie
en buurtwerker). Nu, in het lustrumjaar,

dringt de vraag zich op of deze wericers van
het eerste uur toch niet wat bevangen zijn

geweest door het succes van het eerste

festival. Zoiets bedenkt een journalist toch
niet zelf ?

Geen weg terug
Maar het was een succes, dat is zeker. Het

point of no return werd in feite bereikt op 1
maart 1988 toen tijdens een persconferentie
het nieuwe festival werd aangekondigd. Het
stramien lag klaar: zestig optredens, een jury
0.1. V. Waag-theaterdirecteur Bart Schepens
(en met als publiekstrekker Peter de Jong



ofwel Maxi van het duo Mini en Maxi) en
een prijs in de voim van een kunstwerk van

een Delftse Kunstenaar (Hans Karreman).

Regen
Met het eerste festival werd gelijk een wat
dubieuze traditie gestart: r^en. Kon dit in
1988 nog aan een speling van het lot worden

to^eschreven, herhaling in volgende jaren
heeft de stellige overtuiging gevestigd dat de
goden zich nogal gepasseerd moeten hebben

gevoeld bij het vaststellen van de naam van

het festival 'Mooi Weer Spelen'. Hierbij is de
ernstige vergissing gemaakt dat er geen
plengoffer aan vooraf is gegaan. Aan deze
bestuurlijke omissie worden we nu jaarlijks
herinnerd.

Wat de goden betreft is het overigens meer
een kwestie van even laten zien wie de

sterkste is dan van rancune. Ook tijdens het
eerste festival hield het na enige tijd op met
r^enen, zodat de groepen 's middags alsnog
de binnenlokaties (Koombeurs en

Waagtheater) konden verwisselen voor hun

natuurlijke ambiance: de straat. Daartoe

volkomen ten overvloede aangemoedigd door
Han Geurts met de onsterfelijke woorden:
'Jongens, ga maar ergens spelen. Zo vaak
mogelijk en op een plekje waar veel mensen
komen.' Guus Dewulf kennende moet deze

wat ongestructureerde aanpak bij hem op dat

moment tot een gevaarlijke verhoging van de
bloeddruk hebben geleid.

Oma's Koektrormnel, Stationair,
Wolftheater, Delfts Kindertheater, Zuiver
Scheerwol, Kunstfebriek Coala, Roodkapje
en de Boze Wol^ Pieter Daalbergen, De
Straat, Johan Reebergen, Ramblas, Het Plan
en Persona. Semi-professionele groq)en die
om de festivalprijs streden. Daarnaast was er
een viertal professionele gezelschappen:
Dogtroep, Peabody Brothers, Narcis en
Crazy Idiots. De Dogtroep zou het
slotspektakel verzorgen. Helaas moesten zij
hun programma vanwege het weer

aanzienlijk aanpassen. De groep had een
performance in de gracht voorbereid waarbij
het varend materieel van de waterscouts zou

worden ingezet. Het enige wat men evenwel

kon laten varen was het idee. De bootjes
liepen te snel vol. Al improviserend werd
daarom besloten tot een soort optocht.

Winnaar van het eerste festival werd het

gezelschap 'Gebakken Eieren'. De jury
tekende erbij aan:

'Door het teruggrijpen op bekende
vechttechnieken was de voorstelling voor
iedereen herkenbaar. Er werd op febuleuze

De eerste oorkonde

manier met de poppen omgegaan. Er was
rust in het spel en een eenheid met de pop.
Man en pop waren eikaars gelijke. Een
verrassende produktie.'



1985

Een labiele driehoeksrelatie

Het eerste succes

De teerling was geworpen, het succes was
compleet. Iedereen was het erover eens dat er
een vervolg moest komen. Zowel Bart
Scheepens als burgemeester Van Walsum
waren duidelijk in hun oordeel; 'Dit moet in

Delft blijven.' De publieke belangstelling

was groot geweest. In het verslag lezen we
daarover: 'De stad zat stampvol.' In het
kader van de sponsorwerving voor het

volgende festival zal Ger^an Oldeman deze
kwalificatie ongetwijfeld hebben vertaald in

de stelling dat er zeker meer dan 100.000
bezoekers waren geweest. Dat eerste jaar
hadden de sponsors ruim 7.000 gulden

bijeengebracht. Bij de financiële a&luiting
op 31 december 1988 bleek het festival f
21.340,- gekost hebben en kon een positief

resultaat van f 1.305,- worden gemeld.
Talrijke fectoren droegen bij tot het succes.

Twee ervan staan Geitjan Oldeman evenwel
onuitwisbaar in het geheugen gegrift: de

steun van de gemeente in de gedaante van

Guusta van Weeszenberg en 'pure mazzel'!

Even naar de Boterbrug en dan vlug weer

terug. Zo begon het dus in 1988. Maar er is
ook nog een voorgeschiedenis. Hoewel we
geen uitputtende geschiedschrijving van het
Delftse straattheater pretenderen, zou het als
een ernstige nalatigheid beschouwd kunnen
worden als we die hier onvermeld zouden

laten. We doelen dan op het festijn '400 jaar
Boterbrug' uit 1985. De namen van enkele
hoofdrolspelers zijn ons reeds bekend: Cees
en Dick van Bokhoven, uitbaters van een ijs-
en koffiesalon op diezelfde Boterbrug. Het
was Dick die, tussen het bakken van de in

brede kring gewaardeerde poffertjes door,
min of meer bij toeval op een gevel ontdekte
dat de Boterbrug 400 jaar eerder was

aangelegd. Dick besefte direct het
omzetverhogende potentieel van deze
ontdekking, mits op attractieve wijze
uitgewerkt, en kwam dan ook al snel op het
idee om dit jubileum luister bij te zetten door
op de Boterbrug een draaimolen te plaatsen.
Broer Cees, onder meer bekend van zijn

razendsnelle omgang met de slagroomspuit,
liep in dezelfde tijd tegen een ander

omvangrijk toeval aan: oud-schoolvriendje
Gertjan Oldeman die zich in dezelfde straat

vestigde. Het zal de ingewijden niet verbazen

dat laatstgenoemde gruwde van de low-

profile aanpak die door Dick werd
voorgestaan. Gertjan denkt nu eenmaal in
andere schalen en in meer dimensies. We

zouden deze karakterstructuur in dit kader

wellicht nog het beste kunnen omschrijven
als: geen draaimolen, maar een draaiboek!

Kleinvee

Dus werd er al snel een Vereniging Vrienden

van de Boterbrug opgericht waarin vooral de

lokale middenstand een prominente rol
speelde. Het handgeschreven draaiboek
(intussen een gezocht collectors item)

verscheen op 6 april 1985. Dicks draaiorgel
was getransformeerd in een drie zaterdagen



durend straatfestijn (25 mei, 1 juni en 8 juni
1985) waarin onder meer het oorspronkelijke
marktkarakter van de Boterbrug een
belangrijk uitgangspunt was. Dat betekende

een kleinveebeurs met bijdragen van de

Konijnenfokvereniging en Vogelvereniging
'De Rode kardinaal', uitgebreid met

demonstraties van diverse oude ambachten.

De speciaal voor het jubileum ingeschakelde

stadsomroeper deed er alsvolgt kond van:

'Als in de dagen van weleer

Keren kleine dieren weer'

Een treffende tekst zonder onnodige omhaal.

Scoutinggroep Nautilus zoigde voor
transport onder de Boterbrug door. Verder
werd er volop gemusiceerd. En er was
straattheater van onder andere het eerder

genoemde clownsduo Zapzarapp. Dit alles
had de volledige instemming van Dick van
Bokhoven 'als er maar ijs werd verkocht'. De
happening werd een groot succes. Toen
reeds gaf de gemeente aan dat men zeer

gecharmeerd was van dit type manifestatie.
Voor het vervolg moest men evenwel nog een
paar jaar geduld hebben.

1988

Doorstroomschema
Het was, zoals reeds vermeld, het duo

Zapzarapp dat de draad weer oppakte. Naar
wordt beweerd op de veijaardag van Ruut
van Hooft. Wat nog niet is vermeld, is de

ambiance waarin de voorbereiding van het
eerste festival zich voltrok. Aanvankelijk
bevond het commandocentrum zich in een

ruimte boven de redactielokaliteit van de

Delftsche Courant, de zogenoemde
Camerettenkamer. Het interieur: een

verlopen bureau, vier stoelen, een vuilnisbak
en Guus Dewulf met een muurvullend door

stroomschema, waarin toekomstgericht

denken en oog voor details op een
harmonieuze wijze waren samengebracht.
Het was al snel duideUjk dat deze ruimte zijn
tekortkomingen kende en dus werd er

verhuisd naar de Koombeurs. Wezenlijk in
deze verhuizing was eigenlijk alleoi een
ongeschonden transport van het doorstroom

schema. Essentieel was, in een wat later

stadium, ook het werven van de vrijwilligers.
De avond voor het festival kr^en zij hun
instructies. Dat ging alsvolgt: Gertjan
opende met een, naar eigen z^en, uiterst
wolhg verhaal (uw kronikeur heeft geen

enkele reden hier aan te twijfelen), Wnny
volgde met een oprechte poging om zijn
woorden te vertalen, waarna tenslotte Guus

het woord kre^ om te vertellen wat er nu
echt moest gebeuren. Zo werkte dat.

1989

Eerst evalueren

Terug nu naar het vervolg van de Mooi

Weer Spelen. Het verschil tussen een eerste
en tweede festival is onder meer datje niet
bepeiict bent tot programmer^ maar datje
ook kunt evalueren. Dat werd dan ook vol

overgave gedaan. De conclusie was dat er

eigenlijk opvallend veel goed was gegaan.
Toch was er ook aanleiding voor
aanpassingen. Zo kre^ het bestuur een
nieuwe samenstelling, meer in het bijzonder
een nieuwe voorzitter Gertjan Oldeman.

Wirmy Burgers, Poul Grashoff (opgevolgd
door Elloi Karreman), Han Geurts en Cees
van Bokhoven kr^en de taak zijn nimmer
stoppende ideeênvloed in goede banen te
leiden. De projec^roep ging bestaan uit:
André Bus, Winny Burgers, Ruut van Hooft,
Marianne van Kahnthout, Jan van der Eijk
en Guus Dewulf.

Dat men bij het evalueren niet over één nacht
ijs is gegaan, mag blijken uit de volgende,
genotuleerde, opmerking betreffende de



sponsoractiviteiten: 'Behoefte aan grotere
sponsors met grotere bijdragen !' In de jaren
daarna bleek deze wens een opmerkelijk
hardnekkig karakter te bezitten.

Naar de zondag
Het festival van 1989 werd op dezelfde
datum 4 juni vastgeprikt wat derhalve tot

gevolg had dat Delft ditmaal niet op zaterdag
maar des zondags op zijn kop zou worden
gezet. Belangrijke overweging daarbij was
dat het festival van 1988 nogal wat hinder
had ondervonden van de bekende zaterdagse
winkeldnikte in de Delflse binnenstad. Voor

het eerst sinds mensenheugenis weer een
poging om de verlaten zondagse binnenstad
tot leven te brengen.

Kinderpersconferentie
op 25 maart vond de openbare aankondiging
van het nieuwe festival plaats. Ruut van

Hooft benadrukte in de Delftsche Courant

nogmaals dat het festival een origineel en
theatraal karakter zou krijgen. 'Zomaar een
acrobatiekgroep zul je die zondagmiddag
niet zien', aldus Van Hooft. De echte start

was echter op 25 mei. Zo'n 50 kinderen

trotseerden die middag de hitte om deel te
nemen aan een speciale kinderpersconfe

rentie in het Waagtheater. De clowns Pof en
Kul zorgden voor een geanimeerde

bijeenkomst en wisten het jeugdige publiek
de nodige vragen te ontlokken. Juryvoorzitter
Bart Scheepens had men (met enkele

anderen) voor het gemak in een vuilnisbak
gestopt. De boodschap was duidelijk: er
komt weer een straattheater en dat is leuk !

Tijdens deze bijeenkomst werd ook de
meteorologisch gezien onverwoestbaar
optimistische instelling van de organisatoren
nog eens benadrukt. De ervaring van 1988
was geen aanleiding geweest om een

alternatief binnenprogramma achter de hand
te houden voor het geval de regen met
bakken uit de hemel zou stromen. We

kunnen wel naar binnen gaan, maar dan gaat

het effect van het straattheater verloren....

Dus wachten we maar tot het droog is', aldus
het droge commentaar.

Nog wat onzeker over de publieke
belangstelling had de organisatie op het
laatste moment ook nog een

reclamevliegtuigje de lucht in gestuurd.
Achteraf gezien niet zo erg hard nodig.

Nog meer regen
Droog was het dus niet. Sterker nog, het
weer was er niet mooier op geworden. 'Maar

het eerste dat we kunnen opmerken is dat

juist door die miezerigheid nog duidelijker
geworden is hoe graag het publiek komt, wil
genieten van straattheater en bereid is om in

alle opzichten mee te werken.' Zo begon het
commentaar van de jury, onder leiding van

mm

De groep Marino Basso in actie

opnieuw Bart Scheepens, en dit keer
versterkt met TV-held Pino van Sesamstraat

(Leo Dijkgraaf). Andere juryleden waren dat
jaar: Klaas de Vries (wethouder Delft), Cees
Wijn (acteur bij HoUandia) en Reneé de
Haan (theaterrecensente van de Haagsche
Courant).

Om 13.00 startten de eerste groepen met hun
voorstelling. Tot 17.30 uur werd door 22
groepen ruim vijftig maal opgetreden op een
vijftiental lokaties. De volgende deden mee:
Delftse Komedie, FrateUi Fiasco, Johan



Rebergen, Theater Kameleon, Mulder &

Dol, Les Croc Madames, Oma's

Koektrommel, Oricadabra, Theater Paip,
Theater Persona, Puppet Clown Circus,
Ridicule, Stichting Tante Bep, Stress

Brekers, Theater popject en Truus gaat uit

wandelen. De top-attracties in 1989 waren:
Paul Clark, Flup en Ju Bedrijf, Lex Maes,
Marino Basso en Professor Pardouche.

Leven op de pet
Han Geurts, intussen ook actief als

Journalist, startte dat jaar met het geven van
een voorbeschouwing op het festival in de

geld op een zo prettig mogelijke manier

verdienen. Soms merkje dan: de mensen

lachen hier niet zo graag. Dan ga je achter de

neus van je pet aan op zoek naar waar de
mensen vrolijker zijn.'

En over Lex Maes wiens improvisaties niet
van echt te onderscheiden zijn:

'Mensen die niet snappen dat het spel is, zien
er natuurlijk ook de humor niet van in. Dat

wil wel eens tot extreme situaties leiden. De

ben al eens opgepakt door politie wegens

dronkenschap, terwijl ik vanzel&prekend
broodnuchter was. Het had een leuk

krantebericht kunnen opleveren. Maar ik
moest nog een uur werken, dus halverwege
de rit stelde ik me voor en vroeg of ze me
terug wilden brengen.'

Ook uit de mond van Paul Clark, Ben van

Kempen (Popject) en Bob Maaskant (Flup &

Ju Bedrijf tekende Han prachtige

straatervaringen op.

Winst voor vechtersbazen

Het rapport van de jury was duidelijk. Er
was lof maar ook kritiek: 'Het is de jury
vooral opgevallen dat veel groepen een heel

origineel idee als uitgangspunt hebben, maar

dat veel te weinig uitwerken, alsof "de

straat" het basisconcept verder wel zal
invullen; en in veel gevallen wordt zo'n

artistieke troef te verbaal uitgewerkt en
verliest het zijn compacte vorm.'

Flying Dutchmen 1991

Delftsche Courant. Op 26 maart

introduceerde hij enkele van de top-acteurs.
Over Jean-Marie Bevort, alias Fratelli
Fiasco, schreef hij onder meer het volgende:

'Jarenlang leefde hij "op de pet",
rondtrekkend van dorp naar dorp, en af en
toe even de accu opladen bij een wilde
bergbeek of op de binnenplaats van een oude

ruïne. Als je op de pet leeft, dan wil je je

Een eervolle vermelding was er voor de

Puppet Clown Circus, die 'hoe traditioneel
ook, voor elk publiek toegankelijk was en
zeer vakkundig, binnen het geijkte ook vaak

heel origineel, de onderdelen van zijn

programma uitwerkte.'

'Dit compliment geldt in nog grotere mate
voor Mulder en Dol, de enige groep die de

mond van het publiek open krijgt voor
algehele bewondering.' De duidelijke
winnaar van de Mooi Weer Spelen 1989 !



En dan was er ook nog respect, en wel voor
de speler van de Delitse Komedie, die
hoorbaar een spier brak bij zijn hoogstandje
en desondanks door bleef spelen, aldus de
jury. Het is de jiuy blijkbaar ontgaan dat de
goede straattheaterartiesten zich juist
onderscheiden door hun vermogen om met

simpele middelen de aandacht te trekken.

Ook 1989 kon worden afgesloten met een

positief saldo (f500,-) maar er was duidelijk
ingeteerd op de reserves. Het festival had f

22.058,- gekost. De sponsors waren goed
voor f5.200,-. De PR-groep (Marianne van
Kalmthout, Loes van der Drift en Angele
Steen^es) uitte in zijn evaluatie aanzienlijke
tevredenheid over de bereikte publiciteit.
Enige wanklank betrof de mislukte pogingen
om de Delftse Post bij het gebeuren te

betrekken. In het verslag van de groep
troffen we de volgende, bedenkelijke passage
aan:

"Naar het schijnt werd de zaak
tegengehouden door de redactiechef Aat

Zandstra die een persoonlijke rancune heeft
t^en het straatfestival.'

1990

Zoeken naar identiteit

Al evaluerend kwam opnieuw een van de
centrale aandachtspunten van het festival
aan de orde: de nagestreefile kwaliteit en de

bijbehorende selectiecriteria. Tot op heden
een voortdurende en terechte bron van zoig.
Op 24 augustus 1989 verscheen een bijkans
kalligrafisch ogend werkstuk van de hand
van de voorzitter, wat hem ongetwijfeld een
belangrijk deel van zijn vakantie zal hebben
gekost. Hierna het slot van zijn doorwrochte
betoog:

' Met beide benen op de vloer staande,
moeten we constateren dat wij een klein en

nog ontwikkelend festival zijn. Het ziet er
ook niet naar uit dat wij in één of twee jaar
een veel omvangrijker festival kunnen

presenteren met veel meer armslag. Dat geeft

niet, zolang we ons maar kunnen
onderscheiden ! Het centraal stellen van een

kwaliteitsfestival (klein maar fijn), zoals Han
Geurts dat destijds voor ogen stond, biedt
een uitstekend perspectief.' Wel, Han Geurts
had nog steeds zijn ideeën en hij kon het dan
ook niet laten om op de notitie van Oldeman
te reageren met een stuk waarin hij de

nadruk l^de op het ontwikkelen van een
eigen stijl, een eigen artistieke smaak. Hij
bepleitte een aanpak waarin het festival als
het ware sturend weikt naar de te selecteren

groq)en en produkties en niet andersom.

'Minder ballengooigedoe, rode
neuzenlegioen, akrobatische koprollerij of
kabare^rapjasserij.'

Hoewel het festival zeker niet als een

mislukking mocht worden beschouwd, waren
er onmiskenbaar zoigen over de kwaliteit die

het bestuur zich aantrok. Vergeleken met
andere, meer gevestigde festivals elders was
er nog te weinig allure. De schaal was te

klein, het element vernieuwing kwam nog te
weinig uit de verf. Kortom, er moest iets

gebeuren.

Gewaagd plan
Tegen deze achtergrond wordt voor 1990 een
redelijk gewaagd plan opgesteld, gericht op
het onderscheiden van het festival en op het
bevorderen van de aspecten kwaliteit en
vernieuwing. Men besluit om een
vakbekwaam gezelschap opdracht te geven
tot de produktie van een geheel nieuwe
voorstelling. Na enig zoeken stuit men op de
uit Gouda afkomstige groep Tiajekt,
talentrijk en de goot ontgroeid. De provincie
wordt bereid gevonden tot een speciale
subsidie maar die blijkt voor Tiajekt
ontoereikend om een geheel nieuwe
produktie te realiseren. Als tussenoplossing
besluit men tot een collage van bestaande
theateronderdelen in een nieuw concqit.
Trajekt krijgt van de organisatoren als thema
mee: Beelden kennen geen grenzen.



Zijden draad
Het is de bedoeling dat Trajekt het festival

opent op zaterdagavond 9 juni; een nieuw
element in de programmering. Voor het
zover is, stijgen de emoties en spanningen
echter tot ongekende hoogten. Op 19 maart

komt de Delftse Courant met een

onheilspellend artikel onder de kop:
Straatfestival hangt aan 2djden draadje. Er
dreigt een tekort van liefst 20.000 gulden.

Verslaggeefster Trudy van der Wees tekent

enkele gepeperde opmerkingen aan het adres
van de gemeente op uit de mond van een

getergde Oldeman, zoals: 'Ze hoeven er niets
aan te doen, alles wordt georganiseerd door

vrijwilligers. Ze moeten alleen geld geven.'
Ook Radio Delft doet een forse duit in het

zalge. Eerder al had Han Geurts tijdens een
verkiezingsmarkt (weer een heel andere vorm
van straattheater) het vuur aangestoken. Hij

was alle kramen langs gegaan om de partijen

direct op hun gebrek aan cultuurlievendheid
te wijzen. Het probleem waar de
organisatoren mee worstelen is dat men niet

wil blijven hangen op het kwaliteitsniveau

van 1989, omdat dit als een indirect bewijs

wordt beschouwd van het ontbreken van

levensvatbaarheid voor een dergelijke

\

manifestatie in Delft. De sprong voorwaarts

kost evenwel geld. Dat is er niet en dat lijkt
er ook niet te komen. Bij alle voor de hand

liggende en niet voor de hand liggende
sponsors is tot op dat moment bot gevangen.

Commotie ten stadhuize

Al met al voldoende commotie voor de

burgemeester om zich persoonlijk met de
zaak te gaan bemoeien. Dit overigens tot

ergernis van de verantwoordelijke wethou
der. Hoe het ook zij, Oldeman krijgt acuut
belet bij de burgervader en vraagt om een
financiële garantie. Er volgt een tweede
gesprek, maar nu met de wethouder die zich

zwaar gepikeerd toont. Maar het festival

wordt gered. Er komt een garantie van
12.500 gulden waarvan uiteindelijk maar

2.000 gulden wordt gebruikt. Wanneer enige
tijd later het bericht komt dat minister Hedy
d'Ancona de uitnodiging voor bijwoning van
het openingsspektakel graag aanvaardt, lijkt
de impasse definitief doorbroken.

Nacht van de gepen
Als op zaterdagavond 9 juni de duisternis
bezit heeft genomen van de oude binnenstad

voltrekt zich aan het verbaasde oog van de

'4?i

Uitreiking van het lang verwachte jaarboek 1990 aan hoofdsponsor Behaenk



Delftse burgerij op de Maikt een wonderlijk
schouwspel met in de hoofdrol gepen,
gorzels en pittedragers en sleurstof. Wezens
uit een andere wereld, traag beweend,
elkaar n^erend of vertrappoid, en in geen
enkele encyclopedie omschreven. Een

voorstelling om naar te kijken en te
ondergaan. In vele opzichten vernieuwend.

Uit een enquête van de Juniorkamer De
Delflandoi, ook een nieuw element in het

festival, kwam naar voren dat 30% van de

toeschouwers de volgende dag ook het
festival bezochten. Een festival met een

aantal sterke onderdelen. Veel waardering
was er voor de beide Australische groepen:
Stalker en Chrome. Uit Frankrijk Caroline
Delaporte. Verder Mulder en Dol, Hollandse
waterdraak. Oma's Koektrommel, De Witte
Wiven, het Nootdorps Staatscircus,
Beddegoed, Stichting Cardan, Jansen &
Kuchlein, Tine van Kooten, La Dolce Vita,
Soes en Stip, poppentheater Panenka,
Popject, Theater Sjon en Jopie Leenhout.

Twee prijzen
Aan de jury, bestaande uit acteur Henk
Votel, Guusta van Weeszenberg (hoofd
afdeling cultuur gemeente Delft), actrice
Maroesja Lacunes, Paul Dijkema (Theater-
Netwerk) en straattheateracteur Dave

Marsh, de taak om hieruit een winnaar te

kiezen. Dat werden dus Jansen & Kuchlein

met een perfect uitgevoerde klapstoelenact'.
In 1990 voor het eerst ook een publidcsprijs
op basis van een door de Junioikamer

uitgevoerde enquête onder het publiek.
Daarmee reisden de steltlopers van Stalker
af naar hun verre werelddeel. En passant
toverden de jonge ondernemers ook nog een
totaal waardering voor het festival uit hun
draagbare computer 7,9. Een steik
resultaat. Het oithousiasme cmder het

publiek was zo groot dat enkele bewoners
van de Brabantse Turfeiarkt achter een raam

een eigen act aan het programma
toevoegden. Dit was de alerte juiy uiteraard

niet ontgaan en het leverde deze spontane
heden een extra prijs op. En het bracht de
organisatoren ertoe zich af te vragen of hier
geen verrassende uitbreiding van het festival

inzat.

Spaanse bekoring
De hoge waardering hing ongetwijfeld ook
samen met de de slotact die door het Spaanse
gezelschap La Burbuja Teatro werd
opgevoerd. Een voor Nederlandse begrippen
ongewoon feaai en wervelend spektakel dat
grote indruk maakte. Voorganger Juan
Carlos Garès van het veertienkoppige
gezelschap uit Valencia op een vraag naar
het verschil tussen het Delftse en het

Spaanse pubhek: We moesten eerst
presteren, dat was merkbaar. Toen de

waardering er eenmaal was, was het

enthousiasme ook niet meer te stuiten. De

ovatie die we bij de Koombeurs kr^en, zal
ik niet gauw meer vergeten. Dat maakte
diepe indruk.'

Op de goede weg
En zo bracht 1990 het fenomeen

openingsspektakel, slotspektakel en
pubheksprijs. Met de vernieuwingsdrang zat
het dus wel goed. Hoe was het gesteld met de
kwaliteit. Wie beter dan Han Geurts kunnen

we daarover aan het woord laten. In zijn
impressie (recensie) van het festival in de
Delftsche Courant van 11 juni 1990 maakt
hij daarover onder meer de volgende
opmerking:

' Samen met een aantal zeer geslaagde
animaties, zoals van de Austrahsche groep
Chrome, die zelfe doorspeelde als ze op een
terrasje een pilsje dronken, bewezen deze
drie voorstellingen (Trajekt en Burbuja
waren de andere twee) dat de Mooi Weer
Spelen dit jaar in artistiek opzicht een
enorme stap vooruit hebben gedaan. Als de
organisatie de hjn weet voort te zetten krijgt
Delft op den duur een toonaangevend
straatfestival.'



Gered door de gong
Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Laat
ons zien hoe deze lijn in 1991 werd

vastgehouden. Maar eerst nog even het
woord aan de accountant. Het festival 1991

kostte 87000 gulden, een aanzienlijke

stijging ten opzichte van het jaar daarvoor.

Hoe dit bedrag uiteindelijk toch nog bijeen is

gekomen ? Veel kleine, maar o zo nuttige
bijdragen en tenslotte, toch wel als reddende

engel de firma Behaenk met een zeer

substantiële bijdrage van 10000 gulden. Een
van de tegenprestaties die daarvoor geleverd
zou worden, was een riante vermelding in het
boekwerk dat over het festival zou worden

uitgegeven. Een aanbod van de Juniorkamer.

Een riant aanbod dat helaas in de uitwerking
en financiering op aanzienlijke problemen

stuitte. Aanmerkelijk vertraagd en in een
uitvoering die eerder op no-budget dan op

low-budget wees, verscheen uiteindelijk toch
een publikatie. Distributie via de
commerciële boekhandel, zoals de bedoeling
was, werd daarmee onhaalbaar. Een

feestelijke aanbieding aan hoofdsponsor
Behaenk behoorde evenmin nog tot de
mogelijkheden. Dat deze desalniettemin

verguld was met het produkt dat hem door

de voorzitter werd overhandigd, was eens te
meer een bewijs van de ongewone

communicatieve gaven waarover
laatstgenoemde beschikt.
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Twee dagen
Gezien de waardering voor het openings- en

het slotspektakel van 1990 lag het voor de
hand dat deze programma-onderdelen

gehandhaafd bleven. Maar er werd ook langs
talrijke lijnen aan vernieuwing gedacht. In

het nieuwe festivalplan werd de zaterdag
ingeruimd voor de aankomende groepen, de

zondag voor de meer gevestigde
gezelschappen. Dus twee dagen Mooi
Weer Spelen met als interessant

neveneSect een verhoogde kans dat het
in ieder geval op een van beide dagen

j  droog zou zijn (en zo geschiedde).
Nieuw was ook de gedachte om een
selecte groep talentrijke artiesten in de

gelegenheid te stellen zich onder leiding
van ervaren regisseurs op het festival

voor te bereiden. De provincie stelde
_  hiervoor en voor het houden van
_  speciale workshops een speciale

subsidie beschikbaar.

Een idee dat helaas op het laatste moment



door gebrek aan belangstelling moest worden

verlaten was het 'Gluurdersfestival'. Theater

achter de ramen, geïnspireerd door het
bovengenoemde spontane optreden in 1990

op de Brabantse Turfinarkt. Ook het idee
van de 'Kinderstraat' haalde het uiteindelijk

De Achterklap
Wel van de grond kwamen een beperkt
aantal toeschouwers die het geluk hadden

een 'Achterklap' te bemachtigen. Deze
innovatie was het (voorlopige) antwoord van

de organisatie op de herhaalde klacht dat

veel toeschouwers zich in de grote drukte

van het festival bij voortduring ernstig

beperkt voelden in hun zicht op de acts.
TNO kreeg opdracht om een simpel,
goedkoop en effectief hulpmiddel te
ontwerpen dat mensen op de achterste rij in

staat moest stellen om op basis van eigen
waarneming tot applaus te kunnen besluiten.
Vandaar de naam van het makkehjk

vervoerbare meubelstukje dat behalve als

opstapje ook als neerzitje te gebruiken valt.
Na een hectische zoekpartij naar een
producent kon het op de avond van 8 juni
toch nog juist op tijd worden ingewijd door

minister Ritzen. Vanaf een verheven positie

op de Achterklap legde hij de relatie tussen
Delit Cultuurstad en Delft Kennisstad en

verrichtte hij in het Stadhuis de officiële
opening van de Mooi Weer Spelen 1991, om

De in Delft woonachtige Minister

van Onderwijs opent de spelen

zich vervolgens naar het speelterrein op de

Markt te begeven teneinde getuige te kunnen
zijn van de opvoering van het

openingsspektakel. Maar laten we niet al te
veel op de zaken vooruitlopen. Laten we
eerst nog even kijken naar de aanloop,

waarover in het jaarverslag 1991 ondermeer

het volgende werd opgemerkt:

' Maar ook wie alle programma-onderdelen
heeft bijgewoond, heeft het meest curieuze,
het meest vermakelijke en het meest

emotionele deel van het gebeuren

Vuur, rook & dramatiek - "de Grote Ontluistering"



noodgedwongen moeten missen: de

voorbereiding. Een theatervoorstelling in
vele bedrijven, zich a&pelend in rokerige
lokaal^es, sterk experimenteel en vrijwel
geheel gebaseerd op een onbeperkt
improvisatievermogen. Drama in optima
forma, een klucht zonder weerga, kortom een
fenomeen waar een rechtgeaarde
kunstminnaar onherroepelijk verslaafd aan
raakt. Voor alle betrokkenen een voorrecht

om er direct getuige van te mogen zijn.'

Het klinkt wat geëxalteerd, uw kronikeur
geeft het toe, maar hij staat in voor de
raakheid van deze observatie. Hij was erbij,
keek ernaar en schreef het op.

De Grote Ontluistering
Twee thema's overiieersten. De financiering
(opnieuw) en de openingsact. Uiteindelijk
ging de opdracht naar de Stichtii^ Eclips.
Uit het brein van Richard Hilgeman sproot
'De Grote Ontluistering' voort. Ruut van
Hooft kre^ de moeilijke taak om samen met
hem de theatrale invulling te realiseren. Op 5
q)ril verschijnt er van hen een foto in de

Delftsche Courant, waarbij ze, met een
getormenteerde uitdrukking op het gelaat,
zitting hebben genomen in het duingebied.
Op de achtergrond een massieve bunker met
daarop een duivelse figuur. Ongeschreven
boodschap: beste Delftenaren jullie moeten
straks zeker kom^ kijken, maar als je wilt
lachen kun je beter naar een stuk van John
Lanting gaan. Kortom, De Grote

Ontluistering, een spel van kwaadaardige en
verheven geesten van dood en geboorte, van
de mens op zoek naar zichzelf.

Bim bam beieren

Wat het geld betreft was het opnieuw
kommer en kwel, trekken en nog eens
trekken, kortom spitsroeden lopen voor
coördinator Cees van Bokhoven. Maar het

lukte wederom, hoewel er tot het laatste

moment onzekerheid bestond of er nog wel
een spectaculaire slotact vanaf kon. Eigenlijk

niet, waardoor het Belgische gezelsch^
Furora Noctuma gedwongen werd om hun

ongetwij&ld indrukwekkende nachtshow om

te bouwen tot een daggebeuren. Dat

betekende vooral vuurwerk zonder lichtef

fecten. Knallen dus. Toen dat aan het eind

van de zondagmiddag begon, was al snel

duidelijk dat de Belgen het wegvallen van het
visuele deel boven verwachting hadden
weten te compenseren met het audiogedeelte.

Exact om vijf uur hadden de Belgen him
kruit verschoten en begonnen de klokken
boven de markt om bezinning te vragen. Een

lastige confirmtatie met het kerkbestuur was

op het nippertje voorkomen. Nog steeds
lopen er bij verschillende vaderlandse

veiligheidsdiensten onderzoeken om te

achteriialen hoe het toch mogelijk is geweest
dat de Belgen met zo'n voorraad kruit

ongehinderd dwars door Nederland hebben

kunnen rijden. Het geeft indirect wel een
aanwijzing voor de kwaliteit van ons

w^ennet. Iedere oneffenheid zou &taal zijn
geweest. Nu werd dit chemische geweld

boven Delft a^estoken. Artistiek matig, als
spektakel toch wel tot de verbeelding
sprekend. Het publiek was sprakeloos.
Gesprekken waren niet mogelijk.

De hoge verwachtingen
De Grote Ontluistering had de avond tevoren
vele duizenden naar de Markt gelokt. Zeker
gezien de toch wel moeizame aanloop en ook
gezien de enorme opgave om met een lëger
van vele tientallen vrijwilligers een zeer

omvangrijke produktie te realiseren, mogen
we vaststellen dat er een boeiend stuk

straattheater werd a^eleverd. Zeker, de
verwachtingen waren hoog gespannen. Velen
herinnerden zich de opvoeringen van Trajekt
en Burbuja van het jaar daarvoor. Die

verwachtingen werden wellicht niet geheel
ingelost. Maar het publiek ging zeker niet
teleurgesteld naar huis. Men was getuige
geweest van eigenzinnig vormgegeven
multimediaal cultuurpessisme. And it all
happened in Delft (of all places).



Het zaterdagfestival
Op de middag van die zelfde zaterdag was
het festival in volle hevigheid losgebarsten.
Tine van Kooten was er opnieuw bij met een
nieuwe creatie als enquêtrice, verder
Beddegoed, Oricadabra, de Stress Brekers,
eveneens oude bekenden die lieten zien hoe

een combinatie van exotische cultuur en

westers afval kan worden getransformeerd in
een spanningsvol vruchtbaaiheidsritueel.

Dan was er de Duitse groep Bamboe,
Elkerlyc, de aandoenlijke clown^'es Soes en
Stip, La Dolce Vita met een bioscoopklucht,
de Nee^es van Oma, de triefelende

bloembollraverkopers van de Familie de
Bruin, Mario van Erp als stuntelende
ontdekkingsreiziger en Circus Jopie. Sylvia
Houtzager, violiste van Flairck, was een van
de juryleden die uit deze groep een witmaar
moest selecteren. De jury stond onder leiding
van Hans Kamphuis (in het verleden nauw

betrokken bij de Dog Troep), de actrice
Maria Sti^elis, Mary Aim Koster (cultureel
medewerkster van de provincie Zuid-Holland
en Ferry Rigault van het Buro Kunst en

Cultuur van de Rotterdamse Stichting
Program. Vanw^e zijn uitzinnigheid en
theatrale kracht werd Mario van Erp tot
winnaar uitgeroepen. Voor Bedd^oed en
Oricadabra, beide ook deelnemers aan de

eerdergenoemde workshops, waren er
eervolle vermeldingen.

Weer regen
De zondag was voor de meer pro&ssionele
groepen. Zoals te verwachten was goot het
pijpestelen to^ de eerste acts van start
gingen. Wanhoop alom. Een lege stad en
verregende artiesten. Moest een jaar lang
ploetert en stress echt zo eindige ?
Gelukkig niet. Spoedig brak de zon door en
werd Delft weer de zinderende festivalstad

waar de organisatoren zo hartstochtelijk op
hadden gehoopt.

Volgens velen was de zondageditie het beste
festival uit de historie van de Mooi Weer

Spelen. De bezetting was dan ook niet
gering: Aksident uit Duitsland, Theater Sjon
voor de kleintjes. Mark Kingsford een van de
meest getalenteerde artiesten op dit gebied,
de Flying Dutchmen, Johan Rebergen,
Derevo het heel aparte avant-garde
gezelschap uit Sint Petersburg, de Belg Paul
Kenens, British Events, Rudolf Thijssing
met zijn poppentheater, de Hoogvli^ers op
Lokatie, Zapzarapp met een nieuwe
produktie, Kevin Brooking, Pazzo met een
middeleeuwse klucht en vaste gast Circus
Jopie. Ster van het festival was echter

Freddy de Super Teddy, een ogenschijnlijk
wat sullige pluchen beer, die evenwel tot

bovennatuurlijke ontsnappingsacts in staat
bleek. Met ingehouden adem keek een
massaal publiek toe hoe Teddy er telkens
weer in slaagde om zich onder water van zijn
ketenen te bevrijden. Bijzonder straattheater.

De Juniorkamer peilde opnieuw de
voorkeuren van het pubhek. Die ging
duidehjk uit naar de sterke act van de Flying
Dutchmen, met Paul Kenens, Fredcfy en
Mark Kingsford op de plaatsen 2,3 en 4.
Andere interessante informatie die de poll
opleverde was dat 56% van de bezoekers uit

Delft afkomstig was en dat op een schaal
van slecht, matig, goed en geweldig 91% de
laatste twee mogehjkheden aan had gekruist.

Blijven zoeken
Een geslaagd festival, zeker, maar nog steeds
twijfels. Vernieuwing en kwaliteit, daar ging
en daar gaat het om. Was er in 1991

vooruitgang ? Li zijn nabeschouwing schrijft
de Delftsche Courant over het

openingsspektakel:

'Desondanks hebben de vijftig Delftse
vrijwilhgers voor hun doen een topprestatie
verricht. Maar ze stonden voor een

omnogehjke opgave, waar zelfe een

gerenommeerde groep als Trajekt zich vorig
jaar maar op het nipper^e doorheen slo^.'
De krant besluit:

'De organisatie kan trots zijn op de snelle



groei die het festival heeft doorgemaakt en
de goede naam die het bij het Delftse pubUek
heeft opgebouwd. Maar het is nu hoog tijd
om een vaandel te kiezen en zichzelf af te

vragen wat men nu eigenlijk aan al die
gretige toeschouwers wil laten zien.'

Wij zouden daar graag nog de uitspraak van
Marquise de Sablé (1599-1678) naast willen
zetten:

Te ontevreden zijn over zichzelf is een
zwakheid, te tevreden zijn een dwaasheid.'

1992

Ëerste Lustrum

Boem

Toch wat geprikkeld door de kritiek op zowel het
openings- als het slotspektakel werd in het vroege
najaar van 1991 de eerste poging gedaan de
manschappen weer in slagorde te krijgen. Onze
Belgische vuurspuwers hadden een erfenisje
achtergelaten dat nog aanzienlijke aandacht
vro^. Een niet al te ernstige lakschade van een
geparkeerde auto, nota bene van landgenoten die
een dagje Delft deden, was redelijk snel
ai^ehandeld. Anders lag het met de visie van
'Bijzondere Wetten' op het slotfestijn. Men had
duidelijk moeite met het idee dat het Belgische
gezelschap zonder enige verguiming een bus vol
kruit het land had biimengebracht. Het kostte
onze ad hoe coimnissie BOEM (Beheerste

Ontsteking van Explosieven op de Markt) de
nodige inspanning om één en ander met een sisser
te doen aflopen.

Maatwerk

Al spoedig vro^ een nieuwe activiteit de
aandacht. Bemard Bredero, met zijn Stichting
Maat al enige tijd in de wachtkamer voor de

- au-
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Archiefetuk met nog steeds grote actualiteitswaarde



produktie van een openingsspektakel, zag
mogelijkheden om een link te leggen tussen de in
1992 jubilerende TU Delft (150 jaar) en onze

twijfels had of de zaak op tijd gereed zou komen.
In goed overleg werd besloten het project te

stoppen. Een gruwelijke streep door onze
rekening. Er volgde een periode van bezinning.
De lijn naar de TU moest worden opengehouden.
Er moest een alternatief komen met lustrale

allure.

j  Een drie-eenheid
Stichting die ook een jubileum te vieren had.
De TU zag er brood in, mits het oorspronkelijke
idee van een voorstelling onder de naam 'Tussen
Kerk en Clerus' zou worden getransformeerd in
een produktie met Prometheus in de hoofdrol. Als

brenger van het vuur is deze mythologische
figuur het symbool van de Homo Faber, de
technische mens die macht heeft over de

elementen en ze voor goede en dubieuze doelen
weet in te zetten. Men kan zich voorstellen dat

zo'n goddelijke knaap prima past in de bele
vingswereld van onze Delftse Universiteit.

Doorbraak

Bemard kwam met een nieuw plan en een nieuwe
titel: 'Spelen met Vuur'. De opzet sprak iedereen
aan. De TU was bereid financieel en personeel
steun te verlenen. Hoewel de begroting aan de
krappe kant was, durfde Bemard de uitdaging
aan. Binnen de TU werd een projectteam
geformeerd dat vol elan aan de uitwerking en
invulling van de ideeën begon. Naannate de tijd
vorderde werd de opzet ambitieuzer en werd het
enthousiasme groter. Er verrees een maquette van
het decor dat de Markt in vier speelvelden moest
verdelen. De toeschouwers zouden minstens drie

voorstellingen moet bijwonen om het hele
spektakel te beleven. Er groeide iets dat ook
publicitair hoge ogen zou kunnen gaan gooien.
Zou dit onze landelijke doorbraak worden?

Afbraak

Helaas. Begin april meldde Bemard dat hij grote

Braak

Er volgde nieuwe rampspoed. Tot dan toe hadden
we ons, voor het eerst, absoluut geen zorgen

gemaakt over de financiële basis van het festival.

We hadden namelijk een garantie op zak die zo
imposant was, een professionele sponsorwerver
had belangeloos zijn diensten aangeboden, dat
alle aandacht en energie nu eens een keer volledig
op de artistieke kant van het festival gericht kon
worden. Nauwelijks twee maanden voor de
aanvang van het festival kwam het bericht: sorry
jongens, maar ons bureau heeft nu even andere
dingen aan het hoofd. Zij hadden tenminste nog
een hoofd, wij liepen het risico het compleet kwijt
te raken.

£r tegenaan
Weg topact, weg financiële basis, weg festival.
Een bee^e zuur voor een lustrum waar we zo

opgewekt aan begonnen waren. En toen liet de
club zien wat ze echt waard was. De ruggen
werden gestrekt, de creatieve talenten tot het

uiterste ingezet. Geen paniek, maar geloof in
eigen kracht. Er kwamen nieuwe plannen. De
sponsorwerving werd alsnog zelf ter hand
genomen. En onder inmense druk werd het festijn
alsnog uit het slop getild. Hoe kritisch de zaak
was, mag blijken uit het feit dat telkens als er

weer een sponsor gevonden was, de cultuurgroq)
per ommegaande een gezelschap contracteerde.

Tot het laatste moment!

Het festival kwam er en niemand had daar echt
aan getwijfeld. Het spektakel van Bredero kreeg
een waardige vervanging in de vorm van de

Spaanse topgroep Xarxa die zowel op zaterdag
als op zondagavond een volle markt wist te
boeien met twee schitterende, flitsende, knallende
en rokende voorstellingen: Nit Magica en Ibers.



Vernieuwing
Er zaten verschillende nieuwe elementen in het

programma. Op de eerste plaats het poëziefestijn
'Delft Waterdicht'. Met de rondvaartboot door de

Delflse grachten en dan vergast worden op weric
van lieden als Chabot en Vinkenoog (en een

aantal anderen), door de auteurs zelf
voorgedragen. Op een enkele Japanner na door

alle betrokkenen zeer gewaardeerd. Een

improviserende Vinkenoog bezig met het leggen
van een geestelijke band tussen de boot en de
gebeurtenissen en gebouwen langs de kant

maakte herinneringen los van de happenings uit
mijn jeugd met Johnny the Selfkicker in de
hoofdrol.

Kweekbak

Naast poëzie was er muziek. Op zaterdagavond
werd de voorstelling van Xarxa voorafgegaan
door een optreden van het showorkest 'De
Kweekbak', op zondagavond zorgde het Delfts
Symfonie Orkest voor een muzikaal onthaal. En
er was meer kunst. Delftse kunstenaars hadden

zich bijzonder ingespannen om een aantal jfraaie
podiumborden te produceren en bij de Oude Jan
verrees op zondag een curieuze stapeling van
glazen plaatjes die boeiend lichtspel opleverde.

de Levende Jukebox, Venkel, Aemoudt Carlier,

Buiten Spelen, Het Koldertief en last but not
least Inside Out. Deze typisch Engelse groep wist

op onnavolgbare en zeer humorvolle wijze de
Olympische Spelen en een avontuur van James
Bond uit te beelden. Zoals gezegd 's avonds op de
markt 'De Kweekbak', de opening in het Stadhuis
en vanaf 23.00 uur de Spaanse Pyromanen van

Xarxa. Dreunende trommen, (on)aards vuurwerk
en gillende massa's.

Zondag 14 juni
De zondag was voor Zodiak, Fratelli Fiasco, De
Edelweisen, Stalker, T&G, La Dolce Vita, Der

Baloenenknakker (uit Delft), Ds en Weder, het

Nationaal Trottoir Gezelschap, Perplex, Jonge

Goden, Dupla do Rio, Pazzo, Green Ginger,
Theater Popject, De Toverdoos, Makadam en
Schrikkel.

mm

Er waren ook een paar dingen die we misten. We
misten een bekende buitenstaander voor de

opening, en dus deed Gert-Jan het zelf^ en we

misten de vlijmscherpe analyse van Han Geurts

in de Delftsche Post van maandag. Verder
hebben we niet zo veel gemist. Want het

straattheater was weer hartverwarmend en het

weer, u zult het niet geloven als u niet geweest
bent, was fantastisch. Waar de zaterdag (door

eerdergenoemde financiële perikelen) nog wat
bescheiden van opzet was, barstte op zondag een

festival van uitstekende kwaliteit los. Een mens

kwam ogen en oren tekort. Delft kreeg weer wat

het verdiende en het genoot met volle teugen.

Zaterdag 13 juni
op zaterdag traden op: Teatro Obstinato, Crazy
Flying Fish Company, W.A.I.T., Stef Avezaafti,

I  Inside Out keert Etelft bmncnste buiten |

De prijswinnaars
De jury, o.l.v. Marijke Herder en met verder als
leden George Icerwood, Mark Kingsford, Lex

Maes en Gail Pilgrim, wees De Jonge Goden van
de Hogeschool Eindhoven als winnaars aan. Ze
waren duidelijk onder de indruk van de wijze

waarop de studenten een aantal originele
smartlappen van een nieuwe verpakking hadden
weten te voorzien. De Juniorkamer 'De

Delflanden' had zich weer met vragenformulieren

onder het publiek gemengd en kon in Grand-Café
Verderop de winnaar van de publieksprijs bekend
maken. Dat was in 1992 het levende schilderij

van 'Schrikkel'. Een winnaar waar iedereen vrede

mee kon hebben. Een bijzondere act, subtiel en
vertederend, 's Avonds het Delfts Symfonie

Orkest en vanaf 23.00 uur Xarxa met het stuk

Tbers', de vernietiging van een beschaving door



koloniale hebzucht. Een bijzondere prestatie die

beloond werd met een enthousiast applaus.

Maandag 15 juni 1992 werden we bevestigd in
onze eigen mening. De Delftsche ICrant opende

met de kop:

Weergaloos spektakel op de Mooi Weer Spelen'

Het geeft een goed gevoel als je hebt
geholpen zoiets mogelijk te maken. Volgend

bericht over vijfjaar. Intussen wel blijven
opletten. We blijven gewoon mooi weer
spelen.

n

Vuur en vlammen op de markt



Enige gegevens van de afgelopen jaren

De uitgereikte prijzen

1988

Festivalprijs: Gebakken Eieren

1989

Festivalprijs: Mulder en Dol

1990

Festivalprijs: Jansen & Kuchlein

Publieks prijs; Stalker

Festivalprijs: Mario van Erp

Publieks prijs: de Flying Dutchmen

Festivalprijs: De Jonge Goden

Publieks prijs: Schrikkel

De geldstroom door de jaren heen

120000

100000 B begroting

B Subsidie

De financiële ontwikkeling



De medewerkers

Stan Adrichem van Frans Hoffer Hans,Ingr Roest

Peter Anema Jozef Homman Marjan Rooter

Sandra Bal Patricia Houten van Rutters Rooter

Irma Bannenberg Martijn Kirsten Anneke Schaikvan

Nelleke Berg Esmetalda Klement Johan Schambach

Herman Bokhoven van Corinne Knoester Peter Slotboom

Mariska Bruggeling Gerard Konijnenburg v Harm Scholtens

Geertjan Bruinsma Jeanette Koomans Ad Spendel

Anja Buurma Ingeborg Koppend Toni Steenweg

Yvonne Buys Ste&n Kruit de Leen Steiger

Gemma Dekker Ghijsv.d. Landsteiner Annemieke Struyk

Rombout Den Ouden Tilly Lansbergen Rob Thomassen

Hans Derwort Martijn Lasthuizen Jansen Ton

Marianne Dieleman Pieter Lietopvan Dirk Twisk

Lidify Flapper Hans Mark Linda Veen van

Peter Gelderen van Mark Mulder Aad Venroy van

Edwin Gordijn Edwin Oosterling Maria Vocht de

Anja Graaf de Maiion Opdam Carolien Wegner
Jose Gubbels Cock Peterse Gert-jan Wijers
Wouter Haak van de Arthur Pirenne Micbiel ZaayQX

Aad Hakvoort Ludenne Posthoom

De organisatoren in 1992

Bestuur Dagorganisatie Kahmann Bemard-Jan

Bokhoven v. Cees Dewulf Guus Karreman Ellen

Droog Matjolein Reedeker Paul Iwloosterboer Kees

Hartman Tom Roode Rob

Karreman EUen Veen van Linda Public Relations

Oldemans Gertjan Verhaar Dick Lasthuizen Martijn
Schootbragge v.d. Gerard Ploeg v.d. Els

Groepenselectie Schootbmgge v.d. Gerard
Projectleider Berg van de Sylvia
Holt Dik Bokhoven van Cees Sponsoring

Bus Andre Bokhoven van Cees

secretariaat Droog Magolein Hartman Tom

Dewulf Guus Hooft van Ruut Martens Monique

Met excuses aan iedereen die wij vergeten zijn




