
Vijf dingen die je moet weten
over de Buut in Hulst
Het Hulster Buutreednerfestival bestaat 35 jaar en begint vrijdag.
Vijf voorstellingen worden gespeeld. Maar wat is het nu precies?
Vijf dingen die je moet weten over de Buut.
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1. Wat is dat nu eigenlijk, de Buut?
Officieel heet de Buut het Hulster Buutreednersfestival, maar vind maar eens een Hulstenaar die het zo noemt.
Gaat je niet lukken. De sprekers staan in een ton en steken de draak met het leven in (politiek) Hulst, in een sketch
van pakweg een kwartier. 35 jaar geleden is het festival overgewaaid uit carnavalsbastion Limburg.
De eerste editie was in Tiffany's, in het 's-Gravenhofgebouw. Limburger Pierre Cnoops was gastspreker.
Toen daar de vloer letterlijk op en neer ging vanwege het groot aantal toeschouwers, verplaatste het circus zich naar
Den Dullaert. Daar wordt het nu nog gehouden. De Buut is iets anders dan een cabaretvoorstelling.Den Dullaert. Daar wordt het nu nog gehouden. De Buut is iets anders dan een cabaretvoorstelling.
De grappen mogen ook niet beledigend zijn.

2. Wie doen er aan mee? 
De eerste drie edities stonden er gastsprekers op de planken. Daarna werd het eigen volk eerst. Ze hebben allemaal
een nickname. Reggie ('t Suikerke) en Jopie Buijsrogge (D'n Pillendraaier), Arnold Coenen ( 't Ollands Meesterken)
en Frans de Schepper (Sieske de Flierefluiter) zijn tonpraters van het eerste uur. Later kwamen onder andere Het
Holle Vat (Bart Hollestelle), Toon van Peet Vink (Tonny Verwer) en Tiele Kokien (Marlies de Vliegere) erbij.
Ze zijn allemaal verkleed.Ze zijn allemaal verkleed.

3. Dat klinkt wel als carnaval.
Dat is het ook. De Buut is onlosmakelijk verbonden met het carnaval in Hulst. Prins Carolus komt langs met zijn
Raad van Elf, het Vossenlied wordt gespeeld door een van de Hulsterse dweilbands. En wie wil, mag verkleed komen. 
Je mag ook in je gewone kloffie om de grappen lachen. 

4. Waar gaan die grappen over? 
De Hulster politiek moet er altijd aan geloven. Dankbare onderwerpen zijn projecten die vertraging hebben opgelopen
zoals Plan Perkpolder en De Nieuwe Bierkaai. Grappen over gastheer Den Dullaert zitten er ook altijd bij.zoals Plan Perkpolder en De Nieuwe Bierkaai. Grappen over gastheer Den Dullaert zitten er ook altijd bij.
Dat er wordt gelachen met de decibellen die wethouder Diana van Damme produceert, is een een-twee-drietje.
Het publiek is vaak bijzonder kritisch en heeft zo zijn favorieten. Als iemand niet grappig is, wordt dat echter zelden
hardop uitgesproken. Of zoals Frans de Schepper een paar jaar geleden in een interview zei:
"Als de toeschouwers mijn Buut niet leuk vinden, zeggen ze: 'Arnold was goed hè?'." 

5. Hoe populair is het?
Het zegt genoeg dat de kaarten voor de zaterdagavondvoorstelling binnen twee minuten verkocht waren.
VVoor vrijdag duurde het vier minuten langer. In de eerste twaalf uur gingen tweeduizend tickets van de hand.
In totaal zijn er vijf voorstellingen. Kaarten zijn niet meer te koop.


