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De Literaire Bank. hier nog in karton, seconden voor de onthulling.
FOTO NIELS WESTRA

Kunstenaar en meubelmaker In-
eke van der Blom ontwierp deze
bank, die een vaste plek heeft op
het grasveldje bij de Grote of Jaco-
bijnerkerk in Leeuwarden. Dich-
ter Sytse Jansma zorgde voor de
poëtische invulling, waarbij hij
aansloot bij zijn project Spreken-
de stenen.

Dat behelst gedichten en ver-
halen, ontsloten met QR-codes
die horen bij verschillende ste-
nen met gezichten erop, die ook
weer terugkeren op de bank. Dat
levert een gemakkelijk te belopen
reeks op, al spreekt Jansma liever

niet van een ‘route’.
Remco Kuiper, Nicole van den

Berg, Gemale Bofunda en Ray-
mond Muller leverden bijdragen,
na gesprekken met ‘ervarings-
deskundigen’ omtrent het thema
eenzaamheid. Dit is onderdeel
van het Arcadia-project Over de
drempel, met precies dat als the-
ma.

Wethouder Hein Kuiken zag
wel meer van zulk soort banken
voor zich in zijn gemeente, ook in
dorpen als Grou en Stiens. Jans-
ma’s gedicht staat in twee talen
op deze bank, zelf een mooie me-
tafoor voor ‘eenzaamheid’ en
‘ontmoeting’.

De Nederlandstalige versie
met de titel Eenzamens aan de
voorkant en de Friese, met de
minstens zo woordspelige titel
Iensuminske, op de achterkant.

Bank onthuld van
eiken en van poëzie
LEEUWARDEN Een bank gemaakt
van massief eikenhout, maar
ook van poëzie. Dat is de Literai-
re Bank, donderdag onthuld als
onderdeel van City Of Literature
en Over de drempel.

O
ars as oars. Sa meist de
iepenloftspullen fan
Snakkerbuorren wol

betitelje. Dat jildt grif ek foar de
nijste kreaasje Nei Man. Yn op-
dracht fan Snakkerbuorren
skreau de jonge Raymond Muller
yn gearwurking mei de jeuchlike
regisseur Brecht Wassenaar in
nijsgjirrich mar ek oangripend
stik dat in grut publyk fertsjin-
net. Hjir lit de jongerein sjen dat
der mear is dan frijbliuwende
keunst. In loketamtner dy’t altyd
keurich neffens de regeltsjes
libbe , krijt te hearren dat er net
lang mear te libben hat. It is it
begjin fan in syktocht nei de sin
fan syn libben, mar ek nei de sin
fan ús libben. Want dizze Man is
in hjoeddeistige ferzy fan de
midsieuwske ‘Elckerlijc’.

De Man komt in grut ferskaat
oan paadwizers tsjin: sa as in
neuroatyske pakjesbesoarger,,in
parrenfrou dy’t se ek net allegear
op in rigeltsje liket te hawwen, in
dizenige houtsnijster dy’t hiel
zen besiket te wêzen en in swal-

ker dy’t fan oaren profitearret. En
dan is der noch dy jonge frou
dy’t op syk is nei har heit. Mar
úteinlik sil de Man sels kieze
moatte hokker paad hy úteinlik
opkuierje sil.

Brecht wassenaar hat dizze
rike tekst prachtich ferwurke yn
it smûke teater fan Snakkerbuor-
ren. It spul is fan in profesjonele
kwaliteit, de foarmjouwing is
teatraal en jout de fakentiden
wat earnstige dialogen in humo-
ristysk setsje mei.. Der binne in
soad fragen dy’t yn earste yn-
stânsje gjin oplossing krije en dat
makket it gehiel ek noch span-
nend. Bodes Kroes, dy ’t de Man
spilet, draacht it stik mei alle
kleuren fan it emoasje palet.

Hy is it grutste part fan é jûn
op ‘e planken mar it slagget him
goed om ús mei te nimmen yn
syn syktocht. Alle tsjinspilers
hawwe harren absurde tiks goed
yn ’e bouten. Op in plein fan
fjouwer kartonnen wenningen
krijt dit stik in moaie teatrale
ynfolling mei rook, in wynmach-
ne en in scooterke dat alle kan-
ten opfljocht. Wat ek bysûnder is,
binne de sênes mei de byldspi-
lers. Dan komt de stêd ta libben
en rinne de minsken har eigen
wei, mar wol lâns inoar.

GEWIKT & GEWOGEN

Hjoeddeistige
‘Elckerlijc’: ‘Nei Man’
Barren: premiêre iepenloftspul.’Nei

Man’ Plak: Snakkerbuorren. Sjoen:

woansdei 29 juny Tekst: Raymond

Muller Rezjy: Brecht Wassenaar.

Publyk: útferkocht teater
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1. Manifestatie aan het strand (1961)
Met collega-kunstenaars Ger van Elk
en Bob Wesdorp stelt Wim T. Schip-
pers het A-dynamisch Manifest op.
Ze pleiten voor kunst waarin per-
soonlijke expressie van de kunste-
naar geheel afwezig is. Saaiheid en
verwarring, daar gaat het (onder
meer) om. Tijdens zijn performance
Manifestatie aan het strand giet
Schippers een flesje gazeuse van het
merk Green Spot leeg in de zee bij
Petten.

2. Pindakaasvloer (1962)
Het kunstwerk behelst precies wat
de titel belooft: een met pindakaas
ingesmeerde vloer. Het concept uit
1962 wordt in 1969 voor het eerst
uitgevoerd in een galerie in Loener-
sloot. Bij een tentoonstelling in het
Centraal Museum in Utrecht wordt
in 1997 de pindakaasvloer door be-
zoekers bestrooid met hagelslag en
witte boterhammen. In 2001 koopt
het Rotterdamse Museum Boijmans
van Beuningen het concept. Bij een
tentoonstelling van het kunstwerk
daar, wordt 1100 liter pindakaas ge-
bruikt. Meerdere bezoekers stappen
per ongeluk in de pindakaas.

3. Hoepla (1967)
Geruchtmakend tv-programma
voor jongeren, waarvan Schippers
een van de makers is. Historisch: in
het programma is voor het eerst op
de Nederlandse televisie een naakte
vrouw te zien (de latere kunstenares
Phil Bloom). Er is zoveel ophef over,
tot Kamervragen aan toe, dat de
VPRO na drie afleveringen kapt met
Hoepla. Maar tot een breuk tussen
Schippers en de VPRO komt het
geenszins; de omroep is vrijwel zijn
hele carrière een thuishaven.

4. Gekte (1972)
‘De radiator lekte...’ In een liedje dat
hij schrijft voor de door hem gecre-
eerde tv-figuur Barend Servet laat
Schippers die zin volgen door ‘... en
ik kreeg last van gekte.’ Dat zelfver-
zonnen woord ‘gekte’ maakt snel
opgang. Van Dale omschrijft het als
‘dwaasheid’, maar ook als ‘massaal
enthousiasme’ (bijvoorbeeld: de
gekte rond het Nederlands elftal) en
‘overspannen situatie’ (de gekte op
de huizenmarkt). Dat gekte een crea-
tie van Schippers is, realiseert bijna
niemand zich meer.

5. Van Oekel’s Discohoek
(1974-1975)
Door Schippers bedachte persiflage
op TopPop en soortgelijke muziek-

programma’s, waarin de dan nog
onbekende zangeres Donna Sum-
mer haar Nederlandse tv-debuut
maakt. Presentator Sjef van Oekel
(gespeeld door de gewezen operette-
zanger Dolf Brouwers) eindigt veel
zinnen met een knallend ‘Reeds!’.
Scholieren die het enthousiast over-
nemen, maken er hun leraren gek
mee. Samen met tekenaar Theo van
den Boogaard maakt Schippers ook
een populaire strip over Sjef van
Oekel.

6. Ernie (vanaf 1974)
In de Nederlandse versie van het
Amerikaanse kinderprogramma Se-
samstraat verzorgt Wim T. Schip-
pers de stem van Ernie. Die van
vriend Bert wordt ingesproken door
cabaretier Paul Haenen. De stemac-
teurs dragen in belangrijke mate bij
aan de Nederlandse populariteit, bij
zowel kinderen als volwassenen,
van Bert en Ernie. In Sesamstraat
doet Schippers ook de stemmen van
Kermit en Graaf Tel. Eind jaren ze-
ventig, begin jaren tachtig is hij ook
de Nederlandse Mickey Mouse in
Disneytekenfilms.

7. Torentje van Drienerlo (1979)
Kunstwerk op de campus van de
Universiteit Twente in Enschede. Uit
een vijver steekt de spits van een
kerktoren, zoals je dat in het buiten-
land ook wel eens ziet bij een stuw-
meer. De suggestie wordt gewekt dat
zich onder water een compleet kerk-
gebouw bevindt, misschien zelfs wel
een heel dorpje. Het kunstwerk
wordt wel uitgelegd als een verbeel-
ding van het achterblijven van ker-
kelijke dogma’s op wetenschappe-
lijk inzichten. Zou goed kunnen dat
Schippers daar hard om moet la-
chen.

8. Ronflonflon (1984-1991)
Wekelijks radioprogramma dat vol-
uit Ronflonflon avec Jacques Pla-
fond heet. Die Plafond is Schippers
zelf, die steevast door de in het pro-
gramma gedraaide platen heen
praat. Vaste verschijningen zijn on-
der anderen Wilhelmina Kuttje juni-
or, Jaap Knasterhuis en Etna Vesu-
via. Vaste rubrieken zijn ‘De krant
van gisteren’ en ‘Wie zullen we nu
weer eens bellen?’ Het programma,
dat in de namiddag wordt uitgezon-
den op Hilversum en later Radio 3,
slaat vooral aan bij middelbare scho-
lieren.

9. Going to the Dogs (1986)
Toneelstuk voor zes herdershonden,
waarmee Schippers internationale
belangstelling trekt. De honden lij-
ken bij de twee opvoeringen in de
Stadsschouwburg maar wat te doen
op het podium, maar houden zich
volgens Schippers keurig aan het
scenario. Ook hier weer Kamervra-
gen, want Going to the Dogs is een
gesubsidieerd toneelstuk. Hond Ilja
(1981-1996) krijgt later een eigen
portret in de eregalerij van de
schouwburg. Het hangt naast het
portret van Mary Dresselhuys.

10. Stationnement gênant (2011)
Nog meer hondgerelateerde kunst.
Stationnement gênant is een vier
meter hoge hondendrol, uitgevoerd
in kunststof. Schippers maakt het
beeld aanvankelijk voor een open-
luchttentoonstelling, maar het
wordt in 2011 aangekocht door de
VPRO ter gelegenheid van het 85-ja-
rig bestaan van de omroep. Sinds-
dien staat het beeld, in de volks-
mond bekend als ‘de drol van Wim’,
opgesteld in de tuin van het VPRO-
gebouw op het Mediapark.

Wim T. Schippers 80 jaar:
10 hoogtepunten oeuvre
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Wim T. Schippers in 2010. FOTO ANP/THOMAS SCHLIJPER

Wim T. Schippers
wordt vandaag 80
jaar. Tien hoogte-
punten uit het
oeuvre van de
kunstenaar,
(stem)acteur, ra-
dio- en tv-maker,
schrijver en pre-
sentator.


