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De Australische groep Stalker die de publieksprijs won, was op de Markt een van
de grote trekkers.

één van de respondenien (ondervraag
den) had een afwijkende mening: die
had nieis dan slechts te melden (de groe
pen waren niks. Delft deugde niet als
podium, de organisatie was waardeloos,
etc.) en wilde derhalve niet meer dan een

Bijna de helft van de bezoekers -^6
procent- gaf het festival een 8 (op een
schaal van 1 voor uiterst beroerd tot 10
voor perfect). 24,5 procent kende de
Mooi Weer Spelen een 7 toe, 17 procent
een 9 en 6,5 procent zelfs een 10! Slechts

1 geven. Voor de rest was iedereen vol
lof. Het enige kritiekpunt dat geregeld
werd gegeven, is dat door de drukte niet
elke voorstelling goed te zien was. Dit
had onder meer te maken met het onver
wachts hoge bezoekersaantal.



Publiek van

buiten Delft

Kennelijk wordt het straatlheaterfes-
lival in Delft steeds bekender in wijdere
kring. Dat is niet alleen af te leiden uit het
feit dat er vorig jaar veel meer bezoekers
op afkwamen dan in 1989, maar ook uit
de enquete van de Juniorkamer, want 31
procent van de ondervraagde bezoekers
meldde niet uit Delft afkomstig te zijn.
Uiteraard woont een deel van die mens

en wel in de directe omgeving (Noot
dorp, Pijnacker, Schipluiden), doch er

was ook een redelijk aantal mensen uit
Noord-Holland en uit het oosten van het

land bij.
Veruit het grootste deel van de re

spondenten zei de Mooi Weer Spelen
door berichten en artikelen uit de krant te

kennen (50,5 procent). 12,5 procent wist
ervan af door de posters die overal in
Delft en omliggende steden (ook in
Rotterdam bij voorbeeld) hingen. Recla
me (ook via sponsors) zorgde onder 9
procent van de ondervraagden voor de
bekendheid en 12 procent noemde een
andere wijze waarop zij het straatihea-

terfeslival hadden leren kennen (mond-

op-mond-reclame was daarbij een van

de meest genoemde manieren). Overi

gens bezocht 60,5 procent van hen het
festival voor de eerste keer.

Openingsspektakel
werd druk bezocht

Eveneens opvallend in de Junior-
kamer-enqueie was hel feit dat maar
liefst 30,5 van de ondervraagde bezoe
kers vertelde de avond tevoren het ope
ningsspektakel van de groep Traject op
de Markt te hebben gezien. Dit wil zeg
gen, 61 van de 200 mensen had die

Jansen en Kuchlein
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vrijdagavond in Juni de moeite genomen
naar de stad le komen om dat grootse

evenement mee te maken. Voor wie daar

zelfbij geweest is. komt dit wellicht niet
zo verwonderlijk oven de Markt was die
bewuste vrijdagavond in juni rondom
afgeladen met mensen die van de zwij
gende en dreigende voorstelling geno
ten.

Tol slot hebben de vrijwillige enquê
teurs van de Juniorkamer De Delflanden

ook nog geregistreerd hoeveel mannen
en vrouwen zij tijdens het festival onder
vroegen: 42,5 procent mannen en (der
halve) 57,5 procent vrouwen. Of dit cij
fer representatief is voor de werkelijke
verdeling lussen beide geslachten onder
de bezoekers is echter niet met zekerheid

te stellen, daar het niet helemaal uitge
sloten mag worden geacht dat de meren
deels mannelijke vragenstellers het leu
ker vonden om dames aan te spreken.
Dat zou mogelijk ook voor de leeftijd
kunnen gelden. Volgens de uitslag van
de JK-enqueie was de grootste groep

bezoekers (30 procent) namelijk tussen
de 35 en 45 jaar oud, gevolgd door de
categorie 30 tot 35-jarigen met 24 pro
cent en op de derde plaats de groep van

:v •^4. i:V . " ̂

Trnjeci k^-am vrijdasnvond met groie

groepen M'eref.'h'reemde wezens op de
Markt. 30 procent van de bezoekers
van de Mooi Weer Spelen woonden dit
openingsspektakel bij.

Zodra de eerste formulieren van de enquete van de Juniorkamer waren
ingeleverd, werden de resultaten met een labtop computer verwerkt.
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Wat zijn Gepen? Wie Traject heeft

gezien, v^ eet he: nog niet. Is het een

beeld ui: een ver verleden, de verre

toekomst of een verre planeet? Een

ding is zeker: he: was spannend

25 tol 30 jaar met 19 procent. Toch
werden ook in de leeftijdsklasse tussen
de 45 en 55 jaar 8,5 procent, tussen de 55
en 65 jaar 2,5 procent en ouder dan 65
jaar 1,5 procent bezoekers genoteerd.

Publieksprijs:

Stalker

sleepte deze door de Juniorkamer ter be
schikking gestelde trofee in de wacht.
Waarbij wel moet worden opgemerkt
dat groepen als Chrome, Kardan en het
uil Spanje afkomstige gezelschap Bur-
buja -dat zorg droeg voor het indruk
wekkende en luidruchtige slotspektakel-

slechts op een haarlengte achter Stalker
eindigden.

Genoegzaam bekend is het feit dat de
enquete ook de favoriet van hel publiek
aan het licht heeft gebracht. Voor de

eerste maal in de geschiedenis van de

Mooi Weer Spelen werd er een publieks
prijswinnaar bekend gemaakt. De Au

stralische groep steltenlopers Stalker
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VAN BALTHAZAR

GEHARDS

TOT MOOI WEER

SPELEN

^..nodigt de Stichting Straattheaterfesti val u uit voor de opening
van het straattheaterfestival De Mooi Weer Spelen 1990 op zater
dag 9 juni 1990 om 22.15 uur in het stadhuis aan de Markt te

Delft...' Waarom leer ik het nooit? Om tien minuten over tien sta ik

in het stadhuis. Alleen.

DOOR Willem Wagter

Gruwelijke
voorstelling

De sudhuisbode is nog druk doende
zijn zaakjes voor te bereiden. Hij 's ge
ringschattend naar me en gaal door met
zijn bezigheden. Hij heefi gelijk: men
hoort niet op lijd te zijn bij deze gelegen
heden. Altijd weer sta ik als eerste bij
iedere opening, sluiting, huldiging of
crematie. Ik ben dus, en blijf, een bour

geois mannetje. Nog maar even op het
bordes gaan staan; dat voelt minderridi-
cule.

Ik houd van die Markt. Delft in het

donker geeft iets prijs van haar verleden.
Haar magie van eeuwenlange emoties
van zoveel mensen.

Ineens moet ik aan Balthazar Ge-

rards denken. Op een paar meter afstand
van waar ik nu sta, is die arme dwaas te

rechtgesteld. Straatiheater. Een gruwe
lijke voorstelling die zeker wel publiek
getrokken heeft Hel schavot is er niet
meer. En het bloed. Er staan nu wonder

lijke staken op de Markt. Er ligt zand en
er is een bouwsel dal aan een rituele galg
doel denken.

Er zijn nu gelukkig wat mensen naar
binnen gegaan en op de Markt begint
zich een publiek te vormen. Ah, daar
komt de minister. Er wordt geopend en

■ ■ ■ >



de openingsvoorstelling van de Mooi
Weer Spelen kan beginnen als wij in een
soort VIP-vak willen gaan staan. Vlak
voor de neuzen van de mensen die al een

lijd slaan le wachten. Dat weigen de
minister -tof wijf- en er worden wat
touwen verwijderd, zodat wij weerVIP-
afzijn en lussen het publiek staan. Zoals
hel hoort.

Toch te vroeg

Heel traag verschijnen er wezens in
schijnwerplicht. Insecten? Larven? Dra
ken? Nauwelijks actie. Geen verhaal.
Beelden uit de prehistorie. Wezens die
de ruimte voor het eerst verkennen.

Fascinerend, maar mijn voeten worden
wel heel moe. De moet naar huis, want

morgen moet ik nog uren lopen.
Thuis vraag ik me af waarom ik in

vredesnaam aan Ballhazar Gerards moest

denken, terwijl er toch al heel vaak ge
danst is op de Markt en kermis gevierd.
Zoals morgen, naar ik hoop.

De beloof mezelf morgen te laat te
komen op het ontbijt waarvoor ik ben
uitgenodigd en waar ik aan jury en orga
nisatoren zal worden voorgesteld.

De volgende morgen is het wel geen
mooi weer, maar het is gelukkig droog.
Toch neemik een paraplu mee, omdat ik,
bijgelovig als ik ben, er dan zeker van

kan zijn dal het droog blijft.
Iets te vroeg arriveer ik bij Kobus

Kuch op de Beestenmarkt. Hel is wéér
mislukt. Ik ben wéér de eerste.

Die mooie Beestenmarkt, een van de

schoonste pleinen die ik ken in Neder
land. Jammer genoeg nog steeds bevuild
door geparkeerde automobielen en
monsterlijke paaltjes, waarvan sommige
mensen denken dat ze van historisch

belang zijn.

Gemakkelijke
schoenen

De voorzitter van de jury blijkt een
collega te zijn met wie ik vele, velejaren
geleden een kinderserie op televisie heb
gespeeld. In die serie waren wij twee
straatmuzikanten. Deze dag kan niet

meer kapot.
Gretig ga ik met mijn paraplu en op

mijn gemakkelijkste schoenen de stad
in. Er is al veel publiek op de been. Er

Ér

draait al een miniatuur zweefmolentje.
Alle bakjes zijn bezet. Stralend blije
kopjes van kleutertjes. Sommigen zijn al
mooi geschminkt. Op hun leeftijd is
iedereen nog mooi. Mèi of zonder
schmink.
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op de Markt ook veel publiek. Echt
Hollands "laat maar 's kijken wat dat
allemaal wordt" publiek.

La Dolce Vita staat paraat met een

leuk kleurig tentje waarin ik straks een
peepshow kan gaan zien. Een van de
meisjes is wal nerveus. Ze vertelt dat hun
optreden een première zal zijn. De mag er
nog niet in. Om één uur pas zal ik mijn
lage lusten mogen volgen in de peeps
how. Tot die lijd dwaal ik nog maar wat
rond en kijk naar de kijkers. Er loopt een
smerige zwerfster rond die de mensen
nog lastig valt ook. Jammer en ook zie
lig. Zouden die mannen op het bankje bij
de Koombeurs er ook nog zitten? Met
hun flesje bier?

Kolossale

langpootmuggen

Hoeveel jaren is het niet geleden dat ik
het huis uil holde zonder aan gemakke

lijke schoenen te denken? Bij het beeld
van Hugo barst muziek los. Trommels
en een saxofoon. Twee mensen op hoge
stelten dansen daar en doen acrobatische

loeren. Twee kolossale langpootmug
gen. Wondermooi. Je denkt toch je wel
vaak genoeg mensen op stellen hebt
gezien. Nee hoor. dit niet Een derde

langpoot wacht tot hij moet opkomen,
legen de sokkel van Hugo de Groot die er

Overal in het centrum gebeuren din
gen. De zwerfster blijkt zich gemeta
morfoseerd te hebben tol fraaie sexy

meid, die mensen de maat neemt, of ze

willen of niet. De peepshow van la Dolce
Vita heeft niet alleen bij mij succes. Je
staat volkomen voor gek als je daardoor
kleine luikjes loert naar wat niemand
verraden wil die er geweest is.

Voor de gek

gehouden

Dc dwaal wat rond. Mij houden ze
niet meer voor de gek. Nadat ik een
fanfare aan mij voorbij zag trekken (één

i

De mini-fanfare van wekte alom verbazing. Je hoorde een heel gezelschap aan
geluid en zag vervolgens dit kleine groepje.

Het carillon laat weten dat men kan

beginnen. Wal zijn we toch gezagsge
trouw! Een jongen rolt rieten matjes uit
en vraagt kinderen daarop te komen zit
ten. En te helpen meer matjes neer te
leggen. Geniale vondst: kinderen gaan
daar enthousiast op in en zijn publiek zit
er meteen zeer betrokken bij. Hoeveel
jaar is het niet geleden dat ik zonder géne
op zo*n matje zou zijn gaan zitten?

onbewogen bijstaat. Deze mug steekt
niet. Later zal blijken dat ik niet alléén
deze rituele dans een hoogtepunt vond.
Ze krijgen de publieksprijs van de Ju
niorkamer. Stalker heten ze. Uit Ausira-

lië.Even later zie ik ze moeizaam het

trapje bij de Korenbeurs beklimmen. Nog
steeds op hun stellen. Heel wankel en be
lachelijk onhandig. Kinderen die leren
lopen.

tambour maitre, één trommelaar, één

majorette en niettemin één van de leuk
ste fanfares die ik ooit zag) zie ik een

andere vrouw met een racefiets. Val

helm op. zo'n glanzende strakke fieis-
broek en daarboven een iels tè felkleurig
jek, waaronder een wel erg contraste
rend T-shirt. Ook de kleur van haar fiets

is niet onopvaDend. Dc blijf bij haar in de
buurt. Wat zou ze gaan doen? Even
wichtskunsten op de fiets misschien. Of
muziek maken op het frame en de trap
pers. Dan zie ik een man komen in ver
gelijkbare kleuren en fiets. Ik hoor hem



me dingen soms nieuwe betekenissen
geeft.

Als ik, op de markt nu, weer even ben
gaan zitten, komt er een grote draak
voorbij. Fel van kleur. En zie ik dat nou
goed? Die draak plast mensen op hun
voeten!!

Aan de rand van hel terras wordt

weer een act opgevoerd. Ik kan rustig
blijven zitten, want, hoewel er een dikke
haag mensen tussen mij en de spelers
staat, heb ik mijn eigen act: de lerrashou-
der probeert wanhopig de mensen die op
zijn stoelen zijn geklommen daar weer
af te krijgen. Nutteloos getob. De goeie
man heeft er geen idéé van hoe komisch
hij is in zijn strijd. Wat is er nog leuker
dan falende mensen?

Op naar de jury

m.M
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Een enge. bepaald niet sexy vrouw (die later toch heel leuk bleek te zijn) viel
mensen op de Markt lastig. Het hoorde bij de show.

zeggen dal hij het nu wel gezien heeft. 7.e
stappen op en fietsen weg.

Falende mensen

Er trekken in hel wit gehulde vrou
wen voorbij. Wille wiven. Die zijn wèl
echi. Nieis dus. Sü-aaiiheater. Voor mij
is de dag al geslaagd. Even een glaasje
wijn drinken bij de S tapperij op de Bees
tenmarkt. Een aangenaam café. Er zitten
drie mannen op het terras. In blauwe
pakken. Op hun hoofdkap staat een
haaievin. Ze bewegen exact hetzelfde.

Niet tegelijk, maar als een kettingreac
tie. Zingen doen ze wel gelijk, meer
stemmig. Een prettige act. En letterlijk
onbeschrijfelijk. Chrome. heten ze.

Er is nog zoveel te zien. Mijn gemak
kelijkste schoenen knellen steeds erger,
maar ik ga dóór, langs acrobaten, een
jongleursaci, langs twee heren die won
derlijke dingen doen met twee klapstoel
tjes. Rhytmisch kletterend gaan de stoel
tjes open en dicht, roffelen ze op de
straatstenen, wordt er op gezeten en mee

gevochten. Tot ik vergeten ben dat het
twee klapstoeltjes zijn. Zoals surrealis-

Siraattheater. Het wordt langzamer
hand tijd om aan de jury te gaan vragen
wie zij tot winnaarzullen verklaren. Wót
nou, winnaar? Vervelend gedoe eigen
lijk. Waarom zeggen ze straks niet
gewoon of ze genoten hebben. Waarom
toch moet er altijd een de béste zijn? De

rest van de wereld is het nooit met dejury
eens. Niets aan te doen. Op naardejuiy.

Van verre zie ik nog een vrouw aan
komen. Gekleed in een fel oranje, nauw
sluitend broekpak. Zou dat...? Dichtbij
gekomen, blijkt het een goede vriendin
te zijn. In dekelderbar van café de Wijn
haven tref ik de jury. Druk aan elkaar
vertellend wat ze allemaal hebben ge
zien. Er blijkt een groepje autochtonen
een eigen act te hebben gespeeld. Een
raam op de eerste verdieping van hun

huis was hun toneel. De heb het gemist.
Jammer. Ze krijgen een eervolle vermel
ding.

Na de prijsuiu-eiking verlaat ik zo
snel ik kan de benauwde, overvolle kel

der van de Korenbeurs. Het is leeg op de
Markt Overal liggen resten van hel feest.
Jammerdal ikhetlaatste gemist heb. Een

wild Spaans feest. Vuurwerk, maskers
en muziek. Maar dan hoor ik toch nog

muziek. Niet wild, niet Spaans, geen
vuurwerk. Midden op de Markt staal het
Leger des Heils. Oude mensen en kinde
ren zingen van al het moois dat wij later
nog zullen krijgen. Slraaiiheater?

Er beginnen, geloof het of niet, wat
druppels te vallen.
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De drie sy nchroon bewegende en reagerende, in het blauw uitgedoste mannen die
zichzelf Chrome noemden, wisten overal de aandacht van het publiek te trekken.
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Geen theater zonder vrijwilligers

MEEHOLLEN MET WATERDRAAK

EN GESCHIETE TAMBOER MAITRE

Het is nog stil en allerminst mooi weer in de stad als de eerste

vrijwilligers zich naar de ̂spelonken' van de Koornbeurs begeven.
In dat historische gebouw waar nu een jongerencentrum huist, is
voor die dag het zenuwcentrum van de Mooi Weer Spelen geves
tigd.

DOOR Rob van Es

•-V>'' .:li
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Twee zaken eisen de aandacht van de

binnendruppelende vrijwilligers onmid
dellijk op: de gele Mooi Weer T-shirls,
die elke vr ij williger verplicht kr ijgt uil-
gereikt en de enquête. Want de mede-
oraaniserende Junior kamer De Delflan

den wil deze dag de zaken serieus ter

hand nemen. Met gespitste vragen moet
de ziel van de argeloze bezoeker aan de

Mooi Weer Spelen tot op het bot worden
ontleed. Maar bovenal wil de Junior ka

mer weten wie, naar het oordeel van het

gewaardeerde publiek, de best optreden
de groep is. Immers, een jury kan dan
wel deskundig zijn, maar is zeker niet de
enige smaakbepaler deze dag. Junior ka
mer -lid, en binnen die ka mer pr ojec tlei-

der voor de Mooi Weer Spelen, Hans



Dalmeijer mag, al naar gelang de fre
quentie van nieuw binnenkomende vrij
willigers, keer op keer uitleggen hoe de
enquête nu precies werkt.

Broodmessen

Tussen de bedrijven door valt nau
welijks op dat de eer sie gr oep zich a 1 om
twaalf uur bij de Koornbeurs meldt: het
trio van Stichting Cardan. Of de caravan
lans de gracht kan blijven staan? Dat
kan. Parkeerwachters slapen op zondag
oi - los daarvan - wie zou o* zo har dvoch-

tig zijn een caravan van 1,20 bij 50
centimeter een bon te geven?

Echt hard gewerkt wordt er inmid
dels in de bovenkamer van de Koorn

beurs. Joost Oldeman (12 jaar) en Ban
van Bokhoven (10) versnijden daar met
vervaarlijk grote broodmessen tiental
len broden tot honderden verrukkelijke

sandwiches.

Om 13.00 uur exact moeten buiten de

eerste groepen hun voorstelling geven.
Het is aan de vrijwilligers om de hun toe
gewezen groepen tijdig naar de juiste
plaats te begeleiden. En daar beginnen
om vijf minuten voor een de onvermijde
lijke misverstanden een rol te spelen.

"Ik weet nu nog steeds niet welke
groep ik moet helpen", klinkt het hier en
daar paniekerig.

Niet iedereen hoeft een groep te
begeleiden. Alies von Hebei mag als
vliegende keep door de stad dwarrelen.
"Heer lijk kun je eindelijk eens onbelem
merd de sfeer proeven". Begeleiden is
echter lang niet altijd zo*n zwaar te dra
gen kruis. Marianne Doeleman bij voor
beeld die nu voor het tweedejaar groe
pen hun plaats wijst, mag vandaag het
Belgische poppentheater Panenka bij
staan. "Perfect, want Panenka staal voor

het stadhuis aan de Markt. Dat betekent

dal ook ik de beste plek heb om alles
goed te bekijken." zo ontdekt Mar ianne.

Tempo

Niet ieder een heeft het zo gemakke

lijk. Nelleke Tan en haar man moeten
Stichting Cardan begeleiden. "Probeer
het maar. maar, we geven jullie niet veel
kans. Wij zijn niet bij te houden", weet
het komische trio eenstemmig te mel

den. Ze krijgen gelijk. Voorafgaand aan
de act met de piepkleine caravan mar
cheert Cardan als geschifte tambour

maitres in ijltempo door de stad. '*Ze Niels is vreemd tijdens de Mooi Weer
gaan als een kogel." hijgt begeleidster
NellekeTanalszij met haar echtgenoot Spelen. Je fieistde Markt afen
in dribbelpas in de Jacob Gerritstraat
achter Cardan aangaaL Het echtpaar weet passeen zomaar een vreemde reus.
dan nog niet dat Cardan ook voor de rest
van de middag het tempo erin houdt.



Water draak zoek

Begeleiders hebben begeleiders
nodig. Dal klinkl gek. Maar het is wel zo.
De Mooi Weer Spelen trekken duizen
den mensen. Vijfentwintig theatergroe
pen - elk met hun hoogst bijzondere
attributen en gewoonten - treden in die
wirwar op wisselende lijden en steeds
andere plekken op. Kortom: coördinatie

van het geheel is een ver eiste. Twee van
die coördinatoren zijn Stan van Adri-
chem en Hans Mar k. Voor zien va n por -
tofoons doorkruisen zij met vorsende
blik de stad. Klein, maar essentieel pro
bleem: de porto's staan alleen maar een
richtingsverkeer toe. Hans en Stan kun
nen roepen wat ze willen, *de andere
kant' doet er vooral het zwijgen toe. Een
inderhaast gewaarschuwde techneut
brengtuitkomst.

Het eerste bericht via de porto is even
ttzar als waar: de water draak is zoek! De

elf meter lange, waterspugende draak is
niet op tijd in het straatbeeld verschenen.
Niet goed gekeken, blijkt alras, want vijf
minuten na het alarm, doemt waggelend
en indrukwekkend het groene gevaarte
opaandeBurgwal.

• 'V-

Het is twee uur en de binnen, .iJ

begint vol te stromen. Bustocrisien vü!-
len van de ene verbazing in de andere.
'How typical Dulch', denken ze wellicht
bij hel zien van de waterdraak of de
Australische steltlopers van de groep
Stalker.

Zien spelen doet spelen. In de Koom-

beurs meldt zich spontaan een Ameri

kaanse poppenspeler bij Guus Dewulf
en Dick Holt, het duo dat vandaag de
algehele supervisie heeft. "Ik wil ook
meedoen! Dc wil ook meedoen!" houdt

de enthousiaste Amerikaan niet op te
verklaren. Het kost Guus en Dick enige
moeite om de Amerikaan uit te leggen
hoe de vork in de steel steekt.

Onvermoeibaar en uiterst precies in
zijn werk toont zich veldcoördinator
Wouter van den Haak. Wie zich uit het

publiek of groepen zich niet aan de re

gels houdt, kan op zijn irritatie rekenen.
Hij vertelt: "Vorig jaar hadden we

dranghekken op de Oude Delft om au
to's tegen te houden. Dat hielp niet. Een
vrijwilliger heeft toen een stoQas aange
trokken. Dat straalde zoveel autoriteit

uit dat geen automobilist het waagde
verder te rijden." Wat heel straatthea
ter...

Ook vandaag wijst Wouter van den
Haak op onvolkomenheden in de organi
satie. De groep Stalker zou op de ver
keerde rij op de verkeerde plek spelen.
Een misverstand zo blijkt later. Terwijl
Wouter namorrend weer 'het veld' in

gaat, passeen hem een vrijwilliger, zeu
lend met een tank benzine. "Dal schijnt
voor de Spanjaarden te zijn," zoveel is
hem duidelijk. En inderdaad de benzine
is de prelude op wat letterlijk en knallend
einde gaat worden van de Mooi Weer

SpoU-n.

Mooi toch?

Onvermoeibaar loodst ondenussen

vrijwilliger Wietze Eckhan de water
draak verder door de straten. Wietze

schuift hier een terrasstoel terzijde en
houdt elders weer een stadsbus tegen.
Dat moet wel, want waar ter wereld staat

geschreven dat een overstekende draak

voorrang ontzegd kan worden?
Wietze Eckhan schiet opnieuw in de

lach als hij venelt: "Zojuist stapte een
vrouw naar de kop van de draak en riep
daar met luide stem dat ze hel fantastisch

vond. Als reactie werd de vrouw via de



bek van de draak natgespoten. Woest

was ze. Mooi toch?"

Inmiddels groeit in de Koombeurs de
stapel ingevulde enquêteformulieren.
Computer-deskundigen Hans Nieuw-
poort en Gert Touw verwerken met een
schootcomputer onmiddellijk alle bin
nenkomende antwoorden. Voorzitter van

de Juniorkamer Ruud Bemdsen, niet

voor niets werkzaam bij de Algemene
Rekenkamer, assisteert hen, waarbij zijn
eenvoudigste bijdrage bestaat uit het aan-

tempo hollen de begeleiders achter Car-
dan aan om tien minuten later te ontdek

ken dat de caravan voor een voorstelling

halt houdt op ....de Burgwal, waar van
daan het komische trio ook ronkend was

venrokken. De humor ligt op straat, zo

blijkt ook hier maar weer.
Dan loopt het legen vijven. De Koom

beurs stroomt weer vol. Groepen, bege
leiders en binnenvallend publiek doen
zich tegoed aan pils en schalen zoutjes.

De jury zit in het zweeikamenje en het

Ondertussen hult begeleidend vuurwerk
van zwaar kaliber langzamerhand de

Markt in een roodachtig rookgordijn.
Het publiek raakt bezwangerd van

enthousiasme en wil na afloop meer van
hetzelfde. De Spanjaarden verdwijnen
na een laatste roffel in de Koombeurs,

een ritmisch klappende menigte achter
latend. Een mooiere afsluiting is niet te
verzinne •• Binnen worden de prijs
winnaars bekend. Menige pint wordt
nog geheven.

F.

reiken van ingevulde formulieren.
Halverwege de middag stopt de stich

ting Cardan met de act van de lambour
m^tre. De caravan wordt achter de brom

mer gehangen: hun volgende act kan
beginnen. Tot verbijstering van het
dodelijk vermoeide begeleidende duo
Tan, slingeren caravan en brommer zich
op de Burgwal in rap tempo door menig
te heen. Waar treden ze in godsnaam op
met die caravan, vragen de begeleiders
zich vertwijfeld af. Opnieuw in mars-

computer-telraam van de Juniorkamer

draait op topsnelheid om ook de laatste
formulieren op tijd te verwerken.

Buiten lijkt het oorlog. Daverende
klappen, verraden dat de jerrycan met
benzine inderdaad is gearriveerd bij de
Spaanse groep La Burbuja Teatro. De
Spanjaarden verzorgen - buiten mede
dinging - een hoogst spectaculaire slot
act. In een carnavalesk, middeleeuws

speV-takel trekt de groep trommelend,
gillend en als in trance over de Markt.

De vrijwilligers van deze dag hebben
verplichtingen. Niet iedereen kan de
prijsuitreiking meemaken. Hans Mark
verwijdert op dat moment op het sta
tionsplein de spandoeken die het festival
aankondigden. "Wie heeft er gewon
nen?" vraagt hij als de verslaggever even
later het plein opwandelt.
" 'tIstochwat,sloofjejedeheledag

als begeleider uit en dan mis je ook nog
het feest met de prijswinnaars."
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Je kent die fi lms wel: middeleeuwse spektakels met veel vuur,
erotiek, geweld, hoop en wanhoop, geboorte en dood. Soms vraag
je je af hoe jij het zeifin die tijd zou hebben gered. Dat kost fantasie,
want de mens van de 20ste eeuw is slecht terug te plaatsen in die
Donkere Dagen, toen er meer bier dan (onzuiver) water werd ge
dronken, heren hun rechten over lijfeigenen en pachters deden
gelden en rechtspraak vaak in wrede veroordelingen eindigde. De
Spaansestraattheatergroep La Burbuja Teatro roept in haar voor
stellingen die sfeer weer op. Sommige kinderen -en zelfs een aantal
volwassenen- wordt er bang van. Een tijdloos gesprek.

DOOR Gertjan Oldeman
EN Hans DaDvIeuer

(tolk: Egbert de Vries)



De clowneske voorganger van La
Burbuja Teairo heel Juan Carlos Garés.
Dit 14-koppige gezelschap, dal het klap
stuk vormde van de Mooi Weer Spelen
*90, gaf een spektakel ten beste dat velen
nog zal heugen. Bij het 'scheiden van de
Markt' schitterde de mythische Spaanse
folklore, teruggrijpend op elementen uit
de Middeleeuwen en overgoten met een

magische theateruitstraling. Trekker en
inspirator Garés vertelt over de oor
sprong, het optreden in Delft en het leven
in de groep.

Wat betekent La Burbuja?

"Burbuja kun je het beste vertalen
met zeepbellen. Ofwel, een hoeveelheid
lucht omsloten dooreen dun vliesje, ui

terst fragiel, je prikt het eenvoudig door.
Hel ontsnapt gemakkelijk en kan direct
opgaan in lucht. Zo willen wij theater
spelen; gewoon, geen dubbele bodems
en verteerbaar voor het publiek."

—r
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Hoe is de groep ontstaan?

"BurbujaTeatrois zo'n lOjaargele

den in Valencia ontstaan. Aanvankelijk
bestond de groep uil een mix van kunst
schilders, theaieracieurs en muzikanten.

Aan de ene kant alleen om de aardigheid,

anderzijds uil onvrede met het kunstaan
bod in Spanje. Het Spaanse theater is
behalve erg traditioneel ook weinig ver
nieuwend en vooral gericht op de elite
die het peperdure theater kunnen beta
len."

"Velen van ons konden hun draai

daarin niet vinden en besloten daarom

maarvoorzichzelfte beginnen. Aanvan

kelijk gaven we kindervoorstellingen.
Later hebben we dat uitgebreid met het
opzetten van cursussen theater- en ex
pressietechnieken. Ook deden we het
nodige aan het maken van maskers. Pas

de laatste vierj aar zij n we overgestapt op
publieksspektakel."

Hoe komje dan tot de keuze voor straat-
theater?

'Tja. we wilden weg uit de besloten
heid van het theater. Onze behoefte ging
-en gaat- uit naar hel directe contact met
het publiek, het volk. Hel is dankbaar
werk en straattheater geeft veel moge
lijkheden tot improvisatie. Daar houden
we nu eenmaal van. De performance is
wat grover, maar tegelijkertijd ook wat
kleinschaliger gericht. Maar, let wel, we

fm 'i r

Delft is Middeleeuws en van menselijke ichaal, menen de leden Vi./t Burbuja. Dat
heeft hun voorkeur bij optredens.

voelen ons vrij om bij voorbeeld morgen
een andere weg in te slaan. Misschien
spelen we volgend jaar wel onze eigen
Shakespeare; desnoods binnen."

Kun je leven van straattheater?

"In het begin eigenlijk niet. Toen was
hel slecht, armoede wat de klok sloeg.
De laatste jaren gaat het redelijk. We
spelen op zowat alle festiviteiten in Span
je, ook buiten Valencia. Nu zijn we bo
vendien gestart met buitenlandse trips:
eerst waren we in Portugal, toen in Duits

land en Frankrijk, en nu dus in Neder
land. Binnenkort gaan we naar Rome."

Verschilt het Delfise publiek van het
Spaanse?

"Dit publiek is geheel anders dan het
Spaanse. Ons eigen publiek is direct
betrokken en doet helemaal mee. Maar

zodra de act voorbij is, draait het zich om
en stort zich in het volgende evenement.
Het publiek in Delft daarentegen is wat
afwachiender. We moesten eerst preste

ren, dat was merkbaar. Toen de waarde-
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ring er eenmaal was, washctenthou.rias-
me van hel Delftse publiek ook niet meer
te stuiten. De ovatie die we bij de Koom-
beurs kregen, zal ik niet gauw meer ver
geten. Dat maakte diepe indruk."

Wat vindje van Delft als podium?

"Delft is Middeleeuws en dus van

menselijke schaal. Dat heeft onze voor
keur. Delft past mooi in het stuk. Maar
het gaat ons eigenlijk alleen om het pu

bliek, om de mensen. Het publiek schept
de sfeer waar wij op inspelen. In een stad
als Delft gaat dat gemakkelijk, maar het
lukt ons ook in een moderne buitenwijk

of in een natuurlijke omgeving. Nog
maals, zolanc er maar volk om ons heen

Het slotspektakel van de Spaanse groep Durbuja zorgde
opschudding.

■ de nodige

Inspelen op de sfeer die het publiek
creëert, zeg je. Is er zoveel spontaniteit

in jullie spel?

"Nou. eerlijk gezegd niet. We spelen
wel op het publiek in, maar we hebben
wel alles van tevoren goed uitgedacht.
Er is een strikt schema en, echt waar. een

scherpe timing."
mm
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Dar zal inderdaad wel moeten met al het
vuurwerk dat jullie gebruiken. Is het niet
levensgevaarlijk?

"Niet voor het publiek. Voor ons
schuilen er wel risico's aan. Natuurlijk!
Wat dacht je dan? Valencia is de vuur-
werkstad bij uitstek in Spanje. Alles kan.
alles mag en eigenlijk: alles moet!"

Waar hebben Jullie Je voorstelling op
gebaseerd?

"We hebben ons door de traditionele
Carnavalsfeesten in Valencia laten in
spireren. Je moet teruggaan tot de vroege
Middeleeuwen, naar het einde -of het
slot- van carnaval en het begin van de
vastenperiode. Het einde van een feest.

■. * * -•fc

her afsterven van de uitbundigheid. Hel
feest gaal dood. Het is de laatste strijd
van de lusten. Dat gaat niet zomaar, we
voeren strijd tegen de dood; maar uitein
delijk lukt dat natuurlijk niet. Tegen de
dood verlies je het altijd."

Je valt dus terug op traditie. War is dan
het vernieuwende in Jullie optreden?

Ons vertrekpunt is de Spaanse tradi
tie! Die vertalen wij naar onze eigen tijd.
Kijk, je moetje herkomst weten, herken
nen en gebruiken. Zonder 'roots' is geen
vernieuwing denkbaar. Je kunt het ook
anders zien: alhoewel de Franco-tijd
alweer ver achter ons ligt, hebben we
nog steeds moeite met de nieuwe tijd en
de verworven vrijheid. We komen voort



ml een ondergronds verzei en de nieuw
geschapen ruimte moeten we nog steeds
veroveren en invullen. Dal gaal niet
vanzelf, ook hier speelt strijd een rol.
Niet zozeer een strijd legen tradities,
maar tegen de manier waarop je daar
mee omgaat Daar heeft Spanje het moei
lijk mee!"

Hoe ziet jullie toekomst er uit?

"Het programma dal we nu brengen
is al driejaar oud. Volgend jaar komen
we met een geheel nieuwe produktie.
We willen meer variatie en nog meer
show in ons optreden brengen. En als je
het aan mij persoonlijk vraagr...ik?...mijn
toekomst blijft theater. Tol de dood erop
volgt!"

w---
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Een groepje Delvenaren was spontaan op de gedachte gekomen zelf ook deel te
nemen aan hetfestival. Vanachter de ramen.



OVERWEGINGEN VAN

EEN SPONSOR

Als student aan de (toen nog) TH Delft was hij succesvol met het

inzamelen van gelden voor het studententoneel. Nu, jaren later, is

hij directeur en mede-eigenaar van een middelgroot bedrijf en
wordt hij dus zelf benaderd voor sponsoring. Uit persoonlijke

interesse en sympathie, besloot hij de Mooi Weer Spelen te steunen.
Wat voor redenen heeft een ondernemer om clubs, verenigingen of

(zoals in dit geval) een stichting van geld of organisatiekracht te

voorzien? "Je moet er in elk geval zelfplezier aan beleven. Anders
heeft het niet de goede uitstraling." Een gesprek met ir Michiel
Westermann van Pink Elephant.

1

"Zelf heb ik nooil toneel gespeeld in

mijn studententijd. Daar was ik niet zo'n
ster in. Maar ik vond het wel leuk om

mee te helpen culturele activiteiten te
organiseren. En ik weet nog hoe moeilijk
het soms was om de benodigde gelden
bij elkaar te sleuren," vertelt Wester
mann. "Dat was een kwestie van praten,
praten en nog eens praten. Bij deTechni-
sche Hogeschool, maar ook bij de ge
meenten en bij bedrijven."

Nu hij zelf degene is die geregeld
wordt gevraagd of hij allerlei evenemen
ten wil sponsoren, laat hij nog steeds -
naast zakelijke overwegingen- persoon

lijke sympathieën meespelen in zijn be
sluitvorming. "Maar," zegt hij, "mijn
partner en ik hebben een duidelijke lijn
uitgezet wat sponsoring betreft: de
mensen diebij ons werken moeten er wat
aan hebben of het moet een commercieel

doel dienen. Eén van de twee. Dat doen

we, om te voorkomen dat we opden duur
de shirtjes van diverse sportverenigin
gen betalen, terwijl we daar eigenlijk
helemaal geen affiniteit mee hebben.
Dus als een van onze medewerkers met

het verzoek komt om het voetbalelftal uit

zijn buurt te sponsoren, zeggen we in
principe nee. Maar als dezelfde mede

werker binnen het bedrijf een sportploeg
samenstelt om aan een toernooi mee te

doen, dan steunen we dat."

"Dat is een vorm van sponsoring met
een interne reden. Je kunt uiteraard ook

commerciëlere oogmerken hebben. Zo
hebben wij bij voorbcel bijgedragen aan
het Grachtenconcert in Naarden. Dat kon,

door voor een bepaald bedrag een vrij
grote tafel te reserveren waar je dan met
je genodigden een maaltijd kreeg voor
geschoteld. Nou had ik niet zo'n zin om
daar opgeprikt aan te zitten, dus heb ik
een paar klanten waarvan ik wist dat het
leuke mensen waren met hun vrouw

uitgenodigd. Dat was echt heel gezellig,
maar het heeft ook zakelijk nut. Wantje
praat aan tafel niet louter over zaken,
maar over van alles en nog wat. Zo leer
je elkaar beter kennen en dat heeft effect
bij latere gesprekken. Het heeft dan ook
zakelijk gezien absoluut wat extra im
pulsen opgeleverd. Natuurlijk schuilt
daar ook een risico in: als het niet klikt

daar aan tafel, kan het een ramp worden.
Maar gelukkig was daar geen sprake

Cultuur en bedrijf

Pink Elephant is een bedrijf in de
automaiiseringsbranche. Er wordt ech
ter geen programmatuur ontwikkeld.
Gestart als een detachcringsbureau in de
eerste helft van de jaren '80, is het ge
groeid tot een innovatief turn key bureau
voor hel beheer bij reken- en informatie
centra. Anders gezegd, Pink Elephant



optimaliseert en beheert met 240 full
time medewerkers en zo'n 200 partti
mers voor zulke centra de bestaande

apparatuur en programmatuur. Hoe komt
juist dit type bedrijf ertoe om uitgere
kend een evenement als het straatthea-

terfeslival in Delft te sponsoren?
Michiel Westermann; "Tja, heel

simpel gezegd, omdat ik het heel leuk
vind. Maar dat is natuurlijk niet de enige
reden. Laat ik het zö uitleggen; TDK
sponsort Ajax en verwerft daar landelij
ke bekendheid mee. Nashua Den Bosch

is in de basketbalwereld zo'n begrip, dat
de naamsbekendheid van dat merk er

door van 10 tot 70 procent is gestegen.
Prima vormen van sponsoring dus. Maar
ik zou het niet in mij hoofd halen om bij
voorbeeld Feijenoord te sponsoren. Niet
vanwege de slechte resultaten die ze
behalen, maar eenvoudig omdat ik er
niets aan heb. Ook niet als ze het goed
zouden doen. Er zijn in totaal misschien
1.000 tot 1.500 reken- en informatiecen

tra met een omvang die voor ons interes
sant zijn. Omdat wij in de sfeer van de

persoonlijke verkoop opereren, hebben
we dus hooguit met 3.000 beslissers te

maken die wij als potentiële klanten
kunnen aanmerken. Daar ga je niet lan
delijk voor sponsoren. Dan kies je liever
voor een kwalitatief evenement van

beperktere omvang waar je wat mee kunt
doen. Dan is een cultureel evenement

iets waar je je mee kunt onderscheiden."

Doelgroepen

Nadenkend over zijn bijdrage aan de
Mooi Weer Spelen in Delft constateert
Michiel Westermann dat hij daar drie
doelgroepen mee zou kunnen bereiken.
"Ten eerste, aangezien het festival in
Delft plaats heeft, breng ik de naam Pink
Elephant onder de aandacht van de stu
denten van de Technische Universiteit;
wat voor dit bedrijf toch een kweekvij
ver voor de toekomst is. Verder kan ik er

voor het personeel iels mee doen of kan
ik mijn klanten erbij betrekken."

"Achteraf bekeken, heb ik toch niet

alert genoeg gereageerd. Ik had er meer
mee kunnen doen. Bij voorbeeld door
het samen te laten vallen met een van de

twee personeelsfeesten die elk jaar wor
den gehouden. Of door tijdens het festi
val een horecagelegenheid af te huren en
daar mijn klanten in te ontvangen. Ook
hier maak ik dan weer een keuze tussen

een intern of extern effect. Ik denk

namelijk niet datje dat kunt combineren.
Je zou wellicht het ene jaar iets met het
personeel kunnen doen en het andere

W-—- zz

jaar met de klanten. Maar dan mis je het
repeteer-effect dat zo gunstig werkt. Wat
dat betreft zou het zelfs beter zijn om je
klanten te ontvangen, want ik neem aan
dat het personeel niet elk jaar hetzelfde
wil voor een van die twee feesten. Stel je
voor zeg, datje op de eerste avond in het
stadhuis een diner voor je klanten zou
kunnen organiseren om daarna met z'n
allen naar het openingsspektakel te kij
ken. Dat zou prachtig zijn. Dat zou echt
indruk maken!"

Commercialisering

Wanneer het onderwerp aan de orde
komt, dat bedrijven trachten invloed uit
te oefenen op de evenementen die zij
sponsoren, weegt Westermann even zijn
woorden. "Ja, dat komt inderdaad wel

voor. Ik heb weieens een toneelstuk

gezien waar zinnen in waren gelast om
de naam van de sponsor -bij wijze van
grapje- te kunnen noemen. Maar nodig
vind ik dat niet. Als je een toneelgroep
wilt sponsoren, kun je ook voor een
avond de hele zaal afhuren en je perso
neel of je klanten uitnodigen. Dat heeft
ook effect, zonder datje naam nou per se
moet worden genoemd. En dat soort
sponsoring komt toch ook veel voor. Er
zijn bedrijven die concertpianisten spon
soren en in ruil daarvoor wordt alleen in

het programmaboekje hun naam ergens
vermeld. Soms zelfs helemaal niet. Maar

dan zorgt zo'n bedrijf er zelf wel voor dat
de juiste mensen weten dat ze daarbij
betrokken zijn. En daar hebben ze na
tuurlijk ook gelijk in."

"Je hoort ook weieens dat bedrijven
zoiets slechts doen omdat ze daarmee

een extra aftrekpost voor de belastingen
hebben, maar daar geloof ik persoonlijk
niet zo in. Dat is onvoldoende reden voor

sponsoring, hoogstens een bijkomstig
heid. Naar mijn mening wil je er toch
altijd iets mee bereiken -hetzij plezieren

gezelligheid, hetzij zakelijk voordeel."

m m

Michiel Westermann (Pink Elephant)

Exclusiviteit

Als de Stichting Mooi Weer Spelen
in 1991 Coca Cola of Philips zou weien
te strikken als belangrijke sponsor en die
zou daarvoor met een spandoek op elke
hoek van de straat rond het festival wil

len hangen, dan zou dat Michiel Wester
mann zekerniet storen, vertelt hij desge-



De amusemeniswaarde van de Mooi Weer Spelen heeft zich in '90
oniegenzesgelijk bewezen.

vraagd. "Nee, waarom? Daar heb ik geen
lasl van. Kijk, aan 20'n hoofdsponsor-
schap -want dat is het dan- hangt ook een
bepaald prijskaartje. Dat moet je maar
willen opbrengen. Als die bedrijven daar
brood in zouden zien, zullen ze daar

goede redenen voor hebben. Maar mijn
doelgroep zit anders in elkaar dan de
hunne. Zij moeten hun naam voortdu
rend 'warm' houden bij de consument,
bij het grote prubliek. Ik -zoals gezegd-
niet."

"Als je daarbij het woord branche-
exclusiviteit introduceert, zou hel an

ders kunnen liggen. Coca Cola en Pepsi
Cola zullen niet alletwee het festival

willen sponsoren. Om begrijpelijke re
denen. Als een ander automatiserings
bedrijf eveneens de Mooi Weer Spelen

wil sponsoren, heb ik daar persoonlijk
geen moeite mee, want de aard en de
produkten van zulke bedrijven zijn
meestal heel anders dan die van Pink

Elephant. Dan heb ik het wel over bedrij
ven van goede naam en faam. Want er
zijn ook bedrijven in deze branche waar
ik op geen enkele manier mee wil wor
den geassocieerd. Dus als die zich als
sponsor zouden melden, stel ik prijs op
terugkoppeling, zodat ik me terug kan
trekken of in elk geval de naam Pink
Elephant buiten beeld kan houden."

Effect meten

Meten wal voor effect zijn sponso
ring precies heeft, doet Michicl Wcstcr-

mann niet: "Nee, daarvoor is de schaal
toch te beperkt. Effect van sponsoring is
normaal niet of moeilijk te meten. Zelfs
als je de gelegenheid aangrijpt om met je
klanten een glaasje te drinken en een
hapje te eten. Je kunt dan hoogstens
achteraf opmerken datje van die of die
klant ineens wat meer respons krijgt.
Maar in het geval van de Mooi Weer
Spelen heb ik tot nu toe geredeneerd in
de trant van: als het enig effect zou
sorteren, is dat mooi meegenomen. Maar
noodzakelijk vind ik het niet. Dit is
namelijk een vorm van sponsoring -ik
heb het eigenlijk liever over een bijdra
ge- die geboren is uit sympathie voor het
straaitheaterfestival in Delft, omdat het

een fantastisch gebeuren is, spektakulair
overkomt en veel mensen trekt."
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