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Commentaar

Ik heb er geen kop boven gezet. Dat Iaat ik graag aan jullie over.
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Ondanks alles, bedankt voor jullie coöperatieve opstelling.



Ook wie de media slechts vluchtig raadpleegt, zal het niet ontgaan dat er in onze wereld

voortdurend dingen gebeuren die het bloed in de aderen aan de kook kunnen brengen.

Toch kookt het bloed maar weinig. Maar naarmate dingen dichterbij komen, lijkt hun

belang toe te nemen. Een soort perspectiefwet, maar dan in ons hoofd.

Zo kon het gebeuren dat een, naar nu blijkt, niet onaanzienlijk aantal Delftenaren geloof

is gaan hechten aan een in deze krant begonnen briefwisseling tussen zogenaamde voor-

en tegenstanders van het vervangen van het beeld van Hugo de Groot op de Markt in

Delft. De toch wel dwaze discussie die zich ontspon, was blijkbaar niet dwaas genoeg om

de lezer aan het twijfelen te brengen over de realiteit van de geponeerde stellingen.

Sterker nog, hoe gekker het werd, hoe meer mensen er van overtuigd raakten dat in Delft

inderdaad een aantal booswichten snode plannen aan het beramen waren om Hugo pootje

te lichten.

De organisatie van de Mooi Weer Spelen was op de hoogte van de feitelijke situatie, een

'practical joke' die op de eerste dag van de Mooi Weer Spelen als een soort ofEcieuze

opening tot een einde zou worden gebracht. Hugo, onze Hugo, zou twee dagen lang over

de markt uitkijken met het uiterlijk van de Zonnekoning, de mascotte van de Mooi Weer

Spelen. Een idee van de Delftse Komedie aan de uitvoering waarvan wij door het

inzenden van enkele ingezonden protestbrieven graag hand- en spandiensten hebben

verleend. Dat bij een aantal mensen wellicht enige twijfel zou ontstaan over de ernst van

deze zaak, dat hoorde uiteraard bij het spel. Op de markt zou dan op 12 juni de

bevrijdende lach opklinken, of mogelijk een wat verlegen glimlach verborgen worden

gehouden.

Tot onze niet geringe verbazing was er echter een flink aantal mensen dat snel over zijn

twijfel heen was en met grote boosheid en verontrusting kennis begon te nemen nam van

de zorgwekkende berichten die er over de toekomst van Hugo in enkele Delftse (en

landelijke) media verschenen. Dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest. Namens de

Mooi Weer Spelen wil ik aan die mensen dan ook onze excuses aanbieden voor het feit

dat we ze blijkbaar in een ongemakkelijke stemming hebben gebracht. Ik hoop dat ze

begrijpen dat dit nauwelijks in de doelstelling van de Mooi Weer Spelen past. We hebben

een jaar lang met tientallen mensen, allemaal vrijwilligers, gewerkt aan een

straattheaterfestival dat u juist in een goede stemming moest brengen. En ik heb de indruk

gekregen dat dit ook dit jaar weer behoorlijk goed is gelukt. Hugo laat het waarschijnlijk

allemaal koud. Alleen laat Hugo ons niet koud. En zo hoort het ook. Misschien kunt u er,

na dit gelezen te hebben, toch nog een klein bee^e om lachen. En als u de krant

halverwege hebt opgegeten, dan hoef ik me om dit slot ook geen zorgen meer te maken.

Namens de organisatie van de Mooi Weer Spelen

Gerard van de Schootbrugge


