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Voorwoord
Het taaluniversum van Wim T. Schippers is chaotisch en logisch,
onzinnig en betekenisvol, uitgestrekt en compact. Maar vooral was
het tot dusver terra incognito.. Dit boekje biedt een eerste inventari-
satievan Schippers' taaivondsten, -grappen en -experimenten, zorg-
vuldig gedestilleerd uit vele stapels scenario's, publicaties, geluids-
dragers, videobanden en wat al niet. Toch bestaat de kans dat u juist
die éne obscuriteit die u al zo lang koestert, niet terugvindt. Daarvoor
zijn drie mogelijke oorzaken. Ten eerste hebben we een selectie
moeten maken, waarbij vele hilarische voorbeelden het veld hebben
moeten ruimen ten gunste van andere. Ten tweede kan het zijn dat
de parel in uw achterhoofd eenvoudig niet bestaat in het werk van
Schippers, ook al denkt u van wel. Miljoenen mensen geloven dat
kapitein Kirk uit Star Trek regelmatig 'Beam me up, Scotty' zei, ter-
wijl precies die frasering nergens voorkomt. Ten slotte is het mogelijk
dat we in een lachstuip ergens overheen hebben gelezen of geluisterd.

We willen een aantal mensen bedanken. Allereerst gaat onze
hartelijke dank uit naar Ellen Jens, die ons toegang verleende tot de
schimmelrijke schatkamer van Wims privé-archieven. Zonder de
inspanningen van de audiovisuele afdelingen van het Stedelijk Mu-
seum Amsterdam en het Groninger Museum had de wereld van
'Schippers er voor ons heel anders uit gezien. We danken Henk en
Hans Bom van het Nederlands Wim T. Schippers Genootschap voor
hun hulp bij schijnbaar onoplosbare kwesties. Dank aan Hilde
Brontsema en Bart FM Droog voor hun inhoudelijke bijdragen.
Speciale erkentelijkheid gaat uit naar Aart-Jan van Amerongen, die
op het juiste moment verkoos naar Nieuw-Zeeland af te reizen en
ons daarmee enkele weken een rustig onderduikadres bezorgde om
dit boek af te maken. Dank aan Net 5 dat ons met hun dagelijkse
programmering van Buffy, the vampire sïayer op de been hield. En
aan onze ouders, die we na afronding van dit boek weer eens hopen
te ontmoeten. Maar vooral danken we Wim T. Schippers voor zijn
onvermoeibare bijstand, sympathie en parafernalia, en vooral voor
zijn wonderlijke werk, dat er voor zorgde dat we altijd snel weer last
kregen van een goed humeur.

Ingmar Heytze en Vrouwkje Tuinman
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Wim T. Schippers als Simon Raaspit in We zijn weer thuis (1989).
Foto: Mare Mildner



Inleiding
ZEG HET DAN

Wie de enorme hoeveelheid tekeningen, schilderijen, objecten, in-
stallaties, boeken, strips, geluidsdragers, toneelstukken, televisie-
series en radioprogramma's overzietvan Wim T. Schippers (geboren
1942, Groningen), kan zich moeilijk voorstellen dat het hier om een
man gaat die ooit in een interview verzuchtte: 'Soms heb ik een
off-day, bijna een heel off-leven heb ik eigenlijk.' Als zo'n enorm
oeuvre in zo'n beetje alle kunstdisciplines tijdens een off-leven tot
stand is gekomen, vraag je je onwillekeurig af wat een on-leven dan
wel had opgeleverd.

Een bijzondere eigenschap van het werk van Wim T. Schippers
is dat het bijna allemaal kan worden teruggevoerd op een concept.
We hebben hier niet te maken met een gekwelde kunstenaar die een
dialoog met de materie aangaat om na een proces van onnavolgbare
diepte tot een kunstwerk zonder titel te komen. Meestal krijgen
Schippers' creaties intrigerende namen mee als Zeg het dan (teke-
ning, 1960), Tamelijk veel bloemen (collage, 1961) Plast-o-lux (as-
semblage, 1963), De plof (assemblage, 1966) of Wat nu? (collage,
1978). Schippers is een conceptueel kunstenaar. Hij gaat hierin zo
ver dat hij bij sommige ideeën niet gehinderd wordt door een gebrek
aan praktische mogelijkheden om ze daadwerkelijk uit te voeren —
soms ontbreekt zelfs de wens daartoe. Dat doet niets af aan de
artistieke waarde, want die schuilt in het concept. Een goed voorbeeld
is het voorstel van Schippers uit 1961 om 'totaal massieve bank-
gebouwen' op te richten: grote blokken beton waar niemand in of
uit kan. Verwezenlijking van zo'n plan draagt niet werkelijk bij aan
een reëler worden van het idee; de wonderlijke gedachtegang op
zichzelf is voldoende.

Nu is een idee geen idee als het niet wordt vastgelegd in taal. Een
conceptueel kunstenaar is daarom haast per definitie ook een taal-
kunstenaar. Wim T. Schippers heeft dat predikaat zeker verdiend.
Op Marren Toonder, Kees van Kooten en Wim de Bie na is er geen
kunstenaar die zoveel invloed op onze taal heeft gehad. Schippers'
invloed laat zich vooral gelden in de betekenisverandering van
woorden en uitdrukkingen. Dat wil zeggen: Schippers heeft weinig
nieuwe woorden bedacht, maar hij heeft er wel voor gezorgd dat
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veel bestaande termen nooit meer de oude zijn geworden. Henk van
Gelder schrijft in het boekje Aju paraplu, gevleugelde woorden van
radio en televisie (1993) de volgende tien uitdrukkingen aan Schippers
toe: 'bal gehakt', 'gekte', 'ik word niet goed', 'joe', 'peu nerveu',
'pollens', 'prima de luxe', 'reeds', 'verdomd interessant, maar gaat
u verder' en 'waar heb dat nou voor nodig'. Daarvan zouden alleen
de samentrekking 'gekte' en de aanspreekvorm 'joe' aanspraak kun-
nen maken op de betiteling 'nieuw'.

Een besmettelijke expositie
DE VERSCHILLENDE LOOPBANEN VAN WIM T. SCHIPPERS

Wie veel omgaat met het werk van Schippers, raakt er door besmet.
De bezoekers van de overzichtstentoonstelling Wim T. is hier (Cen-
traal Museum te Utrecht, 1997) kwamen als vanzelf in de wereld van
Schippers terecht — vooral het flinke aantal mensen dat tot hun
ontsteltenis plotseling vast kwam te staan in een kunstwerk: de
Pindakaasvloer, een remake van een gelijksoortige vloer uit 1969.
Deze was bij wijze van verrassing niet beschermd door een hekje of
andere afscheiding. In plaats van een waarschuwing van enigerlei
aard was er wel een deurtje, waarachter zich een stapel nieuwe
vloerbedekkingtegels bevond. Hiermee ging de dienstdoende sup-
poost in de weer, wanneer de sporen zich te ver uitstrekten. Het
werk was briljant in meerdere opzichten. Om te beginnen werd
iedereen die in de pindakaas terechtkwam, onvrijwillig ingelijfd bij
het legioen van Schippersacteurs dat zich al 35 jaar lang struikelend,
uitglijdend, verward en ongemakkelijk een weg door de ether of
over het toneel baant. Ten tweede werd de goede verstaander er
subtiel op gewezen dat men in een museum meestal alleen naar de
muren kijkt en zelden naar de grond. Daardoor wordt licht iets
moois, of gevaarlijks, over het hoofd gezien. In plaats van terecht te
komen in een pindakaasvloer hadden de onfortuinlijke bezoekers
immers ook in een 'negatieve bijdrage' kunnen storten, zoals Schip-
pers die in 1964 wilde leveren aan een kunstmanifestatie in Zeist:
'een keurige kuil van bescheiden afmeting, die het betreden van het
culturele gebouw in lichte mate belemmert'. Overigens stak de
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gemeente Zeist hier een stokje voor. Ten slotte maakte de Pinda-
kaasvloer andermaal duidelijk hoe eenvoudig het is om mensen van
hun stuk te brengen. Sommige bezoekers werden buitengewoon
kwaad dat de museumdirectie zo'n gevaarlijke en vieze vloer zomaar
liet liggen. In een tijd waar bijna alle taboes wel zo'n beetje bespreek-
baar zijn, blijkthetnog altijd vrij eenvoudig om mensen te ontregelen
— een paar kilo kleverig boterhambeleg voldoet. De verwarring die
de overige installaties, objecten en beeld- en geluidsdragers in de
volgende zalen bij het bezoek zaaiden, leidde er uiteindelijk toe dat
een van de auteurs van dit boek in de museumrestauratie (alwaar
ook 'mufdrank' verkrijgbaar was) een dampende kop koffie in het
kruis van de ander deponeerde onder het uiten van de kreet 'pardon
reeds'.

De Pindakaasvloer is een goed voorbeeld van Schippers' concep-
tuele continuïteit. Er is geen wezenlijk verschil tussen karakters als
Ernie en Jacques Plafond, en de met behulp van magnetische krach-
ten in het luchtledig verkerende keivormige sculptuur Het is me wat
(1999). Want wat Wim T. Schippers ook maakt en welke kunstvorm
hij ookkiest, de gedachte erachter blijft altijd dezelfde: Alles Is Onzin.
'Je moet gewoon de totale zinloosheid van het leven kunnen voelen.
De zin van het leven is de zin die je er zelf aan geeft', aldus Schippers
in een interview met De Groene Amsterdammer. Het oeuvre van
Schippers daagt de toeschouwer uit om zelf op zoek te gaan naar
antwoorden op de grote vragen van het leven en niet klakkeloos de
mening van een ander over te nemen. Daarom is veel van zijn werk
gericht op het ondergraven van bewuste en onbewuste afspraken en
het belachelijk maken van autoriteit en dogma's. Schippers laat zien
dat in principe alles zinloos en onzinnig is, maar daarom nog wel
de moeite waard (NRC Handelsblad, 1983):

Het is het inzicht dat het hele leven totale onzin is en tot niks leidt
maar dat je er nou eenmaal bent Je neemt er geen genoegen mee
dat het zo afloopt en zo ontstaat de drang om je onsterfelijk te
maken met een aantal dingen. (...) Want wat is er nou aan het leven
als je om je heen kijkt? Iedereen neemt aan dat het heel belangrijk is
maar niemand kan je uitleggen waarom. Dus doet iedereen net alsof
en dat wordt een heel spel. Intussen kun je het heel leuk hebben
met al die onzin.

11



Die laatste eigenschap is misschien ook de reden waarom Wim T.
Schippers aan zijn projecten werkt alsof er niets anders bestaat op
de wereld - een kunstenaar die vindt dat kunst maken net zo zinloos
is als willekeurig welke andere activiteit, kan immers bijna niet anders
dan volslagen bezeten aan zijn kunst werken, afgewisseld met korte
periodes van volslagen bezeten niets doen. Zoals Schippers in De
Groene Amsterdammer verklaarde: 'Ik werk altijd aan iets of mijn
leven ervan afhangt. (...) Alle kunst is een afleidingsmanoeuvre, en
je kunt het net zo goed laten. Dat is ook het aantrekkelijke ervan,
dat je doelbewust hersenspinsels of fantasieën najaagt om er niet
aan te denken datje dood gaat.'

• Dat een grote gedrevenheid een grote productie oplevert, spreekt
voor zichzelf, maar behalve een gedreven kunstenaar is Schippers
ook een perfectionist, soms op het drammerige af. Hij vertelde
daarover in een interview met de auteurs: 'Ik werd in de vroege jaren
zestig door Elegance gevraagd om een artikeltje over drank te schrij-
ven. Het betaalde een paar honderd gulden, dus ik dacht, nouja,
doe maar. Dus toen moest ik me gaan documenteren; ik wilde niet
op een fout betrapt worden. Ik ging naar de bibliotheek en haalde
een enorme stapelboeken, over chemische formules, drankmisbruik
in de negentiende eeuw, hoe het begonnen is met drank, noem maar
op. Ik werd totaal lamgeslagen en dacht: hier heb ik een jaar voor
nodig. Ik heb het stuk maar teruggegeven.' Het klinkt onvoorstel-
baar, maar op deze manische wijze pakt Schippers al zijn projecten
aan. Als hij zijn interpretatie van het stuk Peter en de Wolf moet
voordragen, leest hij alle bewerkingen én het Russische origineel —
ook al kent hij die taal niet. Maakt hij een televisieserie, dan ontwerpt
hij zelf de titels en schrijft hij als de tijd het toelaat de muziek.
Wanneer hij iets niet zelf kan, knutselt hij net zo lang totdat hij het
wél kan. 'Ik sluit weieens een compromis, maar eigenlijk wordt mijn
werk bepaald door een soort onvolwassen streven naar het volmaak-
te. Ik weet wel dat het onzin is, maar het werk sleept me nu eenmaal
mee. Alles wat er zo simpel uit ziet, kost me heel veel werk.'

Wim T. Schippers heeft als kunstenaar enkele vrij onverwachte
carrièrewisselingen gemaakt. Van beeldende kunst ging hij over op
televisie, van televisie op radio en weer terug. Tussendoor schreef
hij muziek en werk voor theater. Eind jaren negentig stond de
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multikunstenaar weer volop in de aandacht met oude én nieuwe
beeldende kunst.

Wim T. Schippers is piepjong begonnen. Al op vijftienjarige
leeftijd experimenteerde hij met verschillende kleuren rook en be-
wegende, geluidsproducerende machinerietjes. In de jaren die volg-
den ontwikkelde Schippers zich al snel tot maker van a-dynamische
objecten als vloeren vol zout of glasscherven (ideeën voor vloeren
met gekookte spinazie en andijvie werden afgewezen door de be-
oogde galerie) en een vier meter hoge plastic pudding. Behalve
beeldend kunstenaar was hij van meet af aan ook performance artist.
Dat paste goed in de uitgangspunten van de Fluxus- beweging, de
kunststroming waarin Schippers begon. Fluxus was een internatio-
naal samenwerkingsverband tussen kunstenaars uit disciplines als
beeldende kunst, muziek, literatuur en film. Binnen deze beweging
heerste, in navolging van het uit Frankrijk afkomstige situationisme,
het idee dat kunst elitair, intellectualistisch en vastgeroest was, en
als gevolg daarvan niet veel meer te maken had met de realiteit en
de toeschouwer. Het situationisme propageerde vanaf 1957 een her-
uitvinding van het dagelijkse leven, waarin kunst en cultuur geïn-
tegreerd zouden worden. Middelen daartoebestonden voornamelijk
uit sabotage van elke normale gang van zaken, met als doel mensen
uit hun gebruikelijke patronen te trekken. De kunstenaar kreeg de
taak om de kunst weer terug te brengen naar het echte leven en het
publiek en deze op die manier op te schonen (de term 'fluxus'
betekent onder meer 'zuiverende, overvloedige ontlasting'). Om die
reden hadden Fluxus-kunstenaars ook veel aandacht voor chaos,
spektakel en performance. Een van de bekendste door Fluxus geïn-
spireerde acties die Schippers uitvoerde was het leeggieten van een
flesje limonade gazeuse in zee aan het strand van Petten in 1961.
Minder in het geheugen gebleven, maar minstens zo aardig is het
stuk 1. niet roken 2. niet eten 3. roken 4. eten, dat op 13 november
1964 werd uitgevoerd tijdens een Fluxus Festival in de Kurzaal van
Scheveningen. Zoals Harry Ruhé omschrijft in de catalogus Het beste
van Wim T. Schippers (1997): 'Vijf heren komen op, gaan op het
podium naast elkaar staan, kijken enkele minuten de zaal in en gaan
weer weg. Even later komen de vijf heren weer op, kijken enkele
minuten de zaal in en gaan weg. Opnieuw komen de vijf heren terug,
maar nu roken ze een sigaretje alvorens te vertrekken. En weer
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komen ze terug, stellen zich weer op, maar nu eten ze er een broodje
bij.' De kritieken waren lovend: 'Dit werk, prachtig van opbouw en
magistraal uitgevoerd, oogstte terecht een uitbundig applaus. Over
enkele schoonheidsfoutjes, zoals het feit dat de tweede van links zijn
broodje veel eerder ophad dan de rest, willen we op deze plaats dan
ook niet zeuren', schreef een recensent. Schippers had het zelf
kunnen bedenken.

Zoals gezegd was voor veel van Schippers' artistieke projecten het
idee al voldoende. In 1961 richtte hij samen met studiegenoten Bob
Wesdorp en Ger van Elk (Schippers volgde gedurende twee jaar een
opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheid, de latere Rietveld-
academie) het A-dynamisch Centrum op. In het vouwblad bij de
eerste tentoonstelling van a-dynamisch werk in Museum Fodor
(1962) pleitte Schippers voor het bewust niet-uitvoeren van onuit-
voerbare plannen, ofwel 'werken die bestaan bij de gratie van het
nimmer uitvoerbaar zijn'. Het zou, aldus de tentoonstellingstekst,
'verstandig zijn wanneer men overging tot het breien van een reus-
achtig kleed van tijdtrotserend draad, dat een groot stuk aardopper-
vlak kan bedekken. Het mag ook als een slab aan de aardbol "han-
.gen".' Verder werd er onder meer gepleit voor oprichting van 'plestik
bomen, vorming van kale plekken in steden en gezellige reusachtige
en reusachtige gezellige meubelen die eventueel boven openbare
gebouwen uitrijzen, tijdelijke bemoeilijking van het betreden en
verlaten van voornoemde gebouwen, de oprichting en bouwing van
bulten en kuilen, het in keurige rijen uitstallen van zinloze voor-
werpen op een plein, de totale ontruiming van alle gemeentemusea,
het eksposeren van stank resp. verkwikkende lucht, het geven van
vermoeiende en praktische konserten'. Dit was ook de tijd waarin
Wim Schippers zijn naam veranderde. Dat gebeurde tijdens een
interview met Vrij Nederland. 'Ik was een beetje balorig en zei: "alles
goed en wel, maar in het interview wil ik Wim T. Schippers heten."
Ik wilde Willem Duys parodiëren die een O tussen de voor- en
achternaam had laten zetten', aldus Schippers in 1984 in Trouw.

In 1965 exposeerde Schippers het kunstwerk The Chair, een ruim
5,5 meter hoge paarse stoel in het Amsterdamse Vondelpark. 'Hij
werkt volkomen verpestend op zijn omgeving', aldus Schippers. 'De
rest wordt er meteen kunst door.' De pers bestempelde het ding tot
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een 'metershoge vloek in plastic'. Iemand die over Schippers' werk
op locatie opmerkte dat dit toch geen kunst was, kreeg te horen:
'Dat heeft u mij ook niet horen beweren.'

In 1971 verruilde Schippers de beeldende kunst voor de televisie,
waarover hij later in NRC Handelsblad vertelde:

Ik vond dat buitengewoon verfrissend na al dat geknutsel met die
mechaniekjes. En het was bovendien geheel in de geest van de
Fluxus-beweging om uit dat benauwde kunstwereldje te stappen en
je kunstzinnige ideeën toe te passen in het ware leven. In de tijd dat
ik me op televisie begon te concentreren, werd me wel gevraagd:
Zeg Wim, exposeer je niet meer? Dan antwoordde ik: ik exposeer in
de grootste galerie van de wereld.

Van 1971 tot en met 1994 was er bijna ieder jaar wel een serie op de
televisie te zien, en de jaren waarin dat niet het geval was, leverde
Schippers een televisiespel of theaterregistratie af. Vanaf 1974 pro-
duceerde Schippers ook nog minstens eenmaal per jaar een eenakter,
muziektoneelstuk of avondvullend programma voor bepaalde ka-
rakters als Sjef van Oekel of Jan Vos en Etna Vesuvia. Vanaf 1972
verscheen er een stroom aan singles, EP'S en LP'S , meestal als spin-off
van de televisieseries. De eerste CD, Geen touw, een keuze uit vijf
jaar Ronflonflonsongs verscheen in 1990: 'Dit is Jacques Plafond, ik
richt het woord tot joe via zo'n stomme CD.' Vanaf 1981 verschenen
er, min of meer los van Sesamstraat, een aantal geluidsdragers met
sketches en liedjes van Bert en Ernie door hun vaste vertolkers, Paul
Haenen en Wim T. Schippers. Vanaf 1977 werkte Schippers ook mee
aan diverse radioprogramma's (waaronder Nova Zembla en Bordt),
en in de periode 1984-1991 was er natuurlijk het onvolprezen Ron-
fionflon 'avec Jacques Plafond'. Behalve dit radioprogramma, dat
kon rekenen op een trouwe schare toegewijde fans, en het spraak-
makende toneelstuk Going to the dogs (1986) dat door zes goed
getrainde herdershonden werd gebracht, lijken vooral de televisie-
series te zijn blijven hangen in het collectieve geheugen. Herinnert
u zich deze nog? DeFredHaché Show (1971-72), DeBarend Servetshow
(1972-73), Van Oekel's Discohoek (1974-75), Het is weer zo laat (1978),
Delachendescheerkwast(i98i-8z), OpzoeknaarYolanda (1984-85), Pla-
fond over de vloer (1986) en ten slotte We zijn weer thuis (1989-1994).
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Het is me wat, het leven
WIM T. SCHIPPERS EN DE ZIN VAN HET BESTAAN

Wim T. Schippers is op het eerste gezicht een luchthartig kunstenaar.
Uit bijna al zijn werk spreekt een twinkelend soort chaotische,
ongecompliceerde levensvreugde. Dat betekent niet dat de grote
vragen van het leven worden vermeden - integendeel zelfs. God,
kosmos, leven, dood en lotsbestemming komen in ruime mate aan
bod, alleen komen ze op de meest wonderlijke momenten om de
hoek kijken. Het ligt in de lijn van Schippers om juist in de meest
banale situaties de meest abstracte discussies te laten ontstaan. Zo
vertelt een voormalig studente Theologie in het toneelstuk Sans
Rancune dat ze indertijd door de kruidenier in vijf minuten van

- haar geloof is gepraat. 'Ik toch een beetje beduusd, en toen vroeg-ie:
mag het een half onsje meer zijn.' In Schippers' werk zijn personages
met een paar ontmoedigende woorden al snel van God los. Met
hetzelfde gemak laten anderen zich juist bekeren, zoals Thijsje uit
We zijn weer thuis, die door plotseling het licht te zien zijn kans
grijpt om een Bijbels ingesteld meisje de koffer in te krijgen. Mak-
kelijker wordt het er vervolgens allemaal niet op. Diezelfde Thijs
belijdt zijn twijfels aan het Al als volgt:

... geld en goed en kwaad, wat je moet doen en laten, voor wie,
voor wat, wie we zijn of zouden moeten zijn en van wie dan wel
en waarom, begrijp je wel? Valt het wel te weten, en wat is weten
en wat heeft alles dan voor zin, wat is trouwens zin, of doen we
gewoon maar wat. Of denken we alleen maar dat we gewoon maar
wat doen, of niet?

Afgezien van een enkele uitbarsting in deze trant wordt de condition
humaine in het werk van Wim T. Schippers niet gedramatiseerd,
maar gerelativeerd. Futiele zaken worden buiten proportie opgebla-
zen en belangrijke dingen en passant even aangestipt. Zo vraagt Gé
Braadslee in Het is weer zo laat bij het boodschappen doen: 'Zeg
groenteman, gelooft u dat er leven is na de dood?' Waarop de
nuchtere middenstander zegt: 'Nou mevrouwtje, ik denk het wel,
maar ik geloof niet meer dat ik het nog zal meemaken.' Ook God
blijft allerminst buiten schot. Zo werd het opperwezen eens uitge-
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nodigd voor een interview met Fred Haché. Wim T. Schippers in
De Groene Amsterdammer.

Op het laatst konden we geen gasten meer krijgen -ja, dat was een
leuke tijd. Toen dachten we: dan nemen we maar de allerhoogste.
Maar die uitzending is verboden door Jan Blokker, die toen hoofdre-
dacteur van de WRO-televisie was. Doodzonde. In een lichtflits was
God er opeens, onder begeleiding van het Ere zij God. En Fred Haché
vroeg aan God: Veel mensen leiden een godvruchtig bestaan. Als ze
dood gaan, komen ze in Uw hemel. Maar er zijn ook mensen die er
maar wat op los leven en vlak voordat ze doodgaan kans zien zich te
bekeren. Die komen ook in de hemel! Is dat niet wat onredelijk, zo
vraag ik mij af komma God?' En God beloofde zijn gedachten erover
te laten gaan.

Overigens hecht Schippers geen geloof aan het idee van een almach-
tige schepper, vertelt hij in het Algemeen Dagblad: 'Mensen geloven
in iets, terwijl er geen enkele reden is om aan te nemen dat er een
soort almacht is die alles bestuurt. Het is helemaal niet aannemelijk
dat iemand iets uitgetekend heeft en het vervolgens heeft laten
maken. (...) Je kunt ookbest geloven in een blik sperziebonen ergens
in het heelal, dat alles bestiert.' Het leven en de dood kunnen rekenen
op een vergelijkbare behandeling, blijkt uit de volgende uitspraak,
die Wim T. Schippers op zijn 55e deed in De Groene Amsterdammer
(26 februari 1997):

Net als je er een beetje aardigheid in begint te krijgen takelt de boel
alweer af en mag je weer vertrekken. Waar slaat dat op! Als ik er niet
was geweest, had je me niet horen klagen, maar nu ik er eenmaal
ben, wil ik ook blijven. Geboren worden vind ik onzin, maar dood-
gaan vind ik nog veel grotere onzin.

Zoals het in het stuk Relapsus heet: 'Je dagen zijn geteld vanaf de
conceptie.'
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Er schijnt hier wat aan de hand
HET TAALUNIVERSUM VAN WIM T. SCHIPPERS

Tijdens een opening van het Centraal Museum in Utrecht, waar
Wim T. Schippers als ceremoniemeester zal fungeren, verklaart hij
tijdens de soundcheck: 'Ik zal blij zijn als het vijf uur is.' 'Maar deze
opening duurt toch maar tot twee uur?' vraagt iemand. 'Jawel,'
antwoordt Schippers, 'maar dat zeg ik gewoon graag. Omdat die
uitdrukking op elk uur van de dag klopt en dus nergens op slaat.
Toch kun je altijd straffeloos beweren dat je blij zult zijn als het vijf
uur is.' Zo'n redenatie is het taaluniversum van Wim T. Schippers
in een notendop. Binnen normale communicatievormen is er maar
één logische interpretatie voor de uitspraak 'ik zal blij zijn als het
vijf uur is': de spreker kijkt uit naar het moment dat de werkdag er
op zit. Wellicht omdat hij het erg druk heeft, moe is, of een lastige
klus moet opknappen. Schippers gebruikt deze zin heel anders, en
op het eerste gehoor ook onjuist: hij is immers al om twee uur klaar.
Als iemand hem daar op wijst, is hij niet te beroerd om toe te lichten
waarom hij het toch even wou zeggen. Na deze uitleg ben je je er
opeens van bewust dat 'ik zal blij zijn als het vijf uur is' letterlijk
beschouwd een vreemde uitdrukking is. Want: waarom zou je wach-
ten met blij zijn tot het vijf uur is? En wat gebeurt er dan om je blij
te maken? En waarom gebeurt dat dan pas om vijf uur en niet
onmiddellijk?

Nu is het geen nieuws dat taal geen strikt logische vorm van
communicatie is. Spreektaal is dat al helemaal niet: wie de dagelijkse
conversatie tussen mensen letterlijk uitschrijft, of gewoon een kwar-
tiertje naar reality-soaps kijkt, staat verbaasd hoe ongestructureerd,
vaag en onduidelijk gesprekken in het wild verlopen. Veel taaluitin-
gen zijn van nature voor allerlei uitleg vatbaar. Desondanks zijn we
- in het gewone leven - meestal goed in staat om de intentie op te
pikken van wat ons wordt verteld. In het werk van Wim T. Schippers
verloopt de alledaagse conversatie vaak een stuk moeizamer dan in
het echte leven. De existentiële verwarring waarin zijn personages
geregeld verkeren, komt tot uiting in hun taalgebruik, dat wemelt
van de bizarre uitdrukkingen, vreemde stopwoordjes en wonderlijke
clichés. Wim T. Schippers vertelt daarover in een interview met de
auteurs voor Onze Taal:
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Het is mij opgevallen dat mensen, wanneer ze met elkaar praten,
eigenlijk heel raar gebruik maken van de taal. Om te beginnen is er
in spreektaal bijna geen zin die grammaticaal klopt Dat houdt de taal
natuurlijk levend, en bovendien kan het ook moeilijk anders: je be-
gint immers met een zin zonder dat je weet hoe hij eindigt. Soms
merk je halverwege dat je eigenlijk iets heel anders wilde zeggen, en
dan moetje er toch nog iets van proberen te maken. Het radiokarak-
ter Jaap Knasterhuis was daar een goed voorbeeld van: hij begon iets
te vertellen, maar raakte de draad kwijt voordat hij goed en wel bezig
was. Dan probeerde hij de zin te redden met constructies als 'wel,
en ook', die het verhaal meestal nog onduidelijker maakten. (...) Dat
soort vaagheid geeft ook aan dat taal geen wiskunde is. Er staat nu
eenmaal altijd een hoop tussen regels door. Alleen al de manier
waarop je iets zegt en wat je er eigenlijk mee bedoelt, kan zo afwij-
ken van watje precies zegt Taal is heel gecompliceerd, en vaak
onlogisch. Mensen kunnen met stelligheid de grootst mogelijke onzin
beweren, bijvoorbeeld 'dat de waarheid in het midden ligt/. Wat is
dat nou voor een uitlating? Iets is waar of het is niet waar, dus hoe
kan je dan zeggen dat de waarheid in het midden ligt? Als iemand
dat tegen je zegt, dan bedoelt hij dus eigenlijk: 'ik weet het ook nief.

Ook al gedragen de karakters van Schippers zich zelden als gewone
mensen, hun tekst heeft allerlei kenmerken die gewone spreektaal
ookheeft: brokkelig, onaf, vaak ongrammaticaal en soms redundant.
Zinnen worden halverwege afgebroken of gaan een heel andere kant
op, om vervolgens weer recht gebreid te worden. Of niet, zoals hier
in het stuk Duizend gordijnen:

Jan: 'Kan me geen fuck schelen, als we maar naar Klein Patja gaan,
daar moeten ze dus wel op rekenen, want daar heb ik nog zo het
een en ander te verhapstukken en appeltjes te schillen, met mijn
Zwitserse knipmes, waar dat al niet goed voor gebleken is.'

Woorden worden ingeslikt ('Er schijnt hier wat aan de hand'),
werkwoorden verkeerd verbogen en hele betogen lopen volkomen
uit de hand. Een voorbeeld uit de serie experimentele muziekthea-
terstukken Bugpeh Expé:
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Cees: 'Dames en heren. Met onze vertellingen uit Oom Haans vertel-
selboek schieten we al lekker op. We hebben met onze groep al een
flink aantal binnen- en buitenlandse plaatsen getroffen, het orkest
valt soms een beetje uitelkaar, sommige mensen raken zelfs geheel
weg, maar geen nood, want eh... want.'

Staande uitdrukkingen worden verhaspeld, maar wel vaak op de
manier waarop dat in gewone spreektaal ook gebeurt. Als Jacques
Plafond in de televisieserie Opzoek naar Yolanda bij de bakker na
veel gesteggel een onduidelijk auto-onderdeel aanschaft, zegt de
geïrriteerde middenstander: 'Dat is dan 44 gulden krijg ik van u.
Anders nog iets vergeten?'

Ondanks al dit soort min of meer herkenbare gebrekkigheid is de
taalbehandeling van Wim T. Schippers absoluut niet alledaags. Je
krijgt als lezer of kijker nergens het gevoel dat de zojuist uitgesproken
dialoog ook werkelijk te horen zou kunnen zijn geweest in een
willekeurige bakkerij, huiskamer of trein. Dat komt niet alleen door
de vaak absurde onderwerpskeuze van de karakters van Schippers.
Ook de manier waarop zij hun onderwerpen te berde brengen, heeft
niet veel met taal van de straat te maken. Mensen barsten te pas en
te onpas uit in een manische uitleg van iets complex. Een voorbeeld
uit Ninette de Valois:

John Visser: 'Geplaatst in thematisch verband want indien bevesti-
gend beantwoord en wie niet kunst in tijd deelnemen. Wel is er om-
trent deze materie boeken of liever schriften verschenen, die u als u
lid bent van Openbaar Kunstbezit allang in uw bezit heeft. Vandaar
ook dat Openbaar Kunstbezit, mede gezien de tijd (kijkt op horloge)
zeker niet alleen deze tijd maar zeker ook het tijdsgewricht, ik zou
zelfs zo ver willen gaan en het willen uitbreiden tot het hele verschijn-
sel tijd. Als verschijnsel. Begrijpt u wat ik bedoel?'
Henk Pah'Nee, niet helemaal.'
John Visser: 'Het is ook verre van gemakkelijk.'

Het gros van de gesprekken wordt op zeker moment om zeep
geholpen, doordat de personages alles naar de letter verstaan en
daarover uitgebreid beginnen te delibereren. Emotionele kwesties
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worden gelardeerd met jargon en officiële taal, die mensen in een
toestand van woede of opwinding nooit zouden hanteren (boze
vrouw in het toneelstuk Waar gaat het over?: 'Ik ben in het geheel
niet geïnteresseerd in, noch gediend van uw theorieën!') of zoals
hier in We zijn weer thuis:

Rob: 'Je mededogen is ontroerend, maar ook totaal misplaatst'
Covert: 'Jouw zelfvertrouwen is aandoenlijk maar volkomen
onterecht'

Kom er maar eens op tijdens een vechtpartij. Soms draait een ruzie
zelfs uit op een taalkundig debat. Neem het volgende twistgesprek
uit Relapsus, waar Richard Holms en zijn zoon Theo ruziën over
Richards nieuwe vriendin:

Richard: "Waar bemoei je je mee en wat kan het je verrotten! Ik hou
van haar, en zij van mij.'
Theo: 'Dat is een ongeoorloofde samentrekking.'
Richard: 'Wat?'
Theo: 'Ik hou van haar...'
Richard: 'Wéét?'
Theo:'... en zij houdt van mij...'
Richard: 'Noujé...'
Theo: '...met d t Jij zegt "ik hou van haar en zij van mij", waarmee je
in feite - als je het voluit zou zeggen - zegt "ik hou van haar en zij
hou van mij".'
Richard: Wie zegt dat.'
Theo: 'Jij.'
Richard: 'Dat zeg jij! Ik zei: ik hou van haar en zij van mij.'
Theo: 'En dat klopt dus niet'
Richard: 'Dat klopt niet?'
Theo: 'Grammaticaal niet'
Richard: 'O, klopt dat grammaticaal niet, meneer de schoolmeester,
nou...'
Theo: 'En voor de rest ook niet'
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Uw krabbeltje graag
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK TAALGEBRUIK

Het spelen met clichés, conventies die er in spreektaal voor zorgen
dat conversaties soepel verlopen, is een belangrijk element in het
werk van Wim T. Schippers. Zelf zegt hij daarover in een interview
met de auteurs voor Onze Taal:

Als ik mensen hoor praten, valt me altijd op hoe vreemd sommige
uitdrukkingen eigenlijk zijn. De uitdrukkingen waar mijn karakters
bekend om staan, kan je in normale conversaties horen. Als Sjef van
Oekel bijvoorbeeld iets zei waar hij zelf niet helemaal zeker van was,
zei hij er 'als het ware' achteraan. En als hij ergens heel blij mee was,
dan zei hij: 'het woord zegt het al'. Dat soort uitdrukkingen wordt te
pas en te onpas gebruikt door mensen. Je wordt je er pas van
bewust hoe vreemd ze eigenlijk zijn, als ze in een ietwat absurde
context worden gebracht. De taal is één en al cliché. Het zit vol met
idioom, jargon en vaste uitdrukkingen. Ik geloof dat ik evenveel
clichés gebruik als ieder ander. Ik ben me er wel beter van bewust
dat het clichés zijn, en daarom laat ik ze ook als zodanig uitkomen.

De personages lijken zich inderdaad zo sterk bewust te zijn van de
dubbele bodems, ambiguïteiten en valkuilen van de taal, dat zelfs
het eenvoudigste gesprek behoorlijk vermoeiend kan verlopen. Zo
komt er in de televisieserie We zijn weer thuis een besteller langs,
die wil dat Govert Zwanenpark, een van de zonen des huizes, tekent
voor ontvangst.

besteller: 'Uw krabbeltje graag.'
Covert: 'Oei, ik heb per ongeluk getekend voor ontvangst in plaats
van een krabbeltje gezet.'

Enkele afleveringen later gebeurt het volgende:

besteller: 'Als u hier even wilt tekenen...'
Govert: 'Ah! Geen krabbeltje deze keer? Wat moet ik tekenen?'
(De besteller wijst op een formulier)
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Govert: 'Jawel, maar wat wilt u, een huisje, een boompje, een
beestje...'

Overdrachtelijk bedoelde uitdrukkingen worden letterlijk genomen
— en omgekeerd. Een restaurantscène uit We zijn weer thuis:

man: 'Dit hoef ik niet te nemen!'
ober: 'Natuurlijk niet! Maar waarom bestelde u het dan?'

Als in dezelfde serie de Rolls Royce van de familie in de prak is
gereden, levert dat het volgende een-tweetje tussen zoon en moeder
op:

Thijs: 'Die is naar de ratsmodee.'
Nel: 'Dan gaan wij daar nu ook heen! Om hem daar op te halen!'

Dat hoort zo, dus dat klopt
DE LOGICA VAN SCHIPPERS

Net zoals zijn personages niet zozeer te slordig, maar juist te correct
met taal omgaan, zijn de meeste taaivondsten van Wim T. Schippers
niet zozeer onlogisch als wel extreem consequent. Afgezien van hele
lappen tekst die manifest uit fantasiewoorden bestaan ('Tepperdon
kalden vug braf goben av gandobed ponten brignen'), zijn veel van
Schippers' taaivondsten juist het omgekeerde van chaotisch: het zijn
eerder de gevolgen van een hypercorrecte, soms haarkloverige logica.
Zo zit er eigenlijk wel iets in dat iemand aan de bar twee 'ra' bestelt.
Immers: als je 'museum' in meervoud moet verbuigen tot 'musea',
dan moet twee 'rum' wel twee 'ra' zijn. En als 'schoen' een meer-
voudsvorm zou zijn van het woord 'schoe', wat moeten we dan nog
met het woord 'schoenen'? Andere hypercorrecties komen voor in
We zijn weer thuis, waai Thijs van der Hoed klaagt over een 'ten
hemelschrijdend' milieu. In Ronflonflon wordt de jingle 'Oude koe-
den' gebruikt en in een Oekelstrip ontwaart onze held een 'gemz',
als passend enkelvoud voor 'gemzen'. En dan is er de dialoog die
Sjef van Oekel met een dame voert, wanneer zij een prijs moet
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uitreiken. Tijdens het gesprek ontstaat er een licht handgemeen over
het onderscheid tussen het gebruik van de kwalificaties 'fout' en
'foutief voor de verkeerde antwoorden. Het eind van het liedje is
dat de vrouw de 'goedieve' antwoorden gaat oplezen. Ook van het
onderscheid tussen 'hier' en 'daar' krijg je bij Schippers het heen en
weer:

Jan Vos: 'Zo Jacques, daar ben ik dan.'
Jacques Plafond: 'Joe bent helemaal niet daar. Jan, volgens mij ben
joe. hier.'
Jan Vos: 'Ja, ik ben hier.'
Jacques Plafond: 'Waarom zeg joe dan daar?'
Jan Vos: 'Hoezo dan. Wat zei ik?'
Jacques Plafond: 'Joe zei: Zo Jacques, "daar" ben ik dan.'
Jan Vos: 'Wat is daarmee, dat klopt zeker weer niet?'
Jacques Plafond: 'Joe bent hier en niet daar! Om van dat "dan"
nog maar te zwijgen en om het over dat "zo" maar helemaal niet
te hebben.'
Jan Vos: 'O o, hier gaan we weer.'

Dat personages elkaar in de haren vliegen over correct taalgebruik
is schering en inslag bij Schippers. Een typische dialoog uit de
eenakter Gefeliciteerd knelpunt gaat zo:

Alice: 'Was dat nou niet een fijn plekje om neer te strijken?'
Mare: 'Welk plekje?'

, Alice: Waar we net voorbij kwamen. Dat was nou echt een fijn
plekje waar we heerlijk onbespied kunnen...'
Mare: 'Het zal er nog wel zijn, hoor.'
Alice: 'Hè?'
Mare: 'Je zegt: het was echt een fijn plekje. Ik neem vooralsnog niet
aan dat dat fijne plekje sinds wij eraan voorbij gingen ineens niet
meer zou bestaan, dan wel eensklaps niet meer zou volharden in het
fijn zijn. (...) En daarbij, hoe kan een plekje nou fijn zijn. Weet zo'n
plekje veel.'
Alice: 'Ik vond het een fijn plekje. Eh, vind het een fijn plekje.'
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DE RECEPTIE VAN SCHIPPERS' WERK

Volgens Wim T. Schippers is niets is zo verhelderend als verwarring.
De basis van zijn werk is dan ook voor een belangrijk deel geworteld
in het scheppen van misverstanden, aldus Anna Tilroe in NRC
Handelsblad (1997):

Daarmee is niet gezegd dat Schippers van tevoren wist hoe een en
ander zou verlopen, maar wel dat hij grondig heeft bestudeerd hoe
je misverstanden schept Misverstanden sturen systemen in de war,
denksystemen en als het grote misverstanden zijn zelfs sociale syste-
men. Die verwarring slaat los wat vast lag en als vanzelfsprekend
werd beschouwd, en dwingt om de boel vanuit andere perspectieven
te bezien. Schippers heeft de kracht van het misverstand ingezien en
dat als een kunstenaar uitgebuit

Of het nu gaat om zijn beeldende kunst of om het televisiewerk:
verwarring, chaos en ontregeling zijn al ruim dertig jaar lang vaste
elementen. Vanaf de Kamervragen over het vrouwelijk naakt in
Hoepla in 1967 tot de over de Pindakaasvloer uitglijdende bezoekers
in het Centraal Museum in 1997, altijd gaat er wel iets of iemand op
de een of andere manier onderuit. En dan vaak ook nog gecombi-
neerd met, of als gevolg van veel vertoon van bloot, uitwerpselen,
braaksel of ander lichaamsvocht. Daar kwam en komt regelmatig
kritiek op, maar in tegenstelling tot veel andere kunstenaars is
Schippers niet kwaad als zijn werk ergernis en onbegrip oproept.
Eerder voelt hij zich gevleid. Het lijkt hem niet zozeer om het
choqueren op zich te gaan, als om het laten zien hoe snel mensen
gechoqueerd worden door relatief onschuldige en onbenullige din-
gen. Wat dat betreft is hij eigenlijk altijd een groot kind gebleven.
Zeker voor zijn beeldende kunst en zijn televisiewerk uit de jaren
zestig en zeventig gold: hoe meer er schande van werd gesproken,
hoe leuker hij het vond. In een speciale Holland Festival-bijlage bij
het NRC Handelsblad van 13 mei 1980 memoreert Schippers de
kerstshowvan 27 december 1973, waarin een zestigplusser met gering
succes het kindeke Jezus gestalte gaf en Sjef van Oekel voor het eerst
zijn klassieker Zuurkool met vette jus ten gehore bracht:
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De dag na de uitzending waren we bezig met de voorbereidingen
voor een nieuwe show. Met Haché, Servet, Gied Jaspars en Wim van
der Linden zaten we in een café op het Thorbeckeplein en ik dacht:
weet je wat, ik ga even een krant kopen. Toen zag ik bij een AKO-kiosk
een krantekop over de volle breedte: Stop Barend Servet Show! Ik
kreeg het helemaal warm. Wat een succes, dacht ik.

Moet kunnen!
SCHIPPERSTAAL OM ZELF TE PROBEREN

Hoe absurd en onzinnig veel teksten van Schippers ook overkomen,
ze zijn zonder uitzondering zorgvuldig geconstrueerd. Binnen zijn
zelfgeschapen, alternatieve logica lijkt de manier waarop Wim T.
Schippers teksten schrijft goed vergelijkbaar met de precisie waarmee
hij beeldende kunst maakt. Er is een duidelijke, herkenbare toon in
de dialogen en regie-aanwijzingen; de taal van Wim T. Schippers
kan dan ook goed worden nagedaan. Afgezien van het domweg
nakwaken van de kreten die het voor korte of langere tijd tot
nationaal cultuurgoed hebben geschopt (waaronder 'pollens',
'reeds', 'prima de luxe', 'als het ware' en 'ik word niet goed'), büjkt
het ook mogelijk om nieuwe zinnen te maken in het stramien dat
Schippers ons in zijn teksten aanreikt. De imitator Robert Paul
verzon bij het nadoen van Sjef van Oekel bijvoorbeeld zelf de
uitdrukking 'De tranen staan mij nader dan het huilen'. Die is Van
Oekel zo op het lijf geschreven, dat hij naadloos past naast een
oorspronkelijk Oekelisme als 'het braken staat mij nader dan het
poepen'. De wartaal van Jaap Knasterhuis is aardig te benaderen
door te pas en te onpas 'wel, en ook' en 'sorry zeg' te roepen, en
verder af te zien van enige verbuiging van werkwoorden. En een
ware Schippersfan krijgt met het gebruik van het simpele woordje
'joe', uit Ronflonflon nog altijd heel wat wenkbrauwen omhoog.
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Meester van de mislukking
HET DRAMA VAN WIM T. SCHIPPERS

Op radio en televisie, op de planken, in concertzaal en museum, en
in strip- of boekvorm: werk van Wim T. Schippers verscheen en
verschijnt in bijna alle media. Toch valt het grootste deel van zijn
oeuvre te kenmerken als drama. Drama in de zin dat er altijd gespeeld
wordt met verschillende lagen in werkelijkheid en onwerkelijkheid.
In een interview met de auteurs vertelt Schippers dat hij ernaar
streeft om met zijn werk geen verwachtingen in te lossen, geen
verhaal aan het publiek voor te kauwen.

Mijn definitie van drama is dat er iets moet blijken uit wat mensen
zeggen en hoe ze zich gedragen. Als iemand zegt: 'Brr, wat is het
koud', dan moetje als kijker kunnen begrijpen dat het juist warm is.
Wat iemand zegt, moet nooit gelijk zijn aan wat er aan de hand is. Je
krijgt slecht drama als mensen dingen gaan zeggen die de kijker al
lang weet

Schippers zet kijkers niet zozeer op het verkeerde been, maar hij
geeft voortdurend aanzetjes tot interpretatie van zijn werk, tot een
onconventionele beleving van het medium in kwestie. Vrijwel altijd
wordt de basis van die werkwijze gevormd door taal en experimenten
daarmee: of het nu een vreemdsoortig getiteld kunstwerk betreft als
Romantisch wetboek, een pamflet in de krant als Inleiding tot ver-
warring of de eindeloze stapels scenario's van evenzovele theater-,
televisie- en radioproducties. 'Juist omdat mensen meestal iets heel
anders zeggen dan ze bedoelen, is taal een fantastisch middel voor
drama', aldus Wim T. Schippers in een interview met de auteurs
voor Onze Taal.

De toeschouwer van een werk van Schippers wordt altijd gestimu-
leerd om op twee niveaus naar het stuk in kwestie te kijken: enerzijds
is er het drama, met zijn spanningsboog en verhalende inhoud.
Anderzijds is er het medium zelf, waarmee wordt geëxperimenteerd
en dat ter discussie wordt gesteld. Er wordt nauwelijks een poging
gedaan het vertoonde realistisch over te laten komen. Typerend voor
deze werkwijze is een scène uit Bugpeh Expé, waar een man en een
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•vrouw aan het roeien zijn. Twintigduizend mijlen van huis, vertellen
ze. Wat niet wegneemt dat de vrouw, wanneer ze plotseling haar
mes mist, even de coulissen in rent om het 'thuis' op te halen. Of
neem de volgende dialoog tussen Fred Haché en Barend Servet:

Fred: 'Nou begin je wéér! Laten we toch liever gewoon doorgaan
met onze show en onze tekst opzeggen.'
Barend: (vriendelijk) 'Maar luister nou toch... Dat staan we toch te
doen. Dit fs onze tekst! Wat ik nu bijvoorbeeld allemaal zeg, dat staat
in mijn tekst!'
Fred: (in de war) 'O ja. O ja! Ja natuurlijk. Wat moet ik dan nu bijvoor-
beeld zeggen?'
Barend: 'Precies wat je nu zegt.'
Fred: 'Oh! Nou, dan is het goed. Nou, ik was dus, we waren, ik werd,
worden we... Kwaad. Was ik kwaad? Hè?'
Barend: 'Ja hoor es, Fred, dat weet ik niet! Ik ken jouw hele tekst niet
uit mijn hoofd!'
Fred: 'Jaja. Neenee. Jaja, ik weet het. Ik ben kwaad. Zo! Dus ik ben
een domkop?!'
Barend: 'Ja Fred, jij bent dom! Nou ja, dom, dat misschien niet...
maar eh... dom ja.'
Fred: 'Is dat nou je tekst of meen je dat nou?'
Barend: 'Het staat in mijn tekst én ik meen het.'

Vanwege de ogenschijnlijk chaotische gebeurtenissen die hij voor
het voetlicht brengt, werd Schippers in een recensie al eens 'meester
van de mislukking' genoemd. Titels verschijnen, wanneer het be-
treffende televisieprogramma al een tijdje bezig is, plotseling alsnog
op het televisiescherm. Overduidelijk bordkartonnen decors getui-
gen van een dubieuze smaak en de kleurtoepassing is niet optimaal.
Het zicht op hoofdrolspelerswordtbelemmerd door een inhetbeeld
staande lamp en hun dialogen worden regelmatig overstemd door
vreemdsoortige muziek. Ook detekstzou op het eerste gehoor warrig
kunnen overkomen. Maar het ontredderde universum van Schip-
pers is in werkelijkheid een zorgvuldig geconstrueerde chaos. In het
scenario staat meestal keurig vermeld wanneer een interview dient
te ontsporen, een karakter onthoofd in beeld dient te komen of
enige tijd na dato alsnog een ondertiteling moet verschijnen. Ook

28



de tekst, met al zijn stoplappen, aarzelingen en paradoxen, is tot op
de laatste 'eh' vooraf gepland. Acteur Kenneth Herdigein, de eerste
gekleurde hoofdrolspeler in een Nederlandse televisieserie, vertelde
er in 1984 in de VPRO-Gids over: 'Er zit ritme in. Als je zelf iets zou
toevoegen zou je merken dat het ritme niet meer klopt.'

Grote chaos kortom, die in een perfect vloeiende beweging de kamer
of toneelzaal in geslingerd wordt. Al even organisch is het proces
waarmee Wim T. Schippers via kleine kwesties ongemerkt grote
thema's de huiskamer of het theater in loodst. In de meeste shows,
televisieseries en toneelstukken gebeurt strikt genomen niet veel. De
personages begeven zich meestal slechts in de kleine kring van het
handjevol mensen dat ze kennen in hun provinciestadje. Ze doen
iets dat op werken lijkt, gaan eens naar de snackbar, pakken af en
toe de boemeltrein en zingen een liedje in de familiekring. Tussen
dit ontspannen geneuzel door verliezen ze zich in onredelijke en
vooral alledaagse kleinigheden. Er wordt geruzied over kwartjes voor
de telefoon, picknickplekjes, al dan niet vrijen, allerlei taalkwesties
en de zin van het leven. Wat die zin is, daar zijn de meeste personages,
hoe uiteenlopend van karakter en levensstijl ook, het wel over eens:
de zin die je er zelf aan geeft. Bijna iedereen jaagt een droom na: of
dat nu het veroveren van de troon is of, wat dichter bij huis, het
terugvinden van een meisje dat je slechts één keer op het station
hebt gezien. Bijna iedereen gaat daarbij zonder te morren of zich te
verbazen tot in het meest absurde uiterste. Niemand laat zich ont-
moedigen als er iets misgaat. En niemand lijkt er zich om te bekom-
meren dat iedereen in zijn eigen wereldje leeft, zonder dat men
elkaar werkelijk begrijpt.

Geraffineerd mengsel van
onkunde en inzicht
ACTEURS EN HUN PERSONAGES

Wim T. Schippers' personages zijn geen typetjes op de manier
waarop de hoofdpersonen uit het werk van Jiskefet en Van Kooten
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en De Bie dat zijn. Bij hen staat een typetje niet voor een karakter,
maar voor een geringe verzameling typerende karaktereigenschap-
pen. Het draagt een paar opvallende attributen of fysieke kenmerken
met zich mee en heeft vaak een accent. Het is een flat character: los
van enkele karaktereigenschappen en toepasselijke omstandigheden
doet de achtergrond van het personage er verder niet toe. Iemand
als Paul van Vliets Majoor Kees is een pop, die niet bestaat zolang
zijn speler de touwtjes niet ter hand neemt. De meeste van Schippers'
karakters daarentegen hebben een heel leven achter zich. Ze ontlenen
hun identiteit niet aan enkele opvallende (on)hebbelijkheden of aan
een bepaalde actualiteit. Typische bevolkingsgroepen, zoals dé stu-
dent, dé linkse activist, dé huisvrouw uit een achterstandswijk of dé
voetballer komen in zijn werk nauwelijks voor. In al hun wonder-
lijkheid zijn de karakters van Schippers toch gematigder: hun eigen-
schappen zijn te verklaren uit hun omstandigheden en conflicteren
bovendien regelmatig - net als bij echte mensen. Een dommige
presentator strooit bij Schippers te pas en te onpas met Franse en
(potjes-) Latijnse uitdrukkingen, een frietbakker ontpopt zich als
entertainer en een fümrecensent blijkt een verborgen passie voor
kleine meisjes aan de dag te leggen. Dat zijn wellicht nog belangrijke
karakterbepalende kenmerken, maar doordat de personages enkele
strategisch aangebrachte meer alledaagse eigenschappen meekrij-
gen, gaan ze nog meer leven. Wetenswaardigheden als het feit dat
Gé Braadslee niet goed kan koken en het daarom maar bij diep-
vriesvoedsel houdt, zeggen niets over haar karakter, maar zorgen er
wel voor dat zij voor de toeschouwer een herkenbaarder, realistischer
persoon wórdt. En hoewel je over Schippers' karakters niet bijster
veel te weten komt, kost het geen enkele moeite aan te nemen dat
ze een dagelijks leven bezitten. Al wil je je vaak niet voorstellen wat
voor leven dat is.

Veel acteurs hebben opgemerkt dat Schippers hun rollen toe-
schoof die hen pasten als een jas. Dolf Brouwers zei in 1974 in Het
Parool:

Toen ik de eerste keer een tekst van hem kreeg, schrok ik. Ik werd
er eng van, zó goed pasten die woorden bij me. Het was of iemand
tegen me zei: wat ben jij overspannen. Ik bén van mezelf nogal over-
spannen. Dat komt - ik wil 't helemaal waarmaken en daardoor keer
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ik mezelf bijna binnenstebuiten. En ais ik dan na een tijdje moet zeg-
gen: ik word niet goed - dan denk ik wel 's: ik word écht niet goed.
Ik heb ook vaak pijn in m'n kop en zo. Ik lijk inderdaad op Sjefke.

In 1978 verklaarde hij tegen Henk van Gelder in het boek Leven en
avonturen van Waldo van Dungen: 'Ik wist dat ze al die geintjes zagen
in mij. Dat ze al die aspecten opgroeven uit mij. Ik was het zelf- en
ook als ik niet precies begreep waarom ik bepaalde dingen moest
doen, stond ik er volledig achter. 'Dat moet te danken zijn geweest
aan veel mensenkennis en een goede voorbereiding van Schippers'
kant, want veel inbreng hebben de spelers van zijn werk niet. In het
algemeen is delegeren niet Schippers' sterkste kant. Van regie en
muziek tot vormgeving, overal houdt hij zoveel mogelijk de hand
in. In een interview met De Groene Amsterdammervertelt hij:

Alles moest wel meteen for real zijn, en het moest ook altijd het
beste zijn. Niet dat ik van anderen wilde winnen, maar ik had zo
mijn eigen normen. Ik deed ook alles zelf, voor mijn tv-programma's
ontwierp ik zelf de titels, en ik zat in het requisietenhok eten te
maken dat in bepaalde scènes op tafel moest staan. Als ik iets dele-
geerde werd het soms verkeerd begrepen. Mensen dachten vaak:
met die Schippers kun je lachen, dat is altijd chaos, en dan gingen ze
zelf geintjes verzinnen. Maar iemand in een fietstas laten braken en
dat zo in beeld krijgen dat het per ongeluk lijkt, dat moet je goed
plannen.

Om Schippers' werk te kunnen spelen is een bepaalde mentaliteit
nodig. Je hoeft er niet per se van te houden, maar wel is het van het
grootste belang om de zin van zijn op het eerste gezicht soms
chaotische teksten en regieaanwijzingen in te zien. Of misschien
zelfs de onzin: als acteur kom je niet weg met Schippers' teksten
wanneer je niet ziet dat de onzin noodzakelijke onzin is, onderdeel
van een groter geheel. De tekst biedt weinig ruimte voor interpretatie
door de acteurs en geen mogelijkheid tot improviseren. Schippers
staat erom bekend dat zijn teksten tot op de komma correct moeten
worden uitgesproken. Daarbij is dictie buitengewoon belangrijk.
Het is bijvoorbeeld niet zomaar 'reeds', maar 'rrrrreeds5 met een
rollende 'r', op een wat hoge, aangehouden toon, die vaak ook nog
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wordt gecombineerd met een omhooggestoken wijsvinger. Truus
Dekker, die onder andere Nel van der Hoed-Smulders uit We zijn-
weer thuis speelde, kon de strenge regie wel aan, vertelt ze in een
interview met de vpRO-Gids:

Ik kwam van het 'grote toneel' waar je lange monologen van Vondel
uit je hoofd moest leren, dus ik was wel wat gewend. Wim schreef al-
tijd naar de mensen toe; hij wist wat hij aan mij kwijt kon, wat ik aan-
kon. Hij was altijd heel erg kien op de kleinste woordjes. Als ik zei: 'ik
doe de deur dicht tegen inbrekers', dan riep hij: 'dé inbrekers!'.

Andere acteurs hebben meer moeite met het instuderen. 'Het was
echt beulen', aldus Carol van Herwijnen, die vanaf de jaren zeventig
regelmatig meewerkte aan Schippers-producties. De nerveuze Dolf
Brouwers las maar gewoon al zijn tekst van blad en Walter Crom-
melin, die onder meer Oom Gerard speelt in We zijn weer thuis,
begon op een gegeven moment te klagen dat zinnen als 'Tegen de
tijd dat Tineke terug is van haar Tibetaanse tarbeinenjacht en thal-
lofytentoernee door de Transhimalajaanse hoogvlakte, om hier met
die halfgare hageprekende holistische haaibaai hier weer de boel
onveilig te komen maken...' het naturel acteren ietwat in de weg
begonnen te zitten. 'Maar toch had hij aan mij wel een goeie, ik was
vrij exact, probeerde me zo goed mogelijk voor te bereiden en deed

. het met plezier..Wim zelve daarentegen was helemaal niet zo tekst-
vast. Die was al spelende zo met de anderen bezig, dat hij zich nog
wel eens vergiste.'

Vooral in de vroegere shows werkte Schippers graag met acteurs
die niet al te veel spelervaring hadden, omdat deze zich makkelijker
in zijn wensen schikten. Ook al begrepen ze niets van de tekst, op
televisie komen was voor hen zo'n buitenkansje, dat ze daar niet al
te kritisch over waren, vertelt Schippers in een televisieportret dat
de NPS in 1994 van hem maakte. In een interview met de auteurs
zegthij hierover: 'Ten eerste ga je als auteur van je tekstbeeld houden,
en wens je dat niet verstoord te zien. Ten tweede is het nu eenmaal
zo, datje bij interpretatie door acteurs in het beste geval iets tegen-
komt wat je zelf al had verworpen.' Bovendien geeft het combineren
van gevierde acteurs met onbekende amateurs, zoals marktkoopman
Cees Schouwenaar, die furore maakte als onder meer Henk Pal, een
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leuk effect. Als de NPS hem vraagt of hij expres slechte acteurs uit-
koos, antwoordt Schippers: 'Kan je wel zeggen, ja.' Naar zijn idee
waren het ideeën over hoe televisie moest worden gemaakt dermate
vastgelopen, dat het nodig was om de boel eens flink op te schudden.
Een manier daarvoor was het koppelen van briljante en ronduit
slechte dingen. Hoewel dat soms ook voortkwam uit onmacht:
'Vroeger zijn een hele hoop dingen klungelig geworden, omdat ik
ze eigenlijk niet kon. Het was een geraffineerd mengsel van onkunde
en inzicht.' Ergens met de pet naar gooien, maar wel raak, als het
ware.

Wie is u?
DE KARAKTERS VAN WIM T. SCHIPPERS

Hoe onnavolgbaar vreemd het werk van Wim T. Schippers soms
ook lijkt, er zijn verschillende constante factoren aan te wijzen. Zo
blijft het aantal locaties en karakters tamelijk beperkt. Bovendien
komen veel personages geregeld terug in verschillende series, zonder
dat er van enige karakterverandering sprake is: Sjef van Oekel is in
ruim twintig jaar trouwe dienst bijvoorbeeld geen spat veranderd.
Ook blijken nieuwe karakters toch opvallende overeenkomsten met
oudere te vertonen — ze worden ook vaak gespeeld door dezelfde
acteurs. In het drama, radio- en televisiewerk van Wim T. Schippers
zijn zes hoofdkarakters te onderscheiden:

1 Het kopstuk
'Leg maar niet uit allemaal, hè?'

In bijna elk Schippers-stukkomt wel een man voor die op opvallende
wijze hetvoortouwneemt: intellectueel, snel en cynisch. Dit karakter
is meestal een taaipurist, die zijn mening op aanmatigende toon aan
anderen wil opdringen. Bovendien is hij vaak een womanizer — met
ergens weggestopt een klein hart. Personages als Simon Raaspit uit
We zijn weer thuis en Jacques Plafond uit Ronflonflon schnabbelen
van de ene reportersklus naar de andere plaatopname, zonder dat
ze daar inhoudelijk erg bij betrokken rijken te zijn. Toch krijgt de
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toeschouwer zelden de indruk dat ze niet weten waar ze mee bezig
zijn, alsof de handelingen niet een groter doel dienen. Eerder lijkt
het alsof ze doelbewust om de kern heen cirkelen. Hun tegenstanders
wordt met een paar scherpe brutaliteiten de mond gesnoerd. Dit
personage lijkt het meest geënt te zijn op werkelijke of gewenste
karaktereigenschappen van de auteur. Het wordt dan ook vaak
gespeeld door Schippers zelf. Zo noemt hij Jacques Plafond: 'iemand
achter wie ik mijn microfoonvrees en telefoonfobie kon verstoppen'
(vpRO-Gids, 1997).

2 De jonge hond
'Zou ik een kansje maken bij Goede Tijden Slechte Tijden?'

De belangrijkste tegenspeler van het kopstuk is een naïef-overmoe-
dige jongen, die met veel bravoure en een goede inborst wat wankel
op zijn doel af gaat. Hij wordt daarbij niet gehinderd door levens-
ervaring of relativisme. Enerzijds is dit karakter snel van zijn stuk
te brengen, anderzijds put hij uit de kleinste dingen weer nieuw
optimisme om verder te kunnen. Vaak zit de jonge hond krap bij
kas, zoals Bob Koedooder, die zich in De bruine jurk moet beperken
tot de bestelling van slechts een halve kop koffie. Maar meestal weet
hij op dat gebied weer even vooruit te komen doordat hij genoeg
vertedering weet op te wekken bij het andere geslacht. Een goed
voorbeeld van een jonge hond is Rik Rollinga, die zich in Opzoek
naar Yolanda in zijn hoofd haalt dat een toevallige passante op het
station van Baarn de liefde van zijn leven moet zijn, en tot het uiterste
gaat om haar weer te vinden. Ook de bleue Thijs van der Hoed
behoort tot deze categorie. Wim T. Schippers laat zijn jonge honden
vaak spelen door de acteurs Kenneth Herdigein en Dick van der
Toorn.

3 De moeder de vrouw
'Vind ik es een keer iets meteen goed is het wéér niet goed!'

Vrouwen bestaan in het werk van Wim T. Schippers eigenlijk maar
in twee categorieën. De eerste is de moederfiguur. Soms is zij letterlijk
de moeder, zoals Nel van der Hoed-Smulders in We zijn weer thuis,
maar vaak ook gaat het om vrouwen die — meestal ongevraagd — de
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rol van verzorgster en raadgeefster op zich hebben genomen. De
weduwe Loes de Wilde, uit onder meer Opzoek naar Yolanda, wendt
haar kapitaal aan om menige jongeman vooruit te helpen. De praat-
zieke vrouw spekt de kas van de plaatselijke middenstand, door in
te kopen als moest zij een groot gezin onderhouden. Ook een meer
losgeslagen karakter als Wilhehnina Kuttje voelt zich zeer verant-
woordelijk voor het blijven draaien van de wereld en klaagt regel-
matig dat zij niets aan anderen kan overlaten. Vrouwen als De Wilde,
Van der Hoed-Smulders en in mindere mate Kutrje zijn betweterig
en opdringerig, maar wel vanuit een goed hart. De mannen die het
slachtoffer worden van hun moedergevoelens verwensen dit regel-
matig, maar zouden eigenlijk niet zonder willen.

4 De blonde stoot
'Hoe vind je m'n broekje van zelfgevlochten kralen?'

De andere categorie vrouwen uit het werk van Schippers heet het
stereotype droombeeld van de gemiddelde man te zijn: rondborstig,
wulps, meestal blond en zelden snel van geest. Een goed voorbeeld
is Jacqueline van Benthem. Dit middelmatige zangeresje uit Ron-
flonfion maakt zich bij haar medespelers vooral geliefd vanwege haar
nymfomane inborst. Meisjes als de frivole Irene Schaambergen uit
De lachende scheerkwast doen zich dom voor, maar bereiken daar
wel het een en ander mee. Regelmatig heeft een aantrekkelijke jonge
dame een relatie met het kopstuk van de serie. Even vaak verlaat zij
hem, wanneer zich een slachtoffer met dikkere portemonnee, slu-
were praatjes of platencontract aandient. Zo vindt Jacques Plafond,
wanneer hij in Plafond over de vloer zijn leeggehaalde woonverrrek
binnenstapt, een briefje van - tot voor kort - 'zijn' Yvette: 'Maak je
geen zorgen over mij, want ik heb een hele knappe jongen ontmoet
die helemaal te gek is van mij dus. Nogmaals bedankt voor alles,
Yvette. P.S.: Ik heb wat spulletjes meegenomen.5

5 De middenstander
*Wat heb ik toch een afgrijselijk leven.'

Of hij nu een restaurant houdt, schoenen verkoopt of een detective-
bureau runt, in de meeste Schippersproducties komt ten minste één
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nogal zwart in het leven staande middenstander voor. Mensen als
restauranthouder Henk Pal, protestzanger/cafetariahouder Boy
Bensdorp en de naamloze bakker uit Opzoek naar Yolanda, die
nadrukkelijk geen bakkerij maar een 'Broodboetiek' runt, houden
hun positie in ,de maatschappij tegen wil en dank staande. Ze zijn
onvoorstelbaar bot tegen hun klanten, zoals de verkoper in een
herenmodezaak die onder een zoetgevooisd 'maar misschien kunt
u beter links dragen', zijn klant eens flink in het kruis grijpt. Ze
geven niets om de waar die ze verhandelen - of Boy Bensdorp nu

• verrotte dahlia's of zwartgeblakerde kroketten door de soep mengt,
zal hem worst wezen. Het lijkt deze mensen te ontbreken aan welk
levensdoel dan ook, maar ze houden zich noest staande, zij het met
frisse tegenzin. Juist dat lijkt ze gelukkig te maken, immers, er wordt
pas geklaagd als de dingen goed lijken te lopen: 'Wat heb ik toch
weer last van een goed humeur.'

6 Het ongeleide projectiel
'Ik word niet goed!'

Vaak fungeert hij als spreekstalmeester: een door het beeld struike-
lend personage dat vakkundig dialogen om zeep helpt, zwelgt in zijn
eigen onzekerheid of overmoed en zich ongebreideld overgeeft aan
de diverse roepen van de natuur. Personages als Jaap Knasterhuis,
Barend Servet en vooral Sjef van Oekel zijn misschien wel de meest
opvallende uit Schippers' werk, en vinden de meeste aansluiting bij
het publiek. In al hun onhandigheid, hun onverwachte versprekin-
gen en een allesoverheersend 'het ook niet weten' zijn ze misschien
wel het meest herkenbaar. In iedereen schuilt ten slotte wel een
stiekeme schetenlater, borstenknijper of botterik, die maar wat graag
zijn dubieuze, maar oermenselijke eigenschappen even openlijk zou
willen botvieren als deze karakters dat doen.
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Het woQfë zegt het al
EEN POGING TOT CLASS1CIFATIE VAN STIJLKENMERKEN

Wie de de verzameling taaivondsten in dit boekje leest, zal merken
dat sommige trefwoorden meer onderlinge overeenkomsten verto-
nen dan andere. De lemma's zijn afkomstig uit duizenden pagina's
teksten, vele uren video en audio, en beslaan een tijdsspanne van
bijna vijfendertig jaar. Daarom doen we poging tot een algemene
indeling van typische stijlkenmerken van Wim T. Schippers.

Clichés
Het cliché is een onmisbaar stijlmiddel in het werk van Wim T.
Schippers. Anders dan bij bijvoorbeeld de serie Debiteuren/crediteu-
ren van Jiskefet werken Schippers' clichés niet zozeer komisch door
hun voorspelbaarheid, maar juist doordat ze nogal uit de lucht
komen vallen of dubbelzinnig worden gebruikt. Een sportieve Sjef
van Oekel in Sjef van Oekel draaft door. 'Geen berg zo hoog of ik zie
er wel tegenop.'

zie:
Ome Jaap een hand geven
Da's ook sterk

Hartenkreten, vloeken en verwensingen
Uit harmonie ontstaat geen drama. Het is dan ook zelden koek en
ei tussen de temperamentvolle personages van Schippers. Het spec-
trum van ongenoegen loopt van zelfmedelijden tot blinde woede en
van onderhuids sarcasme tot onvervalste scheldkannonades. Som-
mige personages hebben het gewoon niet getroffen met zichzelf
('Wat heb ik toch een afgrijselijk leven'), anderen geven liever hun
assistenten de schuld ('Bal gehakt!'). Vloeken en krachttermen wor-
den niet geschuwd, al zijn ze soms niet erg alledaags ('Pollens!',
'Potdome!'). Mensen slingeren elkaar de meest onwaarschijnlijke
verwensingen naar het hoofd ('Koolraapreet! Witbilaap! Kromwip-
per!'). Het eind van het liedje is meestal desillusie ('Ik word daar
toch wel zo moe van...').
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zie:
Bah
Bal gehakt
Het gaat u allemaal fluit noch reet aan!
Ik word daar toch wel zo moe van
Pollens
Potdome
Wat een lulstreek
Wat hebben ze me w d nou geflikt!
Wat heb ik toch een afgrijselijk leven

Citaten
Wim T. Schippers verwijst binnen zijn oeuvre regelmatig naar ander
werk van zijn hand. Niet alleen door de vele vaste grappen en
uitdrukkingen die als runninggags door zijn werk heen lopen, maar
ook door meer of minder subtiele beeldgrapjes en imitaties. Zo is
er een strip waarin Sjef van Oekel geld probeert te lenen van ach-
tereenvolgens Barend Servet en Fred Haché, als hij zonder succes
heeft gepoogd om een hem beloofde teruggave los te peuteren op
het belastingkantoor. Daar hebben we een paar plaatjes eerder een
boze Jacques Plafond platzak zien weglopen, terwijl het personeel
hem pesterig 'jammer, maar helaas' en 'reeds!' achternaroept. Een
bijzondere dubbele bodem: Plafond/Schippers is hier degene die de
nadelen ondervindt van zijn eigen humor. In de televisieserie Plafond
over de vloer komt diezelfde Jacques Plafond in brakke toestand uit
de wc, vindt een LP van Bert en Ernie, loopt ermee naar de regie,
zet het lied Wat een verrassing op ('Dé methode om een kater te
verdrijven.') en danst als een gek in het rond. Bob Koedooder, die
in het televisiespel De bruine jurk claimt dat hij een douche heeft
gerepareerd, zegt: 'Hij doet het weer prima de luxe.' In We zijn weer
thuis doet Simon Raaspit, die wordt gespeeld door Schippers zelf,
Ernie na om zijn aangenomen zoontje op te vrolijken. Het zal de
kijker niet verrassen dat hem dat bijzonder goed afgaat, maar het
jongetje is nogal onder de indruk. In het toneelstuk Bon Voyage
komt een ander jongetje een agent tegen:

Joost: (leuke Van Oekel imitatie) 'En wie is u dan wel, reeds!'
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Schippers' intertekstuele grapjes zijn meer dan voer voor fans; ze
verhogen de cohesie tussen de series en stukken waaruit zijn werk
bestaat, en dragen daardoor bij aan de herkenbaarheid ervan.

Ontregelende uitdrukkingen
In het werk van Wim T. Schippers vindt zelden of nooit een normale
dialoog plaats, omdat de personages weigeren zich te houden aan
de basisprincipes voor normale interactie. Ze bekken elkaar meer
dan gebruikelijk af, tonen openlijke desinteresse voor wat de ander
te zeggen heeft (Jacques Plafond tijdens een vraaggesprek: 'Fijn! Ik
dacht dat we er zo wel waren?') of gooien het gesprek weinig zacht-
zinnig om door plotseling over iets te beginnen dat niet ter zake
doet (Henk Pal: 'Leuke lamp, overigens').

zie:
Fijn
Leuke lamp, overigens
Verdomd interessant, maar gaat u verder

Ontsporingen
In hun enthousiasme ontsporen sommige personages in Schippers'
werk tot een geheel eigen idioom, zoals Sjef van Oekel, die Anneke
Grönloh hakkelend bedankt voor haar optreden in zijn Discohoek:

O, wacht, Anneke. Als dank, waardering en succes gewenst en zo had
Van Oekel's Discohoek, dat ben ik dus, gedacht u te bedanken met
een bloemenpracht. In de vorm van deze prachtige bloempot, dit
fraais. We hadden gedacht, een vaste plant is duurzamer dan een snij-
bloemenhulde. Daarom ook nog dit erbij, (overhandigt een gieter)

Daar is natuurlijk nog wel enigszins een touw aan vast te knopen,
maar af en toe ontspoort Sjef volledig in bombastische vrije asso-
ciatie: '... Britse korenvelden, kolenmijnen, wuivend graan als ik
denk aan bergen en dalen, gummende rails, ja, ranke druiventrossen
die zich koesteren in de blauwglazuren lucht met gloed van deze
eeuw...'
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zie:
Ik word niet goed

Running gags
Een running gag is een grap die op zich nergens op slaat, maar
desondanks leuk is omdat hij voortdurend terugkomt. Zo dondert
er gemiddeld drie keer per aflevering van Van OekeVs Discohoek een
boekenkast vol ordners voorover in het kantoortje van Evert van
der Pik. Ook de talige running gag lijkt een nagenoeg onmisbaar
stijlmiddel voor Wim T. Schippers. Veel tussenwerpsels en stoplap-
pen lopen als een rode draad door zijn hele werk heen, zoals 'jammer
maar helaas', 'reeds', en 'verdomd interessant'. Andere voorbeelden
leveren karakters als Rik Rollinga, die in Opzoek naar Yolanda
voortdurend 'als het niet echt hoeft' en 'verder gaat alles goed?'
roept, en Waldo van Dungen die zijn gade Gé Braadslee geregeld
prijst om haar kookkunst in Het is weer zo laat 'Wat heb je dit weer
smakelijk ontdooid!' Sommige running gags functioneren extra goed
omdat ze in verschillende varianten terugkomen, zoals deze twee
voorbeelden uit verschillende afleveringen van We zijn weer thuis:

Hetty: 'Kopje koffie?'
Nel: 'Een kopje is misschien niet eens zo'n gek idee. Een emmer vind
ik altijd meteen weer zo veel.'

ober: 'Een glas bier.'
Covert: 'Doe maar in een glas, ja. In een opgerold stuk krant wil het
nog wel eens doorlekken.'

Een apart soort running gag die, om met de onvermoeibare tipgever
Jan Vos te spreken, in 'duizend stukken uiteenvalt', wordt gevormd
door het grote aantal jingles van het radioprogramma Ronflonflon.
Het werkte niet alleen op de lachspieren dat er zelfs voor het kleinste
programmaonderdeeltje wel een jingle was (het Nederlands Wim
T. Schippers Genootschap heeft er 94 geteld), ook gingen de meer
voorkomende jingles een eigen leven leiden. Iedereen die vaker dan
drie keer naar Ronflonflon heeft geluisterd, zit na het lezen van deze
alinea gegarandeerd weer de hele dag in zijn hoofd met zinnetjes als
'De post, de post, wat brengt vandaag de post', 'Kloteplaat! Klote-

40



plaat! Kloteplaat!' en natuurlijk 'Wie zullen we nu weer eens bellen,
bellen, bel-len!'

Al deze terugkomende grappen hebben misschien wel als be-
langrijkste functie dat ze, in al hun absurditeit, enig houvast bieden
in de chaotische wereld van Wim T. Schippers. Die wereld is op
zichzelf immers al ingewikkeld genoeg; het regelmatig terugkeren
van dezelfde uitdrukkingen, grappen en ongelukjes zorgt onwille-
keurig voor een zeker overzicht.

zie:
Uit de bundel
Verder gaat alles goed?
Wat heb je dit weer smakelijk ontdooid!
Wie zullen we nu weer eens bellen

Slechte moppen
Personages in het werkvan Wim T. Schippers zijn meestal onbedoeld
leuk. Als ze er hun best voor proberen te doen, bijvoorbeeld door
hetvertellenvan een mop, gaathetmeestalmis. De moppen getuigen
van een slechte smaak, ze worden beroerd verteld en de moppen-
tappers zelf zijn meestal ietwat onnozel. Zoals Simon Raaspit zijn
broertje Thijs toebijt in We zijn weer thuis: 'Kom op Thijs, vertel
nog es een fijne vieze mop waar je zelf niks van begrijpt.' Vaak
moeten de vertellers zelf nog het meest lachen om hun eigen grapje.
Een voorbeeld uit de eenakter Gefeliciteerd knelpunt

Tom: 'Wisten jullie overigens wat het toppunt van herfst is.
's Morgens je eikel los tussen de lakens vinden. Hahahahaha!'

Fred Haché, gespeeld door de moppentapper Harry Touw, weet in
een aflevering van Van Oekel's Discohoek tien schuine moppen uit
eigen repertoire op te dissen in slechts enkele minuten tijd. Het gaat
om witzen in de trant van:

Een staleigenaar met een groot aantal paarden komt onverwachts
thuis en vindt zijn vrouw met een jockey in bed. Hij zegt: eruit, vieze-
rik, en da's de laatste keer dat je voor mij gereden hebt!
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zie:
Dit was natuurlijk maar even zo een grapje

Taaiinnovatie
Het grootste deel van de lemma's in dit boek bestaat uit gewone
woorden en uitdrukkingen, die nooit meer de oude zijn geworden
nadat ze door Wim T. Schippers van een nieuwe, vaak absurde
context zijn voorzien. Dat neemt niet weg dat hij ook een aantal
nieuwe woorden heeft bedacht. Het kan gaan om volslagen fantasie-
woorden als 'darkanivap', nieuwe samenstellingen van bestaande
woorden of woorddelen ('teruikstelling'), verbuigingen ('gekte') of
begrippen die een eigen leven zijn gaan leiden ('joe'). Vooral het
radioprogramma Ronflonflon was een ideale speeltuin voor uiterst
wonderlijke taaiexperimenten. Het bekendste, nog altijd voortwoe-
kerende verschijnsel was de consequente aanspreekvorm 'joe' (af-
geleid van het Engelse you), die voor eens en altijd een einde zou
moeten maken aan het geharrewar over het al dan niet tutoyeren
van een persoon. Een al even absurde oplossing voor dagelijkse
problematiek, in dit geval meer cijfermatig, was de zogenaamde
aprütelling, die Jacques Plafond enige tijd uitprobeerde. In deze
alternatieve kalender ging april in mei gewoon door: 31 april, 32 april
et cetera. Schippers had dezelfde grap tien jaar eerder ook al eens
uitgehaald op de aankondiging van het muziektheaterstuk Tafel-
hoofdpijn, dat getuige de poster liep van 27 tot 33 november 1979.
De zetter moest er meerdere malen van worden overtuigd dat het
geen vergissing betrof. Later werd er in Ronflonflon een stichting ter
bevordering van het sterke werkwoord opgericht, met als oogmerk
om ieder werkwoord voortaan sterk te verbuigen, zodat niemand
daar meer uitzonderingsregels voor hoefde te leren ('Zij biek een
taart'). Deze experimenten waren geen lang leven beschoren, maar
dat was de bedoeling ook niet. Wim T. Schippers: 'Ik wilde vooral
laten zien wat je allemaal met onze taal kan doen, en dat sommige
lelijke dingen best mooi kunnen zijn.'

zie:
Brimstig
Darkanivap
Gekte
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Joe
Kakogamie
Mufdrank
Teruikstelling

Taaivermenging en meertaligheid
In het werk van Schippers wordt een aardig woordje over de grens
gesproken. Soms worden zelfs hele scènes in het Engels uitgevoerd.
Meestal is daar ook een goede reden voor, bijvoorbeeld omdat men
zich in het buitenland bevindt, maar Schippers' personages maken
vaak ook wonderlijk gebruik van Engelse, Franse, Duitse en Latijnse
uitdrukkingen door het Nederlands heen. Het leidt meestal tot
wollige uitdrukkingen als: 'O, dus op zichzelf zijn de bezwaren tegen
zo'nleugentje an sichniet afondperdu aanwezig...' (Jacques Plafond
in Ronflonflon), maar in emotionele toestand wil men ook nog wel
eens overschakelen op een vreemde taal. Zakenman Bob Waanders
probeert in We zijn weer thuis wanhopig zijn ex-liefde Wanda terug
te krijgen:

Begin nou niet weer over Susan! Dat was een misstap van mij but
thafs all over now! Wanda, lefs stop fooling around, ifs time for
back to normal. Jij zou kappen met Gerard, if s make-up-your-mind-
time, ik wil m'n huis weer in, l'm fed up met dat fuckin' Molton
Hotel, laat Gerard daar nou maar een poosje gaan zitten!

Als Harko Wind vertaalde Schippers voor het radioprogramma De
stilte buitenlandse songs, op onnavolgbaar letterlijke wijze.

zie:
Why ook not

Tautologieën
Tautologieën bestaan technisch gesproken uit overbodigheden,
maar hebben wel degelijk een functie in taal: die van versterking of
bevestiging. Juist daarom doen zij het in meer absurde conversaties
bijzonder goed. De kletskous Loes de Wilde grossiert in Opzoek naar
Yolanda in loze mededelingen als: 'Zo'n voordeur, dat vind ik meteen
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weer zo'n voordeur, zo'n voordeur.' Barend Servet verzucht in een
aflevering van Van Oekel's Discohoek: 'Pollens, je reinste carnaval.
En dat nog wel met carnaval!' Maar ook Wühelmina Kuttje ver-
trouwt de luisteraars in Ronflonflon toe: 'Achtergronden zijn vaak
meer dan alleen maar achtergronden.'

zie:
Een automaat is ook maar een automaat

Tussenwerpsels en stoplappen
Het gebruik van rare, holle tussenwerpsels en stoplappen als 'reeds',
'jammer, maar helaas' of 'wel, en ook' is misschien wel het meest
kenmerkende stijlmiddel van WimT. Schippers. Bijna ieder belang-
rijk karakter in zijn werk is uitgerust met een eigenaardige catch
frase. Deze komt om de haverklap terug en voegt zelden iets toe,
laat staan dat hij iets verheldert aan de tekst. De meest succesvolle
termen in deze categorie zijn uitgegroeid tot een soort autonoom
handelsmerk van het karakter in kwestie. Zo weten veel mensen
waarschijnlijknog wel dat Sjef van Oekel te pas en te onpas 'rrreeeds!'
riep en dat Jaap Knasterhuis vaak 'wel, en ook' mompelde, al zal
bijna niemand zich nog herinneren waar hun moeizame betogen
verder precies over gingen.

zie:
Als het ware
Dat ben ik dus
Dat hoort zo, dus dat klopt
Dit was natuurlijk maar even zo een grapje
Heb ik wel eens ergens gelezen
Het woord zegt het al
Ik ben ook maar een eenvoudige boerenlul
Ik word niet goed
Jammer, maar helaas
Of zoiets
Peu nerveu
Reeds
Sony, zeg
Verder gaat alles goed?
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Wel, en ook
Wordt het toch nog gezellig

Verhaspelingen
Verhaspelingen van woorden en uitdrukkingen zijn schering en
inslag in het drama van Wim T. Schippers - uiteraard niet in de
laatste plaats omdat ze verwarring stichten en communicatie in de
weg staan. Zo komen Jan Vos in Ronflonflon noch Thijs in We zijn
weer thuis tot het correct uitspreken van het woord 'sportfondsen-
bad'. Ze komen niet verder dan 'spatbordenfonds' en 'badsponzen-
fort'. Staande uitdrukkingen worden subtiel veranderd ('Daar moet
ik het mijne van hebben'), vernaggeld ('Wat heb je een leuke nieuwe
lamp op de wc. Waar heb je die op de kop geduikeld?') of bijna
onherkenbaar verminkt ('Maar in plaats daarvan kwam je ware aap
boven, uit de mouw naarvoren steken...'). Soms onderkennen per-
sonages wel dat ze een bestaande uitdrukking aan het verhaspelen
zijn, maar komen ze slechts met moeite tot een bevredigend alter-
natief:

Waldo van Dungen: Wat is dit voor een huishouden van Vincent van
Gogh!'
Gé Braadslee: (met een gebaar naar de grote schaal midden op
tafel) 'Ja, jij wou veel aardappels.'
Waldo: 'Ik bedoel het huishouden van Frans Halsema. Eh, Vermeer?
Rembrandt, Picasso, nee... kom...'
Cé Braadslee: 'Piet Mondriaan?'
Waldo van Dungen: 'Precies, die zocht ik.'

zie:
Daar moet ik het mijne van hebben
U slaat de spijker precies op mijn gevoelige snaar

Vreemde namen en locaties
Het verzinnen van namen voor personages is volgens Wim T.
Schippers een van de leukste dingen aan het schrijven van drama.
Voornamen zijn meestal tamelijk alledaags (Barend, Fred, Gerrit,
Jaap, Jacques, Jack, Kees, Otto, Rein, Simon), achternamen vaak
niet (Servet, Haché, Dekzeil, Knasterhuis, Plafond, Pinijzer, Hin-
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derplaag, Kolkvet, Schaambergen, Raaspit). Sommige namen lijken
voort te komen uit rijmdwang (Gé Braadslee). Andere moeten het
meer hebben van de onderbuik, zoals de naamgeving van het echt-
paar Waaiboom-Terneuk, voordrachtskunstenares Wilhelmina
Kuttje en Oekel-assistent Evert van der Pik. Een aparte categorie
achternamen is gereserveerd voor cacaofabrikanten als Bensdorp,
Van Houten en Verkade. Wim T. Schippers in een interview in het
blad Vinyl:

Indertijd bedacht ik namen als Fred Haché en Barend Servet, ik vind
dat leuk, een bestaand Nederlands woord, maar toch Frans. Je hebt
dressoir, trottoir. Die vind ik weer te geestig. Maar Haché, dat zou je
toch in het telefoonboek kunnen verwachten?

De namen van locaties willen ook wel eens verrassend zijn, zoals
een wijk die Ziektenkwartier is gedoopt, en het Willy Dobbe Plant-
soen, dat inmiddels ook in het echt bestaat.

zie:
Verkade
Willy Dobbe Plantsoen

Woordspelingen
Woordspelingen, al dan niet verwijzend naar praktische omstan-
digheden, zijn een belangrijk stijlmiddel voor Schippers, al treden
ze niet zo op de voorgrond als bijvoorbeeld bij Van Kooten en De
Bie. Dat neemt niet weg dat ze veel voorkomen, in parodische vorm
(de actualiteitenrubriek Achter het net), als woordspeling (linea
rectum) of metaforen. Zo zegt de notaris Henk Born tegen een cliënt
in zijn We zijn weer thuis: 'Goh, wat een mooi gebit heeft u. En het
fijne is, je ziet er goed vanaf dat het een rib uit uw lijf geweest moet
zijn.'

Een voorbeeld van een reeks lach-of-ik-schiet-woordspelingen,
die Schippers met Theo van den Boogaard bedacht voor een Oekel-
strip, en die later werd gebruikt in het muziektheaterprogramma
Tataboulou:
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man: (pakt krant, leest voor, somber) Topje van ijsberg boven water1

(andere krant) 'Bombardement valt verkeerd'
meisje: (pakt ook een krant, leest) 'Scheepsbouw op de helling'
'Dieven pikken het niet meer1

man: 'Regering laat leger schieten'.

zie:
Achter het Net
Het gaat steeds berger afwaarts
linea Rectum

Genoeg geluld
CONCLUSIE

Wim T. Schippers gaat op een onvergelijkbare manier met taal om.
Woorden functioneren binnen zijn werkwijze op verschillende ni-
veaus. Ze zijn zowel werktuig als denkkader, maar even vaak juist
een obstakel voor communicatie. Ze dragen niet alleen Schippers'
wereldbeeld uit, maar zijn er tegelijkertijd voorbeeld van. Woorden
schieten per definitie tekort. Op momenten dat dit gebrek te veel
problemen oplevert verzint Schippers vrolijk nieuwe woorden, die
de verwarring er alleen maar groter op maken. Bestaande taal wordt
van haar gebruikelijke betekenis ontdaan, waardoor Schippers laat
zien hoe mooi, wonderlijk en verwarrend zij kan zijn. Wie veel werk
van Schippers heeft gezien of gelezen, kijkt waarschijnlijk op een
andere manier naar taal en haar betekenis dan daarvoor. Op die
manier wordt de weg vrijgemaakt voor mogelijke veranderingen in
het denken over kunst, schoonheid en de zin of onzin van het leven
zelf. De beste taaivondsten van Wim T. Schippers wijzen ons op de
twee- of driedubbele bodem die ons normale taalgebruik heeft. Door
een voortdurend aanwezige spraakverwarring tussen vorm en in-
houd van taal nodigt zijn werk uit om kritisch te luisteren naar de
vreemde dingen die mensen de hele dag door tegen elkaar zeggen,
in het volle en zo nu en dan misplaatste vertrouwen dat ze elkaar
wel zullen begrijpen. Wie daar de ogen voor geopend heeft, krijgt
ze nooit meer dicht. Leest u even mee?
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Wim T. Schippers tijdens het Holland Festival 1980.





Boy Bensdorp (Rob van Houten) en Rein Schaambergen (Lex de Regt) in
De lachende scheerkwast. Foto: ANP



• Acb obsr l Hls,fe@fe p>@i? ©ragtsfak mijn koffie
opgedronken! Zou u het héél erg vinden mij
een nieuwe te brengen?

Uitroep van Sjef van Oekel, die onder meer is terug te vinden in de
strip Sjef van Oekel slaat terug (1994). Het verhaal wil dat Wim T.
Schippers deze oneliner in een lollige bui persoonlijk heeft uitge-
probeerd op een norse ober. Schippers schrijft veel en graag in cafés.
De senior Bart Kool uit het stuk Evengoednog een helezit legitimeert
dat als volgt:

Tja, je moet het toch ergens vandaan hebben. Waarom dacht u
anders dat schrijvers enzo, dat die vaak in cafe's zitten. Omdat daar
het meeste geouwehoerd wordt.

Schippers zelf gaat het eerder om de sfeer dan om het afluisteren
van gesprekken op zoek naar leuke taaivondsten. In een interview
in het stripalbum Sjef van Oekel in de bocht vertelt hij dat hij, als hij
opkijkt, het gevoel heeft dat de mensen om hem heen het publiek
zijn waarvoor hij zit te schrijven: 'Ook al zeggen ze niets. Dat
geroezemoes en dat gedoe. En je wordt nog eens lastig gevallen.'
Het is dan ook geen toeval dat heel wat flitsende dialogen en goede
grappen in een horecaomgeving spelen. Zo komt een ober in een
Sjef van Oekel bijt van zich af aanzetten met een, naar eigen zeggen,
'heel drinkbare tafelwijn', waarop Van Oekel reageert met: 'Heel
fijn. Dan wil ik vooraf de eetbare tafelsoep... Als hoofdgerecht de
driezitsbankstoofschotel met tafelkleedsla... En opklapbedpudding
toe.' Sommige gasten interpreteren een standaardfrase anders dan
deze is bedoeld, zoals hier in We zijn weer thuis:

ober: 'Heeft u al een keuze kunnen maken'?
Gerard Smulders: 'Ja. Ik volg de stem van mijn hart.'

Het omgekeerde komt, in dezelfde serie, ook voor:

man: 'Dit hoef ik niet te nemen!'
ober: 'Natuurlijk niet! Maar waarom bestelde u het dan?'
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Het horecapersoneel wordt geregeld honds behandeld, maar daar
• staat weer tegenover dat het soms ijzersterk terugslaat, zoals in de

volgende voorbeelden uit de Barend Servetshow en We zijn weer huis:

'Nou ober, ik heb weieens een beter wijntje gedronken!'
'Da's best mogelijk, meneer, maar niet hier.'

• 'Ober, mogen wij even afrekenen?'
I 'Nee, meneer, dat moet.'

'Doe mij maar gewoon een uitsmijter. Kunnen ze niet mee knoeien.'
'Nou,, onze kok wel, hoor.'

Maar het personeel van Boy Bensdorps cafetaria - bekend van onder
meer Plafond over.de vloer — slaat werkelijk alles.

klant: 'Dat u jus d'orange in een bloemenvaasje serveert... Ach... Dat
er een chocolademelksmaakje aanzit... Och... Maar dat er onderin
vermicelli zit vastgekoekt, alsmede een aantal soepballetjes...'
Elsje: 'Omdat u het zo eerlijk zegt, hoeft u daar niet extra voor te betalen.'

Boy en zijn vriendin Elsje maken de dromen waar van elke Keu-
ringsdienst-van-Wareninspecteur:

Boy: (tegen klant) 'Op?' (hij vult het kopje met vloeistof uit een
metalen kan)
Elsje: 'Ho! Stop! Wat doe je nou? Ik had m'n panty uitgewassen en
nog zo'n lekker sopje over, maar de beslagkom had ik nodig voor de
sla, dus heb ik m'n sopje even in die kan gedaan. De thee zit nu in
die vaas, want die dahlia's waren toch helemaal verrot, dus die heb
ik in de pedaalemmer gegooid.'
Boy: 'In de pedaalemmer? Bij de bami?'
Elsje: 'Was dat bami? Ik had er ook al asbakken in leeggegooid, het
zag er helemaal niet uit als bami.'
Boy: 'Omdat ik er nog ballen van moet draaien!'

' ' Elsje: 'Sinds wanneer bewaar jij de bami in de pedaalemmer in
""'""" plaats van gewoon in de broodtrommel.'

Boy: 'Die had ik even nodig omdat de afvoer van de wastafel lekt.'
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• Achter hef ffet

Vaste rubriek in de Haché-shows, steevast aangekondigd als 'Achter
het Net, met B. Servet'. De rubriek was een overduidelijke parodie
op de serieuze berichtgeving in het toentertijd bestaande actualitei-
tenprogramma Achter het Nieuws. In Achter het Net werd ingegaan
op belangrijke kwesties als 'Moet Artis blijven?', 'Waarom zo, als
het ook zo kan?' piE: WAAROM ZO, AIS HET OOK ZO KAN?] en de vraag of
schaatster Joan Haanappel wel eens een scheve schaats rijdt. Inter-
views met minister B.J. Udink en God piE: POTDOME] werden vanwege
hun compromitterende karakter nooit uitgezonden.

Andere door Wim T. Schippers in het leven geroepen media zijn
RTV Handelsblad en de vele rubrieken mhetprograrnmalton/Zorc/ZoH,
die wat betreft nutteloosheid de programmaonderdelen van 'échte'
radioprogramma's aardig naar de kroon staken. Zoals: 'Uw brief-
kaart', 'Wat aten zij' en 'Wat is er op de radio'.

• A-dynamisch

Manifeste benaming voor kunstuitingen die voldoen aan de volgen-
de kenmerken: saai, oninteressant, onbetekenend en tegen alle ver-
wachtingen ingaand. Schippers schrijft a-dynamisch consequent
zonder koppelteken, dus als 'adynamisch', maar aangezien het kop-
pelteken in publieke uitingen meestal wel werd gebruikt houden wij
het aan. Schippers' eerste publieke a-dynamische daad was het
leeggieten van een flesje limonade gazeuze in de zee bij Petten, in
1961. 'Een daad die overpeinzing genereert, een mooie poëtische
daad die tot nadenken stemde', vertelt hij meer dan dertig jaar later
in een televisieportret door de NPS. Na de uitzending van de limo-
nadeactie op televisie werd de jonge kunstenaar te spreken gevraagd
door Wülem Sandberg, directeur van het Stedeüjk Museum te
Amsterdam. Met Ger van Elk en Bob Wesdorp maakte Schippers
aldaar vervolgens een tentoonstelling van a-dynamische werken.
Deze bestonden voornamelijk uit constructies van gevonden voor-
werpen, geïnspireerd door het werk van beeldend kunstenaar/dich-
ter Kurt Schwitters (1887-1948). Ook uitwerpselen speelden een rol

[ZIE: LINEA RECTUM].
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Typisch a-dynamische scène uit een van de 'moderne avonden', zoals die
werden gehouden in theater Mickery.

A-dynamische kunst verzet zich tegen die stromingen waarvan kunst
vitaal en veelbetekenend moest zijn. In het NPS-portret vertelt Schip-
pers hierover:

Wat ons interesseerde was aandacht voor onbetekenende dingen,
saaie dingen. Het hoefde ook niet gepresenteerd te worden in een
museum, maar kon overal gevonden worden, dat was een beetje het
idee. Later werd dat in de populaire sector verklaard als het 'lullig-
heidsbeginsel'.

A-dynamiek is de basis voor Schippers' televisiewerk. 'We zonden
slappe dingen uit die we leuk vonden.' Met een nadruk op het triviale,
de alledaagse zijlijn, een schijnbaar amateurisme en alles wat in
normale televisieprogramma's letterlijk en figuurlijk net buiten het
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blikveld van de camera viel. Dit 'gewilde amateurisme' viel niet bij
iedereen goed. Veel kijkers stuurden de VPRO boze brieven: 'U moet
zich diep schamen!!!', 'Dom, oliedom!!' en 'Stop met dit banale
programma.' Het Algemeen Dagblad kopte zelfs op de voorpagina:
STOP SERVET. De kijker werd gedwongen tot een nieuwe manier van
televisiekijken en kunstbeleving, en niet iedereen kon (of wilde)
daarmee omgaan. Gied Jaspars, een van de bedenkers van de Haché-
shows, in een interview met de Haagse Post.

Aan het eind van de laatste Haché-show, vorig jaar, zat een lange kan-
toorscène waarin we met z"n allen plus 40 figuranten zaten te typen.
Dat ging zo lang door, dat men zich afvroeg: is de show nu klaar of
komt er nog wat? Later hoorden we van kantoormensen dat ze zich
de volgende dag afvroegen: zitten we nou te werken of is dit hele
kantoor een immense Haché-show? Daarin wordt de kern verschrik-
kelijk geraakt, we laten het leven zien, men ziet zichzelf en begint ver-
wonderd om zich heen te kijken. Als je dat niet herkent zit je letterlijk
tegen een hoop stront aan te kijken.

• Als het ware

Stoplap van Barend Servet, die ook terugkomt bij andere personages,
tijdens onzekere momenten in de conversatie. 'Als het ware' wordt
regelmatig gebruikt in combinatie met nietszeggende tussenwerpsels
als 'hetwoordzegthetal'piE:HETWOORDZEGTHETAL], 'om niet te zeggen',
'heb ik wel eens ergens gelezen' piE: HEB IK WEL EENS ERGENS GELEZEN], 'en
weet ik veel of zoiets' en 'dit betreft dus ook zo iets, zoals ik al zei'.
Meestal houdt het in dat er zojuist een hoop onzin is uitgekraamd.
Door het tussenwerpsel of de geruststellende toevoeging 'als het
ware' te gebruiken, wordt de schijn gewekt dat het gezegde wel
degelijk zin had. Op die manier doet het alsof het zekerheid biedt,
terwijl het tegelijkertijd onzekerheid uitdrukt. 'Als het ware dus min
of meer', zou Fred Haché zeggen. Jan Vos: 'En dus om een lang
verhaal kort te maken: vandaar.'

Veelpersonages uit Schippers' werklijken nergens een definitieve
uitspraak over te willen doen. Zo klaagt iemand in de Fred Haché
Show: 'Onze hele dag is bedorven, ergens.' Een ander voorbeeld van
afzwakkend idioom bij Schippers is 'of zoiets', een uitdrukking
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waaraan Wim T. Schippers zich in 1996 in het blad Onze Taal
medeschuldig heeft verklaard:

Je doet een bijzonder sterke bewering, waar je zelf misschien een
beetje van schrikt, en dan zeg je er ter verzachting 'of zoiets' achter-
aan. Dan kan natuurlijk helemaal niet: iets is zo, of het is niet zo.
Maar dat soort vervagend taalgebruik kan ook heel functioneel zijn.
In een van mijn sketches komt de muzikant Jan Vos een slagerij
binnen om een paardelul te bestellen, want daar wil hij een blokfluit
van maken. Om zijn gêne te verbergen en om geen opzien te baren
bij de andere klanten, zegt hij daarom: 'doet u mij een roede van
het paard'.

• Asjeblieft niet vies!

Muzikale grapjes komen regelmatig voor in het werk van Schippers.
Dat geldt vooral voor de experimentele muziektheaterstukken die
hij in de jaren zeventig met onder anderen Misha Mengelberg
neerzette in het Mickery-theater. De al niet eenvoudige teksten
werden begeleid door nog ingewikkelder muziek. In Duizend gor-
dijnen wordt het een van de solisten zelfs te veel:

Vindt u het goed dat ik even pauzeer. Godskolere. Is moeilijk hoor,
wat ik me daar zong. Waanzinnig moeilijke intonaties, lastige interval-
len. Geen enkele harmonieuze steun van de orkestbegeleiding... En
over de tekst praat ik niet eens.

Verder wordt er regelmatig gesteggeld over het gebruik van toon-
soorten. Personages ruziën over het spelen van een fis dan wel ges,
wat strikt genomen toch echt hetzelfde is. Of ze verzinnen een andere
reden tot irritatie, zoals hier in Duizend gordijnen:

Walter: (roept naar achter zich) 'Mag ik even een BES van u?'
(er klinkt een bes vanachter het gordijn)
'Nee, van ü!'
(er klinkt een andere bes)
'Fijn, dank u. Ziet u wel? Ik bedoel, als ik om een AS had gevraagd,
had ik het volgende gekregen:'
(stilte)
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In Sjefvan Oekel in een verloren zaak lossen Van Oekel en zijn pianist
'géén James Last, but bepaald ook nót Frans Least: Clous van
Mechelen! Applaus!' het conflict over de vertolking van een 'gloed-
oude song' als volgt op:

Clous van Mechelen: 'Fis, zegt u?'
Sjef van Oekel: 'Asjeblieft niet vies! Ik pas me wel aan bij uw toon-
aard! Ik zet gewoon mijn broeksriem op een ander gaatje. Even het
scrotum overhevelen naar de linkerpijp... Dan nog even een wind
laten... juist, daar gaan we! Ik ben klaar!'

• Bah

Stopwoordje van Fred Haché, die zijn ongenoegen nooit onder
stoelen of banken steekt:

Fred: (schudt zijn hoofd) "t Is toch wat., (heft een glas, het wordt
stuk geschoten) Potztausend! Bah! Verdomme nogantoe. Sapristie!
Hel en Verdoemenis! Grote Goden...!'

Ook Sjefvan Oekel laat zich in zijn Discohoek niet onbetuigd. Dat
iemand 'bah' roept is op zichzelf niet erg opzienbarend - het komt
in de beste kringen voor. De frequentie waarmee Haché dat doet en
de timing die Van Oekel hanteert, zijn echter wel wat merkwaardig.
Zo kondigt een overspannen Van Oekel de schlagerzanger Freddy
Breek (die hij per abuis aanziet voor de glamrocker Alvin Stardust)
als volgt aan:

Ga maar vlug zingen, Alvin, want we hebben nog tamelijk veel zend-
tijd verloren met divers geharrewar. Hier is hij dan. Alvin Stardust!
Bah!

Van Oekel bedoelt hier waarschijnh'jknietdathij het vervelend vindt
dat Alvin Stardust nu gaat optreden, maar uit slechts op verwarde
wijze zijn ergernis over het feit dat de zanger het hele programma
lang zoek is geweest.

Niet ieder 'bah' is even weloverwogen: John Visser uit Ninette
de Valois neemt een teug van een glas bier en merkt daarbij op:
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John: 'Daar komt nog bij, ik drink helemaal geen pils.'
(gesprekspartner Wim reageert niet echt)
John: 'Ja, dat weet ik wel, niet zo heetgebakerd zeg, alsjeblieft!
Normaliter drink ik geen pils, bah, maar nu het er toch staat: heerlijk!
Vooral bij warm weer.'

• Bal gehakt

Over het algemeen is er weinig harmonie tussen de karakters in het
werk van Wim T. Schippers. Ze slingeren elkaar dan ook regelmatig
scheldwoorden en krachttermen naar het hoofd. Het zijn weliswaar
uiterst vernederende uitdrukkingen, maar nergens wordt verwezen
naar een ras of ziekte. In het werk van Schippers noemt men elkaar
geen 'pinda', 'mietje' of'kankerlijer', maar 'OpelKadett', 'ingenaaid
schutblad', 'woordkramer'of 'stuk vetpudding'. Sommige scheld-
woorden behoren tot het standaardrepertoire van een bepaald per-
sonage. Zo maakt Fred Haché de arme Barend Servet geregeld uit
voor bal gehakt. Gerrit Dekzeil houdt het bij drollelater. Een over-
spannen Wilhemina Kuttje daarentegen scheldt Ronflonflon-ba&s
Broekema op een gegeven moment uit voor alles wat haar aan lelijks
voor de bek komt: 'Slaplul, klotebibber, witbilaap, kromwipper!
Zweetbroek, koolraapreet!'

'Bal gehakt' is ontstaan aan het einde van de Eerste Wereldoorlog,
vertelt Henk van Gelder in A/M Paraplu. Tijdens de havenstakingen
probeerden werkgevers arbeiders te lokken door hen warme maal-
tijden, mét gehaktbal, aan te bieden. Werkwilligen werden door hun
stakende collega's uitgescholden voor 'bal gehakt'.

De Hagenaar Harry Touw, die Fred Haché speelde, had soms
moeite met het woord, vertelt W. Jungman in een bundeling Haché-
shows: 'Harry, je moet niet zeggen gehaktbal, maar bal gehakt.
Begrepen? Goed, dan doen we dat even over.' Maar soms mocht
Touw zich van Schippers volledig uitleven: 'Bal gehakt! Gehaktbal!
Bal gehakt!'

In We zijn weer thuis hebben Govert en zijn broer Thijs ruzie
over de kat van de buren, wat al snel ontaardt in een van hun
gebruikelijke scheldpartijen over geld. Broer Simon toont zich, zelfs
in het vuur van de strijd, zoals altijd de meest ontwikkelde taalge-
bruiker:
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Govert: 'Mafkop, cententeller!'
Simon: 'Harpagon!'
Nel: 'Harpagon?'
Simon: 'De vrek uit I'Avare van Molière.'

Ter inspiratie volgt hier een redelijk uitputtende lijst van vuilspuiterij
in het werk van Wim T. Schippers:

Berliner bol! Knijpkat!
Biechtvader! Koksmaatje!
Braakmolen! Krantekop!
Briefhoofd! Krapuul!
Bullepees! Krentebol!
Dumbo! Keulse pot!
Flutkranteschijtbak! Klaplopende krent!
Franse rothond! Klotebibber!
Gehl Gefahr! Letterbuil!
Gelderse knakworst! Lullebehanger op wielen!
Geüniformeerde zak patat! Pispot!
Halfgare hageprekende Protestantse dwergkeutel!

holistische haaibaai! Schoolhoofd!
Halfgare snijboon! Sperzieboon!
Hazelnootreep! Vieze grijpgrage geilaard!
Heldentenor! Wafelbakker!
Kaalknars! Wentelteef!
Kaastruffel! Zitteblijver!
Kartoffelsalat! Zweetvoet!

• Brimstig

Het woord waarmee de weduwe Nel van der Hoed-Smulders in We
zijn weer thuis de gemoedstoestand van zoon Simon Raaspit be-
schrijft: 'Hij was weieens een beetje brimstig en had z'n melancho-
lieke buien, maar zag toch altijd weer overal gauw een gat in.' Het
woord 'brimstig', wellicht afgeleid van het Engelse 'brimfull', dat
zoiets als 'boordevol' betekent of van 'brims' ofwel brems, horzel,
zal vergeefs worden gezocht in de woordenboeken van Van Dale.
Schippers pikte het op uit de familietaai van zijn vriendin Ellen Jens,
en het schijnt van oorsprong Zeeuws te zijn. Hoewel ook Friezen
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'brimstich' kunnen worden. Het is een uiterst sfeervol woord: zonder
dat we precies weten wat 'brimstig' betekent, begrijpen we al snel
dat het iets met somberheid, ongedurigheid of weerbarstigheid te
maken moet hebben. Ook Schippers zelf wil nog wel eens tot brim-
stigheid vervallen. In een interview met de VPR O -Gids uit 1997 vertelt
hij: 'Interviews, gedver. Je wordt er altijd op afgerekend. Ik word er
zo, zo brimstig van.'

• CaféTriste

Gerrit Dekzeil vatte het al bondig samen: 'Geld, drank en lekkere
wijven, dat is het waar het in het leven om gaat' [ZIE: GELD, DRANK EN

LEKKERE WIJVENJ. Vooral drank en de onvermijdelijke gevolgen daarvan
vinden we overal terug in het werk van Wim T. Schippers. In
Waldolala, de nachtclub van Waldo van Dungen in Het is weer zo
laat, knallen de champagnekurken te pas en te onpas en wordt ook
bijzonder veel Asbach Uralt, een Duitse cognac, genuttigd. Ook
personages uit andere stukken centreren hun levenswandel rondom
de fles, zoals de sherryminnende voordrachtskunstenares Wilhel-
mina Kuttje of Henk Boshuizen uit Sans Rancune. Deze sympathieke
boekbinder drinkt zich, alvorens met de auto Chinees te gaan halen,
moed in met een flinke teug whisky, recht uit de fles: 'Anders durf
ik niet zo hard te rijden in het donker.' Anderen drinken dan weer
juist niet, zoals Evert van der Pik. Wanneer Sjef van Oekel zich
tijdens een aflevering van Van Oekel's Discohoek verliest in een
bacchanaal van grote bellen rosé, monkelt zijn assistent dat hij niet
zo houdt van dat gepimpel, om zich vervolgens nog een fris glas
zuivel bij te schenken. Zijn carnavalslied Geen bier maar karnemelk
bestormde zelfs nog de hitparade.

Sommige karakters bestellen vreemde cocktails. Zo biedt Waldo
van Dungen de louche artiestenmanager Verkade in euforische
stemming een 'colaatje pils' van het huis aan. Verder zijn drankjes
vaak toegesneden op de gemoedsstemming of het karakter van de
personages. De Café Triste in het volgende fragment uit de Barend
Servetshow wordt geserveerd in een vuil, gebarsten kopje zonder
oor. Voor een goede Café Triste moet het kopje goed bruin zijn en
hetlepeltjekrom.Hetgeheelhoortvoorjetewordenneergedonderd,
vertelde Schippers ooit in een interview.
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Man: 'Ach ober, heeft u voor mij een Café Royal, en voor mijn vrouw
(wijst op een wezenloos type in een dure jurk rechts naast hem) een
Café Triste, enne voor dfe mevrouw (wijst iemand in de verte aan,
gaat daarbij zeer onbeschoft metz'n arm vlak voor het gezicht van
een dikke mevrouw links van hem) een Sherry Privé.'

• Daar moet ik het mijne van hebben

De personages in het werk van Wim T. Schippers zijn meesters in
het subtiel verhaspelen van staande uitdrukkingen. Sjef van Oekel
moet geregeld ergens 'het zijne van hebben', krijgt aan de lopende
band ideeën 'in zijn kop geschoteld', en roept tijdens een kerstshow,
waar men hem had 'aangevraagd' om te komen speechen, klaaglijk
tegen het publiek dat het zijn gemak moet houden. 'Potverdomme,
wat maakt u een kouwe drukte, reeds.' Waldo van Dungen haalt
twee heel andere zegswijzen door elkaar als hij tijdens een inzinking
tegen zijn 'psychiater' verklaart: 'Iedereen belazert mijn kluit.' Res-
tauranthouder Henk Pal moet in Opzoek naar Yolanda 'niet zo
heetgeblakerd' doen, en niemand minder dan de koningin onder-
tekent een brief met 'hoogdravend, HKH Beatrixvan Oranje Nassau.'

• Darkanivap

Als dingen nog niet bestaan, bedenk je ze gewoon. En als woorden
tekortschieten om uit te kunnen drukken wat je wilt vertellen, in-
troduceer je nieuwe, die wel afdoende zijn. Bij een kleine tentoon-
stelling in 1970 in het Stedelijk Museum was een opgevouwen ont-
werp van Schippers te verkrijgen, met op de achterzijde gegevens
over kunstenaar en tentoonstelling, alsmede de wervende medede-
ling:

Ook hét adres voor teksten, sketches, goede gedachten en graphi-
sche ontwerpen. Tepperdon kalden vug braf goben av gandobed
ponten brignen, prog dazen pal balluf kag, gad barksog pane ain ijr
dupret; Gondobar pazet, gondobar kanaldo pog pon derks? Av plu.
Sit brussei elden, korbe tet, fize bedurenent golap pane dra pon drag
grazzen nibertogteu.
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Het was niet de eerste, en zeker niet de laatste keer dat Schippers
fantasiewoorden tot doodnormale taal verhief. Een jaar later liet hij,
in opdracht van de gemeente Amsterdam, 25 klokken in een rechte
lijn dwars over het Rembrandtplein plaatsen. Daarbij hoorden 24
lichtbakken in ANWB-blauw. De bakken verwijzen naar de volgende
locaties, suggesties of in acht te nemen regels: Bonder, Vlaa, Dar-
kanivap, Grenzode, Partsin, AvPlu, Vlu, Tepperdon, Grazzen,
Barksog, Dupret, Bugpeh, Darste, Gondak, KorbeTet, Driehelb,
Zuhnatan, Knetten, Zarden, Perden, Gleddoh, Plad, Kresse en Dar-
din. Verreweg het invloedrijkste woord werd in de jaren daarna
'Darkanivap', dat de naam werd van Schippers' eigen platenlabel,
maar ook terloops in conversaties van onder anderen Van Oekel
opdook.

De grootst mogelijke onzin krijgt bij Schippers een schijn van
logica, vooral als er over het gebruik van de nieuw bedachte taal
uitgebreid gediscussieerd wordt. Zoals bij het volgende lied, waaraan
drie bevallige meisjes zich in het toneelstuk Altijd wat wagen:

Snelderaderodo kiekaket
Peldekadekomo rivalet
Peffekneffe kudu
Safelijne rufu
Bastiliko donderosto reuzteljet

Dat gaat zo een aantal complexe strofes door. Daarna blijkt eens
temeer dat zorgvuldig de tekst volgen noodzaak is bij Schippers:

Kees Hoek: 'Jajajajajajaja... Bastiliko donderosto reuzteljet?'
De meisjes zingen die laatste regel nog eens a capella.
Kees Hoek: 'Wat is dat voor waanzin! Waar slaat dat op! Bastiliko
donderosto reuzteljet! Volgens mij moet dat zijn Bastiliko donderosto
reuz-me/Aref! (schamper) Reuzteljet... Reuzmelket zal je bedoelen.'

Er zijn veel van dit soort nummers. Bert en Ernie swingen de pan
uit met Kompedompedoeli en Sjef van Oekel bezingt in Kwi hva
kwonika het blijde vooruitzicht van een toetje na het diner. In
Ronflonflon zingt Jacques Plafond met een later haast nergens meer
overtroffen enthousiasme deboogie woogies KenideKoda enKaldera
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Kotochi en Wilhelmina Kuttje jr. doet haar essentie uit de doeken
in een vreemdsoortige ode aan iets onduidelijks: Bolero Picado:

Weet je wat ik zeggen wil
Ik weet het, maar niet hoe
en daarom zing ik:
Bolero picada
Bolera padoe

En daarmee is alles gezegd.

• Da's ook sterk

'Da's ook sterk', brengt Theo uitinAltijd wat,nahetachteroverslaan
van een achtergebleven glas drank op de bar. Wat hij eigenlijk
bedoelt, is dat het hem verbaast dat zijn drankrekening precies 36
gulden bedraagt - en na zijn uitspraak 39. Regelmatig komen in
Schippers' werk dit soort op de praktische omstandigheden terug-
slaande woordspelingen voor. Zoals in het volgende gesprek, dat
Nel van der Hoed-Smulders voert met haar zoon Simon Raaspit in
We zijn weer thuis. Ter discussie staan de kwaliteiten van het per-
soneel en in het bijzonder die van de tuinman:

Nel: "Wat is daarmee? Dat is een heel lieve man...'
Simon: 'Daar zeg je me wat. Heb je die echt uitgezocht op zijn
plantkundige inzichten? (...) Ik bedoel, blijft hij met zijn geploeter
wel binnen de perken?'

Verderop wordt een man na een flinke tuk wakker in het vliegtuig,
dat al bijna op de plek van bestemming is:

man: "t is wel omgevlogen.'
stewardess: 'Nee hoor, linea recta van Los Angeles naar Amsterdam.'

Dominee Bongers klaagt in De lachende scheerkwast over het ont-
breken van een haakje om zijn toga aan de wc-deur te bevestigen:
'Dat zal ik meteen op de eerstvolgende kerkeraadsvergadering aan-
hangig maken!' En Rik en Loes bediscussiëren in Opzoek naar
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Yolanda het feit dat zij zoveel brood koopt, dat ze het niet eens aan
de eendjes kwijt kan — je moet wat als vrouw alleen...:

Rik: 'Ach, altijd handig voor als je onverwachte eters over de vloer
krijgt.'
Loes: 'Precies. Bij mij thuis kun je van de vloer eten.'

Twee afleveringen later hebben ze ruzie over Loes' bemoeizucht:

Rik: 'Moet u horen, ik ben er niet over te spreken dat u mijn telefoon-
rekening betaalt.'
Loes: 'O, maar daar wou ik het verder ook helemaal niet over
hebben.'

In Altijd wat is de niet al te snuggere Lydia 'aangenomen om de
telefoon aan te nemen'. Als ze buiten haar schuld om wordt ontsla-
gen, probeert collega Kees de zaak weer in orde te brengen: 'U had
gedacht dat u daarmee haar ontslag ook weer van de baan bracht?'

Zelfs dieren wagen zich aan toepasselijke grapjes met taal. In
Going to the dogs figureert de hond Victoria, wiens afwezige echt-
genoot 'ergens in Schotland de beest moet uithangen.'

• Dat ben ik dus

'Wat een succes. Volkomen terecht overigens', dringt Sjef van Oekel
zijn publiek regelmatig op, wanneer het zijn eigen plaatje of show
betreft. Op valse bescheidenheid is hij nergens te betrappen. Nu gaat
hij ook letterlijk op in zijn werk, waaraan hij zich dusdanig overgeeft,
dat hij er regelmatig bijna onder bezwijkt [ZIE: IK WORD NIET GOED]. Enige
waardering voor zijn inspanningen is dan ook niet misplaatst. Re-
gelmatig stelt Van Oekel zich aan zijn gasten voor met een joviaal
'Van OekePs Discohoek, aangenaam.' En bijna iedere positieve
situatie wordt begroet met een enthousiast 'Dat ben ik dus'. Zoals
tijdens de uitreiking van de wekelijkse prijs in Van Oekel's Discohoek
('Voor Van Oekel's plaat van de week, dat ben ik dus'):

En hierbij overhandig ik u deze glimmende beker. En dit alles in
verband met uw roem. Bovendien hebben wij toch bekers zat.
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• Dat hoort s@ff daas dlaï Bsl©pf

Schippers' logica is ijzersterk. Dingen zijn zo, omdat ze zo zijn, en
daar is geen speld tussen te krijgen. Op elk gebied. 'Een automaat
is ook maar een automaat', stelt Otto Kolkvet zichzelf gerust als een
opstandige postzegelautomaat weigert om hem zijn felbegeerde zegel
te verstrekken. Door hun onzekere inhoud hebben dit soort tauto-
logieachtige uitspraken een wanhopig soort charme. De personages
weten het allemaal ook niet zo, en dan is het helemaal niet verkeerd
om jezelf moed in te spreken met wat dubbele zelfbevestiging.
Alhoewel niet iedereen daarvan gecharmeerd is, getuige de volgende
discussie in We zijn weer thuis:

Nel van der Hoed-Smulders: 'Een dienstmeisje is een dienstmeisje.'
Simon Raaspit: 'Dat is een tautologie.'
Nel van der Hoed-Smulders: 'Wat?'
Simon Raaspit: 'Een uitspraak die waar is, onafhankelijk van de waar-
heidswaarden van haar bestanddelen.'

Loes de Wilde grossiert in Opzoek naar Yolanda in 'logisch ware'
triotautologieën als 'Zo'n voordeur, dat vind ik meteen weer zo'n
voordeur, zo'n voordeur' en 'Zo'n Amerikaans meisje is meteen
weer zo'n Amerikaans meisje, zo'n Amerikaans meisje.' In De la-
chende scheerkwast maakt ze het nog bonter, wanneer ze de weg
vraagt in een bloemenwinkel:

Eh, over doodlopen gesproken, verkoopt u ook graftakken? Gisteren-
avond is mijn man namelijk overleden, moet u weten. Maar zo'n
krans, dat vind ik meteen weer zo'n krans, zo'n krans.

Fred Haché tracht in zijn shows deskundig over te komen met
zinsneden als 'isn't it, nietwaar'. Overbodige toevoegingen kortom,
waar de personages van Schippers echter wat extra houvast aan
ontlenen. Aldus Sjef van Oekel: 'Dat hoort zo, dus dat klopt.'
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• De grote hoop

De grote hoop was een vaste rubriek in het radioprogramma Ron-
flonflon, waarin Jan Vos de luisteraars voorzag van nuttige tips en
wenken om het bestaan in en rond het huis wat comfortabeler te
maken. Vos vervulde zijn dubbelrol van muzikant en tipgever met
verve:

... en dan komen we als alles tegenzit zo nog even bij joe terug,
luisteraars, teneinde een song te verhapstukken, want dat ben ik
contractueel verplicht, waarna enige tips om weer met beide benen
op de grond.

De onderwerpkeuze liep uiteen van methodes voor het aanlengen
van 'te weinige' soep, het recyclen van de steentjes van wegwerpaan-
stekers ('dan heb joe ook zo'n aansteker niet nodig, laat staan
weggooien') en het repareren van pingpongballetjes ('We buigen
ons thans tot de gedeukte pingpongbal an sich'). De tips varieerden
van redelijk handig tot volstrekt onnuttig: 'Wat te doen als u een
kind op straat vindt, hetgeen ons allemaal wel eens overkomt, zeker
in de maand januari, die daarin een zekere bekendheid geniet.'

De grote hoop, het boekje dat in 1989 in de Ronflonflon-reeks
verscheen, bevatte enkele pareltjes van Schippers' taalgebruik. Jan
Vos debiteert wijsheden als 'van een lamp naar een brandgat is maar
een kleine stap', 'een krats dan wel peuleschil' en moet soms zelf
ook concluderen dat zijn adviezen niet allemaal even helder zijn:
'deze tip valt eigenlijk in duizend stukken uiteen'. Met name de
opsommende tips hebben een educatief karakter:

Tip. Valt in drie delen uiteen.
a. Gebruik geen verdovende drugs
b. Gebruik veel condooms
c. Eet smakelijk.

• Dit was natuurlijk maar even zo een grapje

Deze uitspraak wordt, in verschillende varianten, al decennia lang
gebezigd door verschillende personages, waaronder professor Don-
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gers uit de Barend Servetshow, Henk Bom in We zijn weer thuis,
maar ook door dominee Van Zutphen, die Sjef van Oekel in De
lachende scheerkwast uit zijn tijdelijke functie van jeugdouderling
ontheft. De uitdrukking is een dooddoener, maar daarnaast ook een
trieste manier om er nog even op te wijzen dat er daarnet iets leuks
is gezegd. Althans, dat dat is geprobeerd, want uitbundig gelachen
is er in zo'n geval zelden. Ook wekt de uitdrukking op subtiele wijze
de schijn dat de rest van het betoog wél zwanger ging van betekenis.
Verwante uitdrukkingen zijn 'Dit was even terzijde' (Fred Haché)
en 'Waarmee ik verder niks zeggen wil maar ik bedoel maar' (Ria
Schaambergen in De lachende scheerkwast).

• Een vrouw kan de was doen

In een van de laatste afleveringen van Van Oekel's Discohoek is een
glansrol weggelegd voor het vrouwelijk geslacht. Om met de zenuw-
achtige presentator zelf te spreken: 'Kijksters en kijkers naar dit
gewaardeerde programma, vanavond een bijzondere afleveringwant
geheel gewijd aan het verschijnsel vrouw. Zoals dat zich aan ons
voordoet, reeds.' De show wordt dan ook gepresenteerd door 'nie-
mand minder dan een vrouw', en wel Gerda van Houten: 'Dat ben
ik dus' piE: DAT BEN IK DUS]. Assistent Evert van der Pik wordt vervangen
door een struise, wat oudere dame. Het programmalooptvervolgens
nog meer in de soep dan gebruikelijk.

Staaltjes van al dan niet oprechte vrouwvriendelijkheid zijn zeld-
zaam in het werk van Wim T. Schippers. Je kunt je afvragen of een
naakte Phil Bloom in Hoepla en de grote hoeveelheid "blote dans'
in bijvoorbeeld Het is weer zo laat uitingen zijn van taboedoorbre-
kende progressiviteit of van plat seksisme. Het antwoord op die
vraag wordt enigszins vertroebeld door de tijdgeest waarin deze
programma's werden gemaakt. Deze verschilt radicaal van de hui-
dige opinie over seks in de media. Het optreden van Phil Bloom
was in 1967 zó omstreden, dat het zelfs tot Kamervragen leidde. Er
was dus wel degelijk iets te winnen met het vertonen van bloot.
Daarbij mag niet worden vergeten dat er, behalve veel blote meisjes,
ook nog wel eens half of geheel ontklede mannen door het beeld
renden — Schippers zelf was ook niet te beroerd om zijn broek te
laten zakken.

67



Het lijkt erop dat Schippers naakt vooral beschouwde als een vehikel
om kijkers met hele andere dingen kennis te laten maken. In de
vPRO-dqcumentaire Rose, c'est la vie vertelt hij:

Het was altijd leuk om, als er wat gedoe over blote dans ontstond,
het nog eens een dunnetjes over te doen. Ik zal niet ontkennen dat
ik er erg van genoten heb. Het was ook nog heel functioneel. Er was
weinig bloot op de televisie. Je kon een heleboel mensen daarmee
ook een hoop andere dingen door de strot duwen. Die keken alleen
maar voor het bloot en dan pikten ze die andere flauwekul toch
maar mooi mee.

Dat nam niet weg dat de vpRo-leiding afhaakte, toen het Hoepla-
team eens een advertentie plaatste waarin 'honderden lekkere meis-
jes' werd gevraagd om bloot in een nieuw televisieprogramma op
te treden.

Van een goedgetapte schuine mop is Schippers niet vies piE: HET
IS IN EEN WIP GEBEURD], maar af en toe voert hij zelfs een deskundige op
dat gebied op, zoals Jan Vos, die in Tataboulou een professor in de
seksuologie speelt:

Tja, ik houd wel van een grapje, humor in de sex is toch al vaak verge-
zocht, eh, ik bedoel: ver te zoeken, want in de slaapkamer heerst veel-
al nog de sfeer van 'pompen of verzuipen', maar goed, waar was ik...

De hoeveelheid toespelingen op seks is kortom niet gering, waarbij
echter vermeld moet worden dat mannen en vrouwen ongeveer
even vaak voor lul dan wel kut staan in hun seksuele onmacht, en
werkelijk grof seksisme eigenlijk nergens aan de orde is. Zoals Sjef
van Oekel het treffend maar met een knipoog uitdrukt: 'Een vrouw
kan de was doen. Dit was zo maar even een grapje.'

• Ergens met de pet naar gooien, maar wel raak

Ergens met de pet naar gooien, maar dan wel op een treffende
manier, is op te vatten als een Schippersachtige manier van werken:
juist uit het zorgvuldig vermijden van routineus vakmanschap kan
veel moois voortkomen. Dat beseft ergens ook Jacques Plafond, die
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in de kantine van Plafond over de vloer met acteur Kenneth Herdigein
een discussie heeft over zijn radioprogramma:

Jacques: (kijkt op horloge) 'Ik moet er zo weer aan geloven. Onbegrij-
pelijk, dat het zo'n succes is. Want onder ons gezegd: ik gooi er be-
hoorlijk met m'n pet naar.'
Kenneth: 'Maar wel raak!'
Jacques: (bepeinst) 'Wie heeft dat ook al weer eens gezegd...'

Jacques komt er hier niet uit, maar hij bedoelt Schippers zelf, die
de uitdrukking zelf introduceerde in een interview in Skoop, ter
vergelijking van zijn eigen werkwijze met die van cabaretiers als
Freek de Jonge. In een interview met de auteurs:

Zo'n cabaretier staat het hele jaar door dezelfde tekst te brallen en
oogst daar enorm veel bewondering mee. Bij mij lijkt het alsof ik het
zo uit mijn mouw schud: elk jaar een televisieserie, met nog radio en
andere dingen erbij. Alsof ik er met de pet naar gooi.

In een interviewmet UitinArnhem, naar aanleidingvan hetschrijven
van het toneelstuk Bon Voyage:

Als het lekker gaat hoef ik niets te bedenken, dan loopt het met noes-
te vlijt vanzelf. (...) Toch ontaardt alles, ook schrijven, weer in een
vak; maar als je je dat een beetje realiseert, loop je toch niet de kans
dat 't vervelend wordt. Niks is zo lullig als vakmanschap, heel gevaar-
lijk; dat berust meestal op gewenning.

Of, zoals hij ooit zijn werkwijze verklaarde in het programmaboekje
van de uitvoering van Elly, of het beroemde stuk tijdens het Holland
Festival: 'Dit hele verhaal klinkt alsof ik er met mijn pet naar gooi.
Maar ik gooi wel raak.'

• Ergens valt iets stuk

Geluiden spelen een bijzondere rol in het universum van Wim T.
Schippers. En dan vooral die geluiden die duiden op iets dat valt of
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breekt. In Elly, of het beroemde stuk is het echtpaar Ballen druk in
de weer met 'allerhande onduidelijke huishoudelijke activiteiten',
wanneer er iets aan diggelen valt. In De lachende scheerkwastvalt er
om de haverklap een spot aan gruzelementen of laat er een schilde-
rijtje los bij het dichtknallen van de deur. Vaker nog staat er sim-
pelweg iets in de regie in de trant van: 'Ergens valt iets stuk.'

Geluidsnabewerking is volgens Schippers (in een interview met
De Groene Amsterdammer) heerlijk werk: 'Geluidjes maken, klap-
pen, slurpen, telefoons en belletjes ertussen zetten, kattegemauw,
voetstappen - dat doe ik altijd zelf. Dat vind ik reële dingen om over
te praten — die zin van het leven, dat weet ik nu wel.' Deze voorliefde
leverde ook een niet aflatende stroom van knetterende winden,
gekreun en brekend glaswerk op, vooral in het televisiewerk uit de
jaren zestig en zeventig. Daarnaast wordt vrijwel elke keer dat een
trein figureert even het Dopplereffect ten gehore gebracht. In De
lachende scheerkwast komt op zeker moment 'het knorren van een
moderne telefoon' voor, in We zijn weer thuis horen we in een
kantoor 'geraas op toetsenborden' en in Altijd wat weerklinkt 'mee-
dogenloze marsmuziek' en vinden vage handelingen plaats 'in een
werveling van bizarre muziek'. In hetzelfde stuk dient een acteur als
volgt een trompetsolo te spelen: 'Kees zet de trompet aan zijn lippen
en begint te spelen: het heeft bitter weinig met Haydn te maken,
ook niet veel met klassiek trompetspel, het klinkt hard, rauw en
stroef en Kees lijkt ook niet erg bedreven in de ventieltechniek'.

• Fluks

De echte Schippersfan moet zijn scenario's niet alleen op het podium
zien, maar ooklezen. Wie die moeite neemt, wordt geregeld beloond
met een blik in de verborgen wereld van regie-, karakter- en de-
coraanwijzingen. Om een indruk te geven van de sfeer waarin de
tekst zou moeten worden gespeeld, wordt er soms een hele pagina
besteed aan de setting, zoals in deel zeven van Het is weer zo laat:

Waldolala's blonde bedrijfsleidster staat bij de bar, waaraan verder
niks te beleven valt, en helemaal niks voor de chagrijnige barman,
want die is zo langzamerhand uitgekeken op Ada Blooker, bovendien
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hoeft hij zich wat haar betreft ook geen illusies te maken, want hij is
Ada's type niet, zij laat zich liever niet op haar kop zitten door de
brutale Boy Bensdorp dan welwillend gehoorzamen door Thijs - zo
heet de barman, maar dat weet haast niemand; aan laatstgenoemde
door beide partijen als negatief ervaren relatie valt moeilijk te tornen
vanwege de samenhang met hun dienstverband, waarbuiten juf-
frouw Blooker en de heer Van Houten - dat is de barman z'n achter-
naam en nu bent u, behalve hijzelf, z'n naaste familie, een paar ken-
nissen en ik natuurlijk, de enige die dat weet- zich niet of nauwelijks
wagen aan enige betrekking tot elkaar omdat zij, mede veroorzaakt
door het relatief gedwongen samenzijn binnen de muren van Night-
club Waldolala, schoon genoeg van elkaar hebben.

Het is duidelijk dat alleen spelers en lezers van het drama iets hebben
aan dit soort passages; hoe goed de acteurs hun werk ook doen, de
argeloze kijker kan van het bovenstaande onmogelijk veel meekrij-
gen. Dat geldt ook voor sommige gedetailleerde aanwijzingen voor
spelregie, zoals hier in Altijd wat. 'Hij geniet van het oorverdovende
getoeter en gestamp als betrof het een genuanceerde uitvoering van
een verfijnd stukje kamermuziek waarvan hem geen zestiende-noot-
je ontgaat.' Sommige regieaanwijzingen zijn dan weer tamelijk ob-
scuur, zoals 'schenkt allerlei glazen vol' of 'swingt binnen'. In het
stuk Bon voyage komt een animeermeisje voor, dat zelfs als aanwij-
zing krijgt: 'animeert hem'. Andere aanwijzingen zijn weer uiterst
sprekend en evocatief, zoals de beschrijving van een wc-bezoek in
het stuk Grote genade:

Even later komt onze dikke vriend behoedzaam om zich heen
kijkend tevoorschijn, op een schaaltje van wc-papier draagt hij een
dampende drol naarbuiten, voorzichtig laat hij het zaakje in de pot
van de aangrenzende wc glijden en trekt door, hij luistert nog even
met een triomfantelijk gezicht naar het geraas en loopt dan kalm
naar de uitgang.

Een bijzonder woord ten slotte, dat regelmatig terugkeert in Schip-
pers' regieaanwijzingen, is 'fluks': 'De telefoon rinkelt. Barend neemt
fluks op.' Elders draait een 'in een kwieke regenjas gestoken' piE:
KWIEKE REGENJAS] Barend Servet, die zojuist 'deuntjesfluitend' is komen
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aanlopen, 'fluks een zegel'. Het woord is een wat ongebruikelijk
synoniem voor 'dadelijk', dat duidt op een daadkrachtige vorm van
dynamiek. De term is al even sfeerbepalend als veel andere, voor
Schippers kenmerkende termen [ZIE: BRIMSTIG].

• Fijn

Een berucht stopwoordje van de immer goed gebekte Ronflonflon-
presentator Jacques Plafond. Het 'fijn' van Schippers staatver af van
de oorspronkelijke betekenis van het woord. Het duidt er meestal
op dat iemand iets heeft gezegd dat niet ter zake doet. Een gering-
schattend 'fijn' snoert zo iemand over het algemeen effectief de
mond. In combinatie met 'toch' krijgt het iets heel onzekers: 'Fijn,
toch?', alsof de spreker vermoedt dat de luisteraar het voorgaande
wel eens helemaal niet zo fijn of interessant zou kunnen vinden [ZIE:
VERDOMD INTERESSANT, MAAR GAAT U VERDER].

Mw. van Beurden: 'En ik ben de weduwe van Beurden, maar ik stem
op de CHU.'

Jacques Plafond: 'Fijn.'

• Gekte

Het woord 'gekte' is een goed voorbeeld van een term die door Wim
T. Schippers uit nieuwsgierigheid de wereld in is gestuurd. Wat
gebeurt er als je een nieuwe, foeilelijke afleiding gebruikt alsof hij
altijd al bestond? En wordt hij opgepikt of niet? De term dook tussen
1971 en 1973 af en toe op in De Fred Haché Show en de Barend Servet-
show. Later kwam hij onder meer terug in Het is weer zo laat en De
lachende scheerkwast. Volgens Wim T. Schippers zelf zocht hij tijdens
het schrijven van het lied Prima de luxe een rijmwoord voor 'lekte'.
Uiteindelijkkwam hij op 'gekte', een omschrijving van de geestestoe-
stand waarin Barend Servet raakte bij doorlopende tegenslag:

en ik had laatst te kampen met pech onderweg
twéé lekke banden en de krik die was ook weg
de radiator lekte en ik kreeg last van gekte
maar toen ik prima de luxe zei was de wegenwacht d'r bij
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In Tataboulou wordt het woord in een meer melancholieke context
gebruikt, wanneer Jan Vos en Etna Vesuvia het ontroerende duet
Rozenstruik zingen:

en ik raasde en ik daasde als een wuf dat spon
en ik wist niet meer waarover het ging
en ik zeurde en ik kwekte en ik kreeg ook last van gekte
nu is dat alleen nog maar herinnering

In een televisieportret door de NPS uit 1994 vertelt Schippers dat hij
nog goed weet dat het woord 'gekte' aanvankelijk haakte aan zijn
ogen. De term lijkt te zijn ontstaan naar analogie van vervoegingen
als 'dik-dikte' en 'groot-grootte'. Terwijl 'klein-kleinte' en 'fijn-fijn-
te' ongrammaticaal zijn, of op zijn zachtst gezegd naar poëzie neigen.
Het leuke is, en dat heeft Schippers' uitvinding van 'gekte' naar
voren gebracht, dat zodra je dergelijke verzinsels een paar keer
uitspreekt, ze steeds waarschijnlijker en normaler gaan Hinken. En
dat is precies wat er met 'gekte' is gebeurd. Bijna dertig jaar na dato
kijkt niemand meer van het woord op. Het staat zelfs in de Grote
Van Dale.

• Geld, drank en lekkere wijven

Geld, drank en lekkere wijven
dat is het waar het in het leven om gaat
daar kun je mee in leven blijven
dat maakt het leven de moeite waard

Aldus de gezellige inbreker Gerrit Dekzeil in 1973, op de LP Waar
heb dat nou voor nodig. Gerrit, gespeeld door de voormalige variété-
artiest en kindergoochelaar Corty Brak, had eerder met de tearjerker
Ik ben Gerrit tot ieders verrassing de top veertig bestormd en daar
wekenlang op nummer zes gestaan. De opvolger verging het minder
goed. Ondanks de forse airplay van het nummer op radio Noordzee,
weigerde de nationale zender Hilversum 3 Geld, drank en lekkere
wijven te draaien, vanwege het 'amorele karakter' van de tekst.
Mogelijk doelde men daarmee op regels als:
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Zo begon ik al vroeg behoorlijk te zuipen
want m'n vader was lid van de blauwe knoop.
Mijn verloving is spoedig ten einde geraakt
daar ik het met de wijven te bont had gemaakt.

• Grammofoonnaald in mijn kop

'We moeten gauw wat gaan zingen, want de plaat draait al!' zegt een
zenuwachtige Ernie tegen Bert op de LP Kerstfeest met Bert & Ernie.
Hoewel de meeste Schippersproducties aan elkaar hangen van een-
voudige mensen die gewone dingen (lees: nauwelijks iets) meema-
ken, laten de makers er geen twijfel over bestaan dat het gaat om
een nadrukkelijk kunstmatige realiteit. Op een zorgvuldig berekende
manier zakken camera's scheef, vallen microfoons uit en lopen
montages stroef. De gasten van Van Oekel's Discohoek playbacken
op hun eigen, door ir. Evert van der Pik opgezette, plaatjes, waarbij
tijdens het nummer nog wel eens een kras ontstaat. Die ze gewoon
mee-playbacken.

Tegelijkertijd hanteren de personages een heel vreemde logica
waar het gaat om de media. Zo wordt het temporeel verschil tussen
opname en uitzending genegeerd, alsmede het verschil tussen kijker
en niet-kijker:

Fred Haché: 'Mocht u uw televisietoestel nog niet hebben afgestemd
op de Fred Haché Show, welnu, dan heeft u nü de gelegenheid dit
alsnog te doen!'

Het tweede seizoen van De lachende scheerkwast wordt door de heer
Doef aangekondigd met onder meer de volgende woorden:

Goedenavond een ieder die nu naar mij kijkt en luistert. En iedereen
die n/et kijkt óók goedenavond, vooruit maar.

Op de LP Waar moet dat heen vindt Van Oekel het 'nu niet direct
een pretje, met zo'n grammofoonnaald in mijn kop'. Toch bedankt
hij de luisteraar voor het feit 'dat u deze moderne plaat wel degelijk
aan het draaien heeft gezet. Ja, want anders kan ik net zo goed tegen
een stoel praten.' En: 'U ziet mij niet, maar ik ben er wel degelijk,
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dat hoort u wel.' Niet alleen presentatoren, maar ook acteurs richten
zich in Schippers' werk regelmatig rechtstreeks tot het publiek. Zoals
in Kutzwagers, waar ze hele verhandelingen houden over wie wat
speelt en welke rolwisselingen er in het stuk plaats zullen vinden.
Voor het goede begrip: 'dat u dan dus niet denkt van hee hoe zit
dit.' In Van Hoepla tot Waldolala, een inleiding bij een tentoonstel-
ling van Schippers' televisiewerk, spreekt Waldo van Dungen zijn
lezers vermanend toe: 'en ik schrijf het niet nog eens een keer voor
u op, dan leest u het voorafgaande nog maar eens flink door, dunkt
mij.' En de strip Sjefvan Oekel slaat terug eindigt met een instructief:

Blijven zitten daar. Lees het nog maar een keer. Ik moet nu echt mijn
pak laten stomen voor een nieuw avontuur.

• Heb ik wel eens ergens gelezen

Uitspraak die Sjefvan Oekel te pas, maar vooral te onpas bezigt in
Van Oekel's Discohoek (1974-1975). Hoe grenzeloos de bravoure en
zelfoverschatting van Sjef ook mogen zijn piE: DAT BEN IK DUS], zijn
onzekere kant komt naar voren in dit soort tussenwerpsels. Wie
zeker weet wat hij zegt, zal er nooit achteraan roepen dat hij dat wel
eens ergens heeft gelezen. Dat maakt het verhaal er immers niet
sterker op. Aan de andere kant fungeert de uitspraak ook als legiti-
matie, want wat je wel eens ergens hebt gelezen, is door iemand
anders opgeschreven. Als het dus volkomen onzin blijkt te zijn, is
dat niet alleen jouw schuld. Schippers' personages zoeken - en vin-
den — dit soort legitimatie wel vaker in uitspraken als: 'Heb ik ten-
minste wel eens iets over gelezen in de Vivd (Henk Boshuizen in
Sans Rancune). Henk Pal rechtvaardigt zijn keuze voor de vreemde
restaurantnaam Potverdomme piE: POTDOME] met een wijs: 'Heeft een
gerenommeerd marketingbureau voor mij uitgezocht.' En de sek-
sueel therapeut Coenraad Flinterman uit We zijn weer thuis onder-
streept zijn diagnoses geregeld met de uitspraak: 'Daar is literatuur
over.' Uiteraard komt hij er vervolgens nooit op terug wat voor
literatuur dan wel precies. Dat dergelijke toevoegingen dodelijk voor
je geloofwaardigheid kunnen zijn, blijkt uit dit voorbeeld uit Relap-
sus, waar Richard Holms iets zinnigs dreigt te gaan melden, maar
dat zelf snel onderuit haalt:
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Als je veel leest, hou je geen tijd meer over voor eigen ideeën.
Mensen die al hun wijsheid uit boeken halen, doen het in feite met
tweedehands gedachten. Heb ik weieens ergens gelezen.

• Heel gewoon niet normaal

Tegenstrijdig taalgebruik komt regelmatig voor in Schippers' werk.
Zoals in de tune van De lachende scheerkwast.

De lachende scheerkwast, heel gewoon niet normaal
(...) De lachende scheerkwast, horizont- en vertikaal

Zo staat in de regieaanwijzingen van Going to the dogs: 'gezelligheid
viert hoogtij in de ongezellige huiskamer' en wordt in Kutzwagers
een vertrek opgeluisterd door 'lelijke sfeervolle verlichting'. In de
regie van een van de afleveringen van de Barend Servetshow staat de
volgende drietrapsraket van onzin: 'haar gelaat vertoont onmisken-
baar een enigszins treffende gelijkenis met dat van onze Vorstin'.
In dezelfde serie biedt Otto Kolkvet een dame aan haar besmeurde
jurk 'tegen reductie gratis' te laten reinigen in zijn stomerij.

Inhetalgemeenhanteren Schippers' personages een vaak vreemd
en soms zelfs paradoxaal soort logica, zoals blijkt uit de volgende
dialoog uit De lachende scheerkwast. Schoolhoofd Rein Schaam-
bergen ergert zich aan het feit dat Jacques Plafond wel érg goed op
de hoogte lijkt van zijn levenswandel:

Rein: 'Maar ik begrijp niet wat ü dat aangaat.'
Jacques: 'Ach, geheel los van het feit dat drie van mijn twee kinderen
bij u op school zitten...'
Rein: "t is niet waar.'
Jacques: 'Is inderdaad niet waar. Maar, zoals gezegd, geheel los
daarvan... Wat zei u ook alweer?'

Elders in dezelfde serie hebben restauranthouder Henk Pal en zijn
overenthousiaste pianist het volgende curieuze meningsverschil:

Henk: 'Zeg, een beetje kalm aan, hè, zo bederf je de mensen hun
eetlust. Wie bent u eigenlijk?'
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Ouwe Teun: 'Weet ik niet. Dit is een schnabbel voor mij.'

Weduwe Loes de Wilde-Dofpootweetwelraadmetpianisten: 'Hallo
meneer Dinges of hoe u ook heten mag daar aan het klavier, we
weten nu onderhand wel dat u Jan Vos bent.' Maar Kees uit Altijd
wat lijkt de enige te zijn die zijn eigen redeneringsvermogen naar
waarde weet te schatten: 'Omdat ik volgens mij een glaasje teveel
op heb, kan ikhet natuurlijk niet echt goedbeoordelen, maar volgens
mij heb ik een glaasje teveel op.'

• Het gaat steeds berger afwaarts

De een zijn dood is de ander zijn brood. In de wereld van Wim T.
Schippers figureren veel door het heengaan van anderen rijk gewor-
den personages, zoals de weduwe Loes de Wilde uit De lachende
scheerkwast. Nog frequenter zijn armoedzaaiers die zoveel mogelijk
teren op andermans zak. Veel zorgen om hun gebrek aan liquide
middelen maken de meeste karakters zich niet. Ze vinden wel een
oplossing, zoals in het lied Klootzak:

Hij had een vlotte babbel
en altijd wat te doen
en er was altijd wel een schnabbel
dus hij zat nooit zonder poen

O ok Jacques Plafond kan zich niet echt druk maken om een rekening
of blauwe envelop meer of minder, blijkt in Plafond over de vloer.

Vermaas: 'Had je niet belastingproblemen?'
Jacques: 'Ja, wie niet! Zo'n pak brieven van die lui gehad. In naam
der koningin enzo. Maar ik krijg zovéél brieven, die kan ik moeilijk
allemaal gaan beantwoorden. En van die pedante toon die ze bij de
belastingdienst aanslaan, daar moet ik helemaal niks van hebben,
dus die heb ik gewoon weggegooid, maar elke keer tóch weer een
nieuwe brief, steeds onbeschofter! U dient dit en u dient dat! Maar
vorige week kreeg ik weer een brief van ze en daar stond boven:
Laatste Waarschuwing. Dus ze schijnen er dan nu toch eindelijk mee
op te houden.'
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Pianostemmer, componist en gelegenheidspianist Jan Vos maakt er
zijn levensvervulling van om op ontspannen manier zijn inkomsten
te verwerven. Als stemmer en leraar komt hij bij de mensen thuis.
Hij is nooit te beroerd een verhoudinkje met de klant in kwestie te
beginnen, en dat legt hem geen windeieren. Als schnabbelaar speelt
hij overal, tot DNA-congressen aan toe. Als het maar betaalt en er
warme chocolademelk te verkrijgen is die niet naar 'een aftreksel
van gemalen bakelieten stopcontacten' smaakt.

Het huishouden van Waldo van Dungen en Gé Braadslee kent
een voortdurende afwisseling van hausses en baisses op financieel
gebied. Braadslee heeft weliswaar eigen kapitaal, maar de bedrijfsma-
tige activiteiten van haar wel erg naïeve echtgenoot doen dat snel
slinken. In deel acht van Het is weer zo laat dreigt het bijna mis te
gaan met hun nachtclub Waldolala. 'Het gaat steeds berger afwaarts,'
brengt Van Dungen uit. Gelukkig wordt de situatie gered door het
voortvarende optreden van Boy Bensdorp, die furore maakt als
erotisch danseres Lola Voorjaar. Waldo en Gé kunnen opgelucht
ademhalen: 'Het faillissement lachte ons toe', en verder gaan op
dezelfde wankele voet.

In tegenstelling tot de vrij zorgeloze armoedzaaiers in Schippers'
vroegere werk, maken de hoofdpersonen in We zijn weer thuis zich
wel degelijk druk om hun financiële toekomst. In feite beginnen ze
tamelijk arrivé, want alle zoons hebben een miljoen in het vooruit-
zicht als ze trouwen met een meisje dat de goedkeuring van hun
moeder kan wegdragen. Maar vooral de niet al te slimme halfbroers
Govert Zwanenpark en Thijs van der Hoed, die als enige al vrij over
zijn miljoen kan beschikken, steggelen voortdurend over het gebruik
ervan. Govert zoekt steeds betere en duurdere investeringen die
onophoudelijk op een debacle uitdraaien, terwijl Thijsje als een kip
op de gouden eieren zit. In dit opzicht getuigt hij van meer reali-
teitszin:

Govert: "We zijn een jong, dynamisch en...'
Thijs:'... bloedend bedrijf.'
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• Het gaal m fflienmasi fluit meds r®eft aan!

Deze term werd gebezigd door Rein Schaambergen, hoofd ener
school met den bijbel, later privé-detective in De lachende scheer-
kwast. Een wonderlijke uitdrukking, maar niet omdat hij taalkundig
niet correct zou zijn. Immers: iets gaat iemand geen fluit aan, of
geen reet. Dus in principe kun je dan ook zeggen dat iets iemand
fluit noch reet aangaat. Het absurde zit hem in het gekunstelde
karakter van de uitdrukking: iemand die echt boos is zal in het vuur
van de discussie nooit zo'n onwaarschijnlijke noch-constructie uit
zijn mouw schudden. Een vergelijkbare uitdrukking is te vinden in
de eenakter Gefeliciteerd knelpunt. Daar roept een woedende vrouw
op een gegeven moment: 'Ik ben in het geheel niet geïnteresseerd
in, noch gediend van uw theorieën!' Ten slotte maakt Jan Vos tijdens
het geven van een van zijn vele tips piE: DE GROTE HOOP] gewag van 'een
krats dan wel peuleschil'.

• Het is in een wip gebeurd

Ontregeling en spraakverwarring vormen de basisingrediënten voor
het drama van Wim T. Schippers. Geen onderwerp — of het moest
de spijsvertering zijn — leent zich daar beter voor dan seks. Seksuele
toespelingen zijn dan ook niet van de lucht. Een landmeter die in
het stuk Gefeliciteerd knelpunt een vrijend stel betrapt, hakkelt dan
ook: "t is in een wip gebeurd. Eh, ikben zo klaar. Ik bedoel...' Vooral
in de serie We zijn weer thuis worden vaak schuine dialogen gevoerd,
die vervolgens op miraculeuze wijze geen seksuele lading blijken te
hebben. Dat geldt ook voor Het is weer zo laat, waar de prikkelende
omgeving van een derderangs nachtclub zorgt voor de nodige ver-
wijzingen naar de onderbuik:

Ada: "Wat is er aan het handje.'
Waldo: 'Vier vingers en één duim! Haha! En een ding, een ding, een
damesding, haar er op en een gat er in, ra ra wat is dat? Een mof,
hahaha!'

Ook dubieuze schuine moppen komen regelmatig terug, zoals de
volgende grap uit Sjefvan Oekel in een verloren zaak:
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Sjef: 'Twee vrouwenartsen komen elkaar tegen op de gang van Aca-
demisch Ziekenhuis "De ooievaar". (...) Zegt die ene: "Ik heb van-
daag toch zoiets bijzonders onder handen gehad. Een vrouw met
drie borsten. En het stond haar nog erg leuk ook!" "O," zegt de ander,
"da's nog niks. Ik behandelde vandaag een vrouw, en die had me
toch een kittelaar, dat leek wel een augurk." "Zó groot?" vraagt die
ene dokter daarop verbaasd. "Nee, zo zuur," was het antwoord.
Hahaha! Nu snel uit een ander vaatje tappen, Sjef, anders haal je de
gram van allerhande feministisch gespuis op je hals! Luister dames,
speciaal voor u. Twee boerinnen zijn op het land bezig met het
rooien van winterwortels. Heeft die ene een hele grote te pakken,
zegt ze: "Moet je kijken, Coba", want zo heette ze dus, "dat lijkt toch
precies die van Gijs!" "Zó groot?" zegt Coba. "Nee, zo smerig!" is het
antwoord. Hahaha!' • • -

Vooral in de Oekelstrips wordt er wat afgevreeën, al dan niet open
en bloot, in stations, op straat en in de vrije natuur. Een sportrijder
staat met een steigerende erectie langs de snelweg zijn opblaaspop
te plakken. Een boerenfamilie bedrijft in de open lucht SM bij een
oude molen. Niemand verbaast zich over potloodventers van welke
kunne dan ook. Sjef van Oekel zelf loopt er meestal wat passief en
verdwaasd aan voorbij, al laat ook hij zich af en toe niet onbetuigd.
Zo informeert hij in Sjef van Oekel raakt op drift op zeker moment
bij een prostituee: 'Ach hoer, kunt u mij even opwinden?', hoewel
hij later besluit om het karwei toch maar thuis af te maken. Wanneer
Sjef een vrijend paartje in de open lucht betrapt en de twee bij toeval
laat ontsnappen aan een explosie op een militair oefenterrein, wim-
pelt hij alle dankbaarheid grootmoedig af met de woorden: 'Ach,
toen ik jullie daar zo bezig zag dacht ik maar één ding: dat wil ik
ook! Ik bedoel, hoe krijg ik jullie hier weg.'

• Het woord zegt het al

Gevleugelde, galmende uitspraak van Sjef van Oekel, volgens Schip-
pers vooral bedoeld om te gebruiken als hij ergens heel blij over
was. Goed voorbeeld van een behulpzame verklaring die juist hele-
maal niets verklaart piE: ALS HET WARE]. In een speech tijdens de kerst-
show van Barend Servet uit 1973 legt Sjef uit dat hem is verzocht om
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'inleidende woorden van vreugde, het woord zegt het al, inleidende
woorden van vreugde te spenderen aan Barend Servet!'

• Het zijn wel oude kranten, maar je ontdekt er
toch steeds weer wat nieuws in

Wisecrack van Simon Raaspit in We zijn weer thuis. Het lijkt geen
toeval dat Wim T. Schippers, wanneer hij zelf meespeelt in zijn
stukken, bij voorkeur akelig goedgebekte karakters gestalte geeft.
Om nogmaals met Simon Raaspit te spreken: 'Dat acteren, dat is
eigenlijk het enige onechte in die films.' Of in Ronflonflon als Jacques
Plafond: 'Een beetje begrip voor het onbegrip van de jeugd lijkt mij
wel op z'n plaats' en 'Het Etruskische goud van toen, is het plastic
van nu!' Dat wil niet zeggen dat Schippers alle sterke oneliners voor
zichzelf reserveert. Wat dacht u van Gerard Smulders uit We zijn
weer thuis: 'Mensen die naar een psychiater gaan zijn volgens mij
niet goed bij hun hoofd.' Van Jan Vos in De grote hoop: 'Van een
lamp naar een brandgat is maar een kleine stap.' Of van Sjef van
Oekel in een van zijn strips: 'Jong zijn vind ik meer iets voor de
jeugd.'

• Ik ben ook maar een eenvoudige boerenlul

Sjef van Oekel is, met al zijn (vooral fysieke) onhebbelijkheden piE:
IK WORD NIET GOED] en onzekerheden, ondanks zijn populariteit altijd
zo lekker Hollands gewoon gebleven. Regelmatig begint hij zijn
gezwollen betogen met de zinsnede 'Ik ben natuurlijk ook maar een
eenvoudige boerenlul...' om na enkele zinnen hetgeen hij gezegd
heeft te relativeren met 'maar wie ben ik, dus daar staan we verder
maar niet bij stil'. Ook Barend Servet, naar wie toch zelfs een straat
werd genoemd piE: WIUY DOBBE PLANTSOEN] blijft twijfelen aan zijn kun-
nen:

Hartverwarmend, zo'n applaus. Pollens, wat ben ik beroemd!
(geschrokken) En ik kan er eigenlijk niks van... (vrolijk) Maar ja,
ik doe gewoon alsof.
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• Ik heb last van een goed humeur

Uitspraak van de restauranteigenaar Henk Pal, die lijdt aan een lichte
grootheidswaanzin. Zo wil hij in De lachende scheerkwast de troon
van het Nederlandse koningshuis opeisen. In deze harde strijd wordt
hij 'geholpen' door Sjef van Oekel. Meestal wijdt Pal zich echter met
onverholen desinteresse aan het draaiende houden van zijn restau-
rant Le carabe doré piE: WILLY DOBBE PLANTSOEN], waarbij hij uit onte-
vredenheid met het bestaan een vreemd soort levensgeluk lijkt te
putten. Pal heeft een buitengewoon misantropische instelling, waar-
bij hij de normale gang van zaken rondom blijdschap en meevallers
omkeert. Zo zegt hij in De ondergang van de Onan, tijdens de
productie van het gelijknamige toneelstuk: 'Nou, ik maak me reuze
zorgen, want de zaal is totaal uitverkocht.' Een goede bui kan hij al
helemaal niet gebruiken:

Hahahahahaha! Godverdomme, daar begint het weer. Ik wou dat ik
vandaag nou eens niet geplaagd werd door een goed humeur. Haha-
hahahaha!

En:

Wat heb ik heerlijk geslapen! Als een blok. Fijn gedroomd ook, kortom,
fantastisch! Hahaha! Hahahahahaha! Sorry hoor, maar ik heb nou
eenmaal een enorm ochtendhumeur, weetjewei.

Misschien zou Pal iets hebben aan de depressie-opwekkende pillen
van dokter Mijnenveld, die Gé Braadslee slikt.

• Ik herinner me nog als de dag van gisteren die
zweetvoeten van daarnet

Klaagt schoenverkoper James Pikhaak in een van de Barend Ser-
vetshows tegen Fred Haché. Onvrede met zijn betrekking en de
bijbehorende 'vette schoensmeer, veters, steunzolen, likdoorns,
hamertenen, spreidvoeten, zwemmerseczeem, kalknagels, platvoe-
ten en het vele, vele zweet' noopt hem tot deze wat pathetische
overdrijving.
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De grap komt later in variaties verschillende keren terug, zoals hier
in Plafond over de vloer.

Broekema: 'Dat herinner ik mij nog als de dag van gisteren.'
Jacques: 'Ik zei het ook gisteren.'

En in Elly, of het beroemde stuk stond een lid van de Ruud Weissman
Groep de dag tevoren nog op de planken in Winschoten, 'maar ik
herinner het mij nog als de dag van gisteren.'

Ook eigenaar van een wasserij Otto Kolkvet heeft in de Barend
Servetshow wat moeite met het lineair verloop van de tijd: 'Nou,
liefje, Otto Kolkvet krijgt alle vlekken altijd overal uit, zelfs vlekken
die nooit meer ergens ooit weer uitgaan.'

• Ik krijg een houten bek van die marmeren stoel

Uiting van ontevredenheid door Sjef van Oekel. In de strip Sjefvan
Oekel breekt door gaat de hoofdpersoon op bezoek bij uitgeverij Van
Voorschot piErwiLLYDOBBE PLANTSOEN] in dehoop een carrière als schrij-
ver te kunnen beginnen. Hij denkt al helemaal binnen te zijn, richt
een ravage aan, neemt plaats op een soort sokkel en vraagt aan de
verbijsterde uitgever een drankje om zijn "houten bek' te smeren.
Ook in Kutzwagers wordt op deze manier geklaagd over een droge
mond. Wilheknina Kuttje, die in Ronflonflon op een gegeven mo-
ment tot een sixties-revival besluit, zegt het met hennep:

Maar ik hou 't op een dubbele sherry! Ik krijg een houten bek van die
rooie libanon. (zingt) Going to San Francisco! Flowers in joe hair!

• Ik word daar toch wel zo moe van...

Veel gebezigd door karakters wanneer ze wanhopig worden van hun
tegenspeler, meestal als deze overdrachtelijk gebruikte taal letterlijk
opvat. Debesteller die vraagt of GovertZwanenpark even wil tekenen
en te horen krijgt: 'Jawel, maar wat wilt u, een huisje, een boompje,
een beestje...' verzucht daarop: 'Ik word hier toch wel zo moe van'.
Een vroege variant door Wilhelmina Kuttje is: 'Ik krijg daar toch
wel eens een keer schoon genoeg van.' En een agent uit de Oekelstrips
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Sjef van Oekel (Dolf Brouwers) wordt niet goed in
Opzoek naar Yolanda (1984). Foto: NOS

moppert dat hij er zo langzamerhand °n klein beetje schoon genoeg
van' krijgt. Een grove variant op dit thema door Ada Flinterman-
Bezem in Wezf/n weer tfzwis: '~Datgemevrouw, daar krijg ik onderhand
ook een dikke lul van.'

• Ik word niet goed

Zanger/acteur Dolf Brouwers is niets bespaard gebleven. Begon hij
zijn carrière ais Sjefke van Oekel nog als 'frittenbakker' met een
afgebrande kraam, al snel promoveerde hij kortstondig tot travestiet
en later zanger/presentator. Zijn Vlaamse accent was hij inmiddels
kwijt. De zenuwen niet. Door bijna alle Haché- en Servetshows heen
struikelt hij links en rechts door het beeld, zweet hij als een otter
('Een glaasje water!'), verspreekt hij zich en wordt hij niet goed. Van
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Oekel lijkt voor tdurend te worden dwarsgezeten door zijn stofwis-
seling. Altijd worden zijn zinnen begeleid door geknetter en gepuf,
en steevast moe t hij naar de wc, juist als hij ne t aan een lang verhaal
was begonnen piE: LINEA RECTUM]. Meestal met een manische blik op
zijn papiertje of de doeken in de coulissen, wan t de teksten van
Schippers k o n hij niet onthouden. De zin ' Ik word niet goed' fun-
geerde als het onvermijdelijke einde van een steeds onsamenhan-
gender betOOg [ZIE: WELKOM GEFELICITEERD].

Kortom, de showbiz anno nu, lampen, succes, roem en drank, lekkere
wijven maar ook geld! Veel geld! Juist. Prachtige auto's en treinen in
vliegende vaart door het wuivende graan! (wist zich het zweet van
het voorhoofd) Fruitschalen voor onze zieken, asbakken. Kerstmis
met enorme poorten, natte plekken... Ik word niet goed...

' Ik word niet goed' bestaat in vele varianten, en Van Oekel is niet
Schippers' enige personage dat geregeld spijsverteringsproblemen
ondervindt. Ook Wilhehnina Kuttje uit Ronflonflon word t af en toe
even 'niet bien ' piE: WHY OOK NOT].

• Jammer, maar helaas

Veelgebruikte uitdrukking op momenten dat men zich maar neer-
legt bij de situatie. De constructie 'jammer, maar helaas' werd door
Schippers opzettelijk in het leven geroepen om na te gaan of een
uitdrukking, die grammaticaal gezien echt nietkon, toch zou worden
opgepikt. Dat werd hij. 'Jammer, maar helaas' is een heel courante
term geworden. Dat is opvallend, want de uitdrukking gaat nergens
over. Iets is jammer, en vervolgens impliceert het 'maar' dat er een
tegenwerping of nuancering op die constatering volgt, wat niet het
geval is.

'Jammer, maar helaas' werd vooral veel gebruikt in Het is weer
zo laat, waarvan de slotuitzending zelfs "t Is jammer, maar helaas'
getiteld is. In deze aflevering voelt Waldo van Dungen zich 'op aarde
voorlopig uitgeteld', en hoopt hij in de hemel zijn verdwenen 'ko-
nijntje uit duizenden', Gé Braadslee, opnieuw te ontmoeten. Aan
de andere kant vreest hij dat God het misschien helemaal niet goed
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vindt als 'ik een condoomautomaat in zijn rijk kom ophangen.' Zijn
grafsteen:

WALDO VAN DUNGEN

't Is jammer maar helaas

- gelegen naast die van Wilhelmina Kuttje - is al klaar, maar geluk-
kig weet dochter Petra haar vader met een diepvriesmaaltje [ZIE: WAT
HEB JE DIT WEER SMAKELIJK ONTDOOID!] te verleiden tot wederopstanding.

• Joe

Het radioprogramma Ronflonflon heeft in de zeven jaar van zijn
bestaan heel wat taaivondsten opgeleverd. De bekendste is onge-
twijfeld de aanspreekvorm 'joe'. De achterliggende gedachte van
'joe' is dat het in het Nederlands soms moeilijk te bepalen is of je
iemand mag tutoyeren of niet. Jacques Plafond belde in zijn pro-
grammamensen van allerlei slag om ze de meest krankzinnige vragen
te stellen. Daarom koos hij voor de veilige maar al even krankzinnige
aanspreekvorm 'joe'.

'Joe' is gelijk te stellen aan het Engelse 'you', maar niet helemaal.
Als bezittelijk vo ornaamwoord wordt het in het Engels wel verbogen,
terwijl 'joe' altijd 'joe' blijft. Of het nu wringt of niet. Een paar
voorbeelden:

Wilhelmina Kuttje: 'Joe zompige lichaam.'

Jan Vos: 'Wat moet joe toch op joe woorden passen, these days.'

Jacques Plafond: 'Jammer, maar joe hoort het.'

'Joe' is tot op de dag van vandaag de geuzenterm van vele Schip-
persfans.

• Kakogamie

Voorbeeld van een wringende contaminatie, in dit geval van de
woorden 'kakofonie' en 'polygamie'. In de eerste aflevering van de
Barend Servetshow ziet Barend Servet zich naar aanleiding van een
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contactadvertentie geconfronteerd met maar liefst drie vurige be-
wonderaarsters, de dames RiMiCo (Ria, Miaen Coba). De een vindt
hij nog onaantrekkelijker dan de ander, maar op het tweede gezicht
bieden de 'keulse potten' toch voordelen. Alleen, wie te kiezen?

Barend: (wanhopig) WAT MOET IK MET DAT MENS? Pollens! Wat
bén ik begonnen. Proh dolor! Pecco pello... Dat wordt kakogamie...'

'Kakogamie' laat zich omschrijven als een uiterst ingewikkelde en
luidruchtige vorm van polygamie. Servet zal er niet echt uitkomen,
gedurende de verdere uitzendingen. Een andere wonderlijke samen-
trekking is de titel van een tekening die Schippers in 1969 maakte:
Compoplexa de luxe.

• Kaartje? Ik wil eerst wel eens zien of we
aankomen

In Het beste van Wim T. Schippers haalt Harry Ruhé een anekdote
aan waarin Schippers met televisiemaker Gied Jaspars in de trein
zit. De conducteur vroeg 'nét op een vervelende manier' naar zijn
kaartje. Schippers: 'Dus ik zei: "Kaartje? Ik wil eerst wel eens zien
of we aankomen. Bij de bakker betaal ik toch ook pas als ik het
brood in handen heb? U kunt wel ik weet niet waar naartoe rijden,
ik wacht nog af."' Dergelijke scènes komen op verschillende plaatsen
terug in het werk van Schippers. In het algemeen wordt gezag
regelmatig ter discussie gesteld. Zoals hier in Plafond over de vloer,
waarin Jacques Plafond wordt aangehouden door een agent:

agent: 'Mag ik uw rijbewijs.'
Jacques: 'Nou, ik zou u dolgraag een plezier doen, u vraagt het mij
ook heel vriendelijk, maar eerlijkgezegd heb ik liever dat u er zélf een
haalt Ik heb er genoeg moeite voor moeten doen, en om het nu zo-
maar cadeau te doen aan de eerste de beste uit de bosjes opduikende
veldwachter, daar voel ik eigenlijk geen reet voor.'
(de agent steekt z"n hand uit voor ontvangst)
iacques: 'Okay, u kunt mijn rijbewijs eventueel krijgen. Maar dan wil ik
er op fn minst het dubbele voor hebben dan wat ik die rij-examinator
ervoor moest betalen.'
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agent: 'U wilt zeggen...'
Jacques: 'Grapje. Haha. U moet weten, ik héb helemaal geen rijbe-
wijs.'

• Kan ik hier ook met een ongedekte cheque
betalen?

Schippers' personages brengen veel tijd in de horeca door. Niet altijd
kunnen ze het grootverbruik aan alcoholische dranken en al dan
niet acceptabele maaltijden [ZIE: SOEP VAN DE DAG] ook financieren [ZIE: HET

CAATSTEEDSBERGERAFWAARTSJ. Gelukkig zijn er altijd inventieve methoden
voorhanden om tijdelijk onder betaling uit te komen, leren we in
de Barend Servetshow.

Barend: 'OBER!! (de ober staat er al) Oh pardon. Juist, kan ik hier
ook met een ongedekte cheque betalen?'

Ook Gé Braadslee hoopt in De lachende scheerkwast op deze oncon-
ventionele manier onder de afwas uit te komen. En Jacques Plafond
laat zich tijdens een taxirit kennen met een onzeker: 'Eh, hoever
kun je gaan voor 4,75... 5,32, ... 33. Of accepteert u ook ongedekte
cheques?'

• Kutzwagers

Soms ten onrechte aan Schippers toegeschreven woord, dat hij
hoorde van beeldend kunstenaar Hans Koetsier, die het in zijn jeugd
oppikte uit Rotterdamse zeevaartkringen. Het is een benaming voor
mannen die geen (of niet per se) familie van elkaar zijn, maar die
met dezelfde vrouw naar bed zijn geweest. Schippers' toneelstuk
Kutzwagers handelt over allerlei vreemde ontmoetingen, mede ten
gevolge van een one night stand, die uitmonden in allerlei filosofieën
over toeval en lotsbestemming.

• Kwieke regenjas

Niet alleen de karakterschetsen van Schippers' personages variëren
van heel uitgebreid tot volkomen vaag piE: ONDUIDELIJKE MAN]. Dat geldt

88



ook voor hun uiterlijk en kleding. Zo is Frederik Bronselman uit
Kutzwagers gehuld in een Versleten chocoladebruin pak, hoge schoe-
nen'. Volkert Spitsbergen, die zich ongeveer tegelijkertijd in Opzoek
naar Yolanda slechts kleedt in een regenjas, draagt in Kutzwagers
iets nóg onduidelijkere: 'typische liedjeszanger-outfif. Andere per-
sonages moeten het doen met 'saaie combinatie', het bepaald niet
tijdloze 'leuke jurk', maar Barend Servet komt er in een van zijn
shows vanaf met een wat intrigerender Tcwieke regenjas'.

• Leuke lamp overigens

Stoplap van restauranteigenaar en troonpretendent Henk Pal. Deze
brengt regelmatig welke discussie dan ook om zeep met een verwij-
zing naar de toevallig aanwezige lichtbron. Meestal uit hij zijn
waardering voor de lamp in kwestie, maar er zijn uitzonderingen:

Henk: Wat kan de tijd toch vliegen, hè. Ik weet nog goed, affijn laat
maar.'
Sjef: 'Nee, Henk, zeg het nou maar.'
Henk: 'Nou, toen ik voor het eerst deze slaapkamer betrad, toen viel
mij meteen op...'
Gé: 'Dat het zo'n leuke lamp was, overigens, niet waar?'
Henk: 'Nou nee, toevallig vind ik dit ding hier een uitgesproken
kutlamp.'

Elders in De lachende scheerkwast kiest Pal een minder gepast mo-
ment, wanneer Jacques Plafond zich afvraagt wanneer Gé Braadslee,
die ieder moment moet aantreden in een theatershow, toch gebleven
is.

Henk: 'Die werd even niet lekker en is naar de wc. Je moet even niet
vergeten dat het arme mens hoogzwanger is.'
Jacques: Wat Van wie.'
Henk: 'Daar maak ik mij eerlijkgezegd een beetje zorgen over, dat
mag je gerust weten. Leuke lamp overigens.'

Henk Pal is niet de enige die geobsedeerd is met verlichting. Het
lichtelijk nymfomane Ronflonflon-zaxigeiesje Jacqueline van Ben-
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them ('Wat leuk dat ik hier weer eens ben!') zingt er zelfs een lief
liedje over, Lala lampje:

Ik vond je bij een vuilnisbak
met je voetjes in de hondekak
je bent het liefste lampje dat ik ken
maar hoe zal het met je gaan als ik er niet meer ben?

• Linea Rectum

Schrijver Jeroen Brouwers noemde Wim T. Schippers ooit een
'poep- en pieskunstenaar'. Onzin, vertelt Schippers in een NPS-
portret door Max Pam. Natuurlijk spelen uitwerpselen een rol in
zijn werk, maar niet meer dan in het dagelijks leven. 'Ik ga het niet
uit de weg, maar op straat ligt meer.' Echter, ook Schippers zelf
speelde nog wel eens in op de vooroordelen over zijn oeuvre, zoals
hier op de LP Sjefvan Oekel in een verloren zaak:

Potverdomme, nou heb ik al drie keer doorgetrokken, maar er is
geen beweging in te krijgen. Jammer overigens, dat het wc-papier
schromelijk tekort schoot, nu maar hopen dat ik hier ergens mijn han-
den kan afspoelen... Ah! Hier is alvast een handdoek. Ziezo... Toch
heb ik zelden zo'n mooie wc mogen bezoeken, dit hier is werkelijk
een van de sfeervolste vertrekken van het westelijk halfrond. Uitge-
rust met een glanzende pot, een fijne stortbak, en een trekker die als
een... eh... lekker in de hand ligt. En een borstel die je je hele leven
bijblijft, als je hem één keer gebruikt hebt. Potverdomme! Mijn micro-
foon is open blijven staan! Hallo, luisteraar! U hebt toch niet alles op-
gevangen van wat ik hier op de wc heb uitgespookt? Dat zou dan de
vierde LP zijn waarop ik naar de wc ga! Wat moeten de mensen wel
denken? Nouja, tenslotte is de wc zo'n beetje mijn handelsmerk ge-
worden, mijn gimmick, als het ware. Bovendien, poepen doet in be-
langrijkheid zeker niet onder voor eten, waar iedereen altijd de mond
van vol heeft! En al kijk je naar het mooiste ballet, als je nodig móét,
dan kunnen ze hun benen uit hun reet dansen, er is dan maar één
ding belangrijk, en dat is de wc.
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Hoe het ook zij, al in Schippers' vroege beeldende werk kwamen
regelmatig drollen voor, die hij zelf 'bereidde' met ontbijtkoek en
bier. De meeste personages in zijn toneel- en televisiewerk schamen
zich niet voor een boer of scheet meer of minder, en komen er rond
vo or uit dat ze zich even moeten verplaatsen naar het kleine kamertje
piE: IK WORD NIET GOED]. In We zijn weer thuis komt een bezorger voor
die behalve een bestelling meestal ook een grote boodschap komt
afleveren:

man: 'Kan ik even van uw toilet gebruik maken?'
Sirnon: 'Ik weet niet precies wat u van plan bent, maar kunt u het
ook klaarspelen met een wc?'

In De lachende scheerkwast associeert men uitspraken over wat dan
ook haast automatisch piE: DA'S OOK STERK] met de gang naar de wc:

opticien: 'Als we nu even terugkomen op de bril.'

Loes: 'Dat is ook sterk! Ik wou nét vragen: waar is hier de toilet?'

En:

Boy: Wat kan jij toch zeiken, Schaambergen.'
Rein: 'O, dat is een goed idee, kan ik misschien ook even van de
toilet gebruik maken? Fijn zo.'

Velen lijden dan ook onder een wankele gezondheid. 'Het braken
staat mij nader dan het poepen,' brengt Waldo van Dungen uit in
Het is weer zo laat. In Sjef van Oekel slaat terug komt onder de
dubieuze titel Les excrements se touchent een stripje voor waarin de
spijsvertering een hoofdrol speelt. Van Oekel is sowieso gepreoccu-
peerd met de peristaltiek en maakt geregeld versprekingen a la linea
rectum ergens heen moeten'. Ook dominee Van Zutphen uit De
lachende scheerkwast heeft het niet makkelijk. Tijdens een 'fijne
preek' vlucht hij richting wc, exact op het moment dat de gemeente
aanheft: 'Is de nood zo hoog gerezen, dat gij nergens uitkomst ziet...'

De volgende grap uit We zijn weer thuis komt in variaties regel-
matig terug:
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Thijs: 'Waar komt stront van?'
Simon: 'Van alles wat je opvreet, Thijs.'

Sjef van Oekel legt een duidelijke link tussen aan- en afvoer door
het lichaam. In Grote genade gaat hij uitgebreid naar de wc, om
vervolgens te verkondigen:

Zo, hèhè, dat lucht op! Potverdomme, heb ik dat allemaal de hele
tijd meegezeuld? Ik heb nu helemaal een raar gevoel van binnen
gekregen. Gauw maar weer wat eten om mijn gewicht weer op peil
te brengen.

In het eerder genoemde stripje vat Van Oekel het nog bondiger
samen: 'ik kan dit natuurlijk allemaal wel gaan opeten, ober... maar
is het niet wel zo efficiënt om het rechtstreeks in de wc te kieperen?'

• Lux(e)

Favoriet voor- en achtervoegsel, dat wordt gebruikt voor een veel-
heid aan objecten en kwalificaties. Een bekend voorbeeld is de
Plast-o-lux uit 1963. Dit werk bestaat uit een witte klont van kunstig
gesmolten plastic buizen op een fraaie marmeren kubus. Later, in
1965, introduceert Schippers de Luxuria. Dit muurobject is opge-
bouwd uit een aantal voorwerpen en materialen, waaronder een
matras en diverse huishoudelijke artikelen, gemonteerd op een
houten ondergrond. Ook maakt hij nog de tekeningen Spirolux en
Sïlva de luxe (beide 1968) en componeert hij Compoplexa de luxe
(1969). Later komt het woord terug in diverse bedrijfjes, zoals de in
werkelijkheid bestaande maatschappij LuxafUms, en het meer fic-
tieve Luxafllm BV, waarbij prof. dr. Dongers in de Barend Servetshow
zijn interessante documentaires over hondendrollen uitbracht. Het
meest bekende voorbeeld is echter 'prima de luxe'. In de gelijknamige
meezinger vertelt Fred Haché over zijn wonderlijke ervaringen met
dit neologisme. De meest hachelijke situaties worden positief beïn-
vloed door het uitspreken van de zinsnede 'prima de luxe'.

Prima de luxe geeft de burger moed, met prima de luxe zit je altijd
goed
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Wat kan het ons nog schelen, geen zee gaat ons te hoog
al regent het pijpestelen, wij zien de regenboog

Conflicten worden opgelost, de auto gerepareerd, onwillige liefde
ontluikt alsnog en betalen hoeft ook nergens meer. En dat allemaal
dankzij deze onwaarschijnlijke toverspreuk. Daar zijn we bij de
essentie van 'lux'. Het woord suggereert een naïef geloof in riantheid
en optimisme, wat vreemd genoeg nog uitkomt ook. In andere
gevallen, zoals een nieuw soort toiletpot in een van de Haché-shows,
heeft het ook de connotatie van een meer twijfelachtig soort comfort:

loodgieter: 'Ik heb hier model Faecalux, en dan hier model comfort
en dan natuurlijk ook gewoon model w.c, én ... reuze ongemakkelijke
betalingsvoorwaarden!'
(...)
Fred Haché: 'Geld speelt geen drol.'

' P r ima de luxe' is in Schippers ' werk een typering voor alles wa t o m
duistere reden nastrevenswaardig heet te zijn. In Het is weer zo laat
probeer t een oude klasgenoot van Gé Braadslee haar he t bed in te
krijgen door op te snijden over zijn 'hele zooi pr imadeluxe r iante
villa's'. Elders w o r d t achteloos door een we rkman over een m e t zorg
gekweekt perkje van een bijzondere rozenvariant , de Rosa P r ima de
Luxa, heengewalst.

O o k in de echte wereld werd ' p r ima de luxe ' opgepikt, onde r
meer in reclames voor de meest u i teenlopende p roduc ten piE: ZELF-

DENKENDE KRANEN].

• Mei mevrouw Van Dungen spreekt u mee

Deze uitdrukking wordt al gebezigd door Gé Braadslee in Het is weer
zo laat, maar later in gewijzigde vorm ook door Nel van der Hoed-
Smulders in We zijn weer thuis. Het is een typisch geval van spreektaal
die weliswaar fout is, maar wel heel gebruikelijk. Een overduidelijke
vergissing is het welbekende Waar heb dat nou voor nodig, dat zelfs
titel van een Barend Servetshow werd. Meer verborgen fouten zijn
op veel plaatsen in Schippers' werk te vinden. Zo wordt in het
toneelstuk Evengoed nog een hele zit 'ademloos in een boek begon-
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nen'. Ene Clara verklaart in De Ondergang van de Onan dat: 'mijn
man en ik als criticus natuurlijk vrijkaartjes hebben...'. 'Als er één
te vertrouwen is, zijn wij twee dat wel, hè Johan?' zegt een vrouw
enthousiast tegen haar man in Opzoek naar Yolanda. Jacques Plafond
verklaart in Ronflonflon verontwaardigd: 'Ik zit hier helemaal niet
als tortelduifjes'. Een liefdesduet in Altijd wat heeft het grammaticaal
wonderlijke refrein: 'Wij laten ons nooit meer alleen / 't Is deze
liefde of geeneen'. In het toneelstuk Stemmen komt een dialoog voor
over het verschil tussen iets kunnen en het ook doen; kun je iets pas
als je het ook doet? Het vraagstuk leidt tot uitspraken als: 'Ik vind
dus ten dele van niet dus' en: 'Je kan best piano kunnen spelen
zonder ooit een piano te hebben aangeraakt of zelfs gezien of ooit
van gehoord.'

• Modern

Veelvoorkomende kwalificatie van voorwerpen, geluiden en om-
standigheden in vrijwel alle theater-, televisie- en beeldende-kunst-
projecten van Wim T. Schippers. In De lachende scheerkwastworden
'moderne acts' opgevoerd, Jacques Plafond slaat op piano's 'moder-
ne tonen' aan en in Opzoek naar Yolanda knort ergens op de ach-
tergrond een 'moderne telefoon' [ZIE: FLUKS]. In Tataboulou wordt het
publiek op opvallende wijze gewezen op de opkomst van de artiesten:
'Dames en heren! Uw moderne aandacht voor Clous van Mechelen!
Applaus!' En in Elly, of het beroemde stuk neemt een groep muzi-
kanten 'modern aandoende posities' in. 'Modern' houdt in al deze
gevallen niet veel meer in dan afwijkend van de verwachting, een
eigenschap die opgaat voor het gros van Schippers' werk. Opname-
leider van onder andere de Fred Haché Show Ted Dellen vertelt
daarover in een interview met de VPRO-Gids:

In die tijd vonden we 'moderne' shots uit, die eigenlijk absoluut niet
konden. Close-ups waarbij alleen het schedeldak in beeld kwam,
schuine of bewegende shots. Verkeerde camera-instellingen waar-
door een discussie zich achter een lampenkap afspeelde, alles kon.
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• Mufdrank

Geenszins bruisende drank die lijnrecht indruist tegen het swingen-
de begrip 'frisdrank'. Afgezien van de grote rol die voedsel speelt in
het drama van Wim T. Schippers piE: CAFÉ TRISTE EN ZUURKOOL MET VETTE

JUS], heeft hij er zich ook als beeldend kunstenaar geregeld mee
beziggehouden. De Pindakaasvloer, voor het eerst gerealiseerd in
1969, is het bekendste voorbeeld, maar Schippers heeft in de jaren
zestig ook de productontwikkeHng van limonade met vissmaak en
'Geurts brakke koeken' overwogen, met als advertentietekst: 'Ze zijn
er weer...', als betrof het een heel oud recept, en het onderschrift
'ook te gebruiken als soepstengel'. 'Zo'n brakke koek, daar zit dan
zout en zoet in', aldus Schippers. De mufdrank was tijdens de
expositie Wim. T. is hier in het Centraal Museum verkrijgbaar in de
museumrestauratie. Het goedje smaakte inderdaad, nu ja, het woord
zegt het al.

• Ome Jaap een hand geven/in een regenjas hijsen

Schippers lijkt over een goede antenne voor turbo- en oubotaal te
beschikken: al in De lachende scheerkwast (1981) heeft een deel van
het kantoorpersoneel het stopwoord 'qua'. De sherryminnende
dichteres Wilhelmina Ruttje verzucht enige jaren later in Ronflon-
flon: 'Waar was ik gebleven? Qua zin.' Personages uit de Barend
Servet-periode kunnen nog wel eens worden betrapt op het gebruik
van 'juistem' en 'snappez-vous' komt ook regelmatig voor. In het
theaterstuk Altijd wat (1987) komen uitdrukkingen als 'snuggie' en
'monumentje' (in plaats van momentje) voor. 'Ome Jaap een hand
geven' dan wel 'in een regenjas hijsen' valt in dezelfde categorie van
belegenheid. Voor wie het nog niet wist: het betreft hier metaforen
voor respectievelijk plassen en een condoom omdoen. Het gebruik
van de uitdrukking gaat al terug tot Het is weer zo laat (1978) en hij
werd later gebezigd door Henk Boshuizen in de eenakter Sans
rancune (1985), maar ook door Jan Vos, wanneer hij in Ronflonflon
plotseling hoge nood heeft: '... als joe nog wel even bezig bent, en
daar hoort het wel naar uit, dan geef ik liever eerst even ome Jaap
een hand.' Ook in de theatershow Tataboulou (1989) met Etna
Vesuvia gaat Vos oubollig loos:
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Etna: 'Jij begrijpt ook niks van showbusiness. Wat is dat nou voor
appearance met een regenjas aan! Doe uit!'
Jan: (met vette knipoog) 'Gisteravond laat drong je er anders luid-
keels en wijdbeens op aan dat ik er een regenjas bij aandeed!'
Etna: 'Ik word daar toch wel zo moe van...'
Jan: 'O, dus jij ook. (verbaasd) Maar waarom ben je dan altijd zo
kwaad als ik me daarna omdraai en lekker ga slapen?'

• Onduidelijke man

Het drama van Wim T. Schippers kent een vrij ongebruikelijke
typecasting; veel personages bezitten een of meerdere vreemde
eigenschappen die hun karakter wat meer reliëf geven. Wie zou Jaap
Knasterhuis zijn zonder zijn pedofiele neigingen en viool? Hoe moest
het verder met Henk Pal als hij niet werd geplaagd door een goed
humeur? Waar was Jan Vos zonder zijn onstuitbare passie voor
chocolademelk? Hoe zou Barend Servet in het collectieve geheugen
zijn blijven hangen als hij zijn nervositeit had overwonnen? Ondanks
de rommelige wereld waar ze in functioneren, hebben de personages
in Schippers' werk meestal gegronde redenen voor hun vaak absurde
gedrag. Die redenen komen voort uit wat ze in het leven doen of
wie ze nu eenmaal zijn. De karakterdefinitie is soms zeer gedetail-
leerd. Zo dienen Jan Vos en Etna Vesuvia op zeker moment in de
show Vos en Vesuvia in Volle Vaart op te komen Vermomd als -
verburgerlijkt, ooit artistiek bevlogen en met idealen behept, thans
middelbaarleeftijdig maar nog niet geheel uitgeblust stel'. Meestal
moet de dienstdoende acteur zich behelpen met een meer summiere
beschrijving. Kan iedereen zich nog wel iets voorstellen bij de heer
F. uit het stuk Stemmen (Verouderd type moderne jongeman, wijs-
neus'), dat wordt al moeilijker bij de heer L. (Voortvarende piano-
stemmer'), en waarschijnlijk kunnen alleen de waarlijk groten zich
op de planken wagen met de karakterschets die Schippers meegaf
aan de heer M.: 'onduidelijke man'.

• Opzoek

'Netzogoed', 'eerlijkgezegd', 'heietijd', 'zegmaar', 'netzomin', 'op-
zichzelf of 'opzak': Wim T. Schippers plakt graag woorden aan
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elkaar als deze in de spreektaal al bijna op die manier worden
gebezigd. Het bekendste voorbeeld is 'opzoek' in de titel Opzoek
naar Yolanda.

• Overwelmend

Anglidsme dat voor het eerst werd toegepast in de strip Sjefvan
Oékel breekt door. Van Oekel heeft het daar, naar analogie van
'overwhelming', over 'dat heerlijke, stimulerende, overwelmende
gevoel van miskenning...' Het woord wordt nog wel eens in kranten
gesignaleerd.

• Peu nerveu

Toestand waarin de onzekere Barend Servet regelmatig geraakt.
Daarbij bedient hij zich graag van meerdere talen tegelijk pre: WHY
OOK NOT], en krabt bij zich eens flink op het hoofd. Zoals in het
volgende fragment uit de Barend Servetshow, waarin onze held een
bezoek brengt aan Hare Majesteit, een goede reden om een beetje
zenuwachtig te zijn:

Hier is het Allons! Courage. Pollens, ik ben toch wel een peu nerveu.
Kop dicht Op hoop van zegen. Quod licet jovi non Heet bovi.

• Piemelen

'Verdomme Thijs hou es op met dat gepiemel op die piano!' brult
Govert Zwanenpark in We zijn weer thuis tegen zijn broertje Thijs.
Het woord komt ook voor in Ronflonflon, als Wilhelmina Kuttje Jan
Vos vergeefs tot de orde tracht te roepen. Volgens Van Dale betekent
piemelen eigenlijk urineren. In de scenario's van Schippers staat het
voor zoiets als ondeskundig en hinderlijk op een piano zitten frö-
belen (regieaanwijzing uit We zijn weer thuis: 'piemelt er op los').
Het is niet het enige bestaande werkwoord dat nogal apart wordt
gebruikt. In de regieaanwijzingen piE: FLUKS] wordt vaak gekozen voor
termen die veel meer dynamiek uitstralen dan meer voor de hand
liggende werkwoorden. Zo worden er geen dienbladen uit handen
gestoten, maar 'gemaaid'. Wekkerradio's gaan niet af, maar 'spatten
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aan'. Glazen worden niet op tafel gezet, maar 'geknald'. Op piano's
wordt niet alleen gepiemeld, maar ook 'gedaverd'. En soms wordt
er 'op onsmakelijke wijze met kroketten gejongleerd'. Door deze
woordkeuze lezen veel van Schippers' scenario's bijna als stripver-
halen. Zoals hier in Bon voyage: 'Daniel kijkt nog even guitig om
naar Yvonne, een romantisch muziekgolfje zet in... dan breekt onze
vriend zowat z'n nek over een dorre tak.'

• Pollens

Veelvuldig door Barend Servet gebruikte krachtige uitroep van ver-
bazing. De wat archaïsche uitdrukking laat zich vergelijken met 'wat
hamer' of 'te droes'. In De ondergang van de Onan: 'Pollens, veel
meer geld dan ik mocht hopen vermoeden!' Schippers zei er zelf
over in de Haagse Post.

Pollens, zo'n woord wil ik introduceren om het een betekenis te
geven. Het komt uit een latijns woordenboek en betekent zoiets als
talrijk of krachtig. (...) je geeft ermee aan dat een woord ook maar
wat klanken zijn waarvan de betekenis is ingevuld. (...) De mensen
gebruiken de taal magisch hoor, vooral als ze het over god hebben,
en dat is toch ook maar een klankje waar een afspraak aan verbon-
den is. Ik vind het leuk om die afspraakjes te ondergraven, te laten
zien dat niks moet.

• Potdome

Krachttermen en schuttingtaai zijn niet ongebruikelijk in het werk
van Schippers, maar werkelijk stuitend veel wordt er nu ook weer
niet gevloekt. Als het dan toch gebeurt, verkeren de personages
meestal in zo'n verregaande staat van verwarring en onmacht dat
je het ze eigenlijk niet kwalijk neemt. Bovendien heeft vloeken ook
voordelen, zo blijkt in Plafond over de vloer, wanneer Jacques Plafond
zich verbaast over de nieuwe naam van Henk Pais restaurant: Pot-
verdomme [ZIE-, WILLY DOBBE PLANTSOEN]:

Henk: 'Ik begrijp precies wat je bedoelt. Ik wou het inderdaad eerst
ook gewoon "Godverdomme" noemen.'
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jacques: 'Oja.'
Henk: 'Mensen die hier een keer geweest zijn zullen het meteen
overal rondbazuinen: Godverdomme, wat heb ik daar lekker gegeten!
Zo ben ik daar dus opgekomen.'
Jacques: 'Oja? Goh.'
Henk: 'En kijk, elke keer dat er ergens iemand vloekt, maken ze toch
mooi gratis reclame voor mijn zaak.'
Jacques: 'Mondreclame is de beste reclame. Zeker voor een restaurant
Maar waarom heb je dan toch gekozen voor Pótverdomme in plaats
van Godverdomme?'
Henk: 'Er is nog steeds een interessante markt van mensen die zich
storen aan "God", in dat verband. Heeft een gerenommeerd marketing-
bureau voor mij uitgezocht'
Jacques: 'Aha, dus heb je "God" vervangen door "Pot". Ook meteen
een aardige link naar de keuken, natuurlijk.'

Van meet af aan wordt er in Schippers' televisiewerk vrijmoedig
over God gesproken. Soms zelfs met God zelf, zoals in het nimmer
uitgezonden interview dat Fred Haché en Barend Servet in 1972 met
de Here hielden. In het taaluniversum van Schippers spreekt het
natuurlijk vanzelf dat God zich in oude spelling uitdrukt:

Fred: (eerbiedig tot Cod) 'Het is toch zo, dat mensen die een
godvruchtig, excusez Ie mot, een godvruchtig leven leiden, uiteinde-
lijk als beloning voor hun gezwoeg op aarde, in de zogenaamde
Hemel belanden.'
God: 'Hm.' (knikt beamend).
Fred: (verontwaardigd) 'Maar het is óók zo dat mensen die er maar
op los leven in losbandigheid, ontucht, hoererij en plezier en profiteren
van de vreugden der zondigheid, dat die mensen wanneer ze zich
vlak voor hun dood bekeren óók in Uw hemel terecht komen. Is dat
niet wat onredelijk, vraag ik mij af. God.'
God: 'Ja, ik moet zeggen, deeze vraag overvalt Mij een beetje. Ik heb
daar eigenlijk nooit zoo over nagedacht. Maar Ik vind dit opzïchzelf
wel een verduveld interessant gegeven...'
(Fred glundert, Barend noteert)
'... en ik beloof u dat Ik hier Mijn Gedachten over zal laten gaan.'
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Acteur Dolf Brouwers had geen problemen met de teksten ('Er is
nooit een moment geweest dat ik bepaalde woorden niet wilde
zeggen/ verklaarde hij in 1997 in de VPRO-Gids) maar kreeg het niet
voor elkaar om te vloeken, omdat hij dat te kwetsend vond. Daarom
verbouwde hij de vloeken liever tot 'potverdomme', 'potdomme',
'potdome' of 'potverdrie' - wat door Schippers weer werd overge-
nomen. In de Oekelstrips zie je Sjef dan ook meestal 'potverdomme'
of'potdome' roepen. In We zijn weer thuis wordt al dan niet vloeken
als een non-issue gezien, getuige de volgende dialoog:

Thijs: (springt op) 'Godverdomme!'
Nel: 'Wat zeg je me daar?'
Thijs: (kijkt op horloge) 'Jezus Christus!'
Simon: 'Dat zei je niet, geef mama eerlijk antwoord...' -
Thijs: (jammert) 'Godkolere...'
Simon: 'Je zei: "Godverdomme".'
Nel: 'Is dat nu echt nodig, dat gevloek?'
Simon: 'Nee. Netzomin als het nodig is daar wat van te zeggen.'

Iets minder rechtlijnig kan hét ook, zoals in Elly, of het beroemde
stuk, waar Cees Schouwenaar — dit keer niet als Henk Pal, maar in
de rol van Jack Pinijzer - uitbarst: 'Als er hier vanavond gevloekt
zou mogen worden, zou ik zeggen: GodsjezuschristusgodaUemach-
tignogantoe. Nu houd ik het maar op een eenvoudig "God zal mij
bewaren".' Overigens slaan ook de onschuldige Bert en Ernie nog
wel eens krachtige taal uit. Op de LP Hiep hiep hoera zingen zij het
hartgrondige lied Bliksems, wat een gedonder is het weer.

• Putluchtalarm

Een frisse putlucht waaiert
kringelend omhoog
stamelend beweegt mijn zinderende
gemoed als rozeknopjes op den
steile berghelling van het menselijk
falen
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In het radioprogramma Ronflonflon werd het oeuvre van dichteres
Wilhelmina Kuttje sr. (1901-1967) op initiatief van haar kleindochter
Wilhelmina Kuttje jr. behoed voor de vergetelheid. Wilhelmina jr.
ondernam wekelijks moedige pogingen om binnen de anarchistische
Konjfott/Zorc-programmering plaats in te ruimen voor haar groot-
moeders gedichten, zoals het bovenstaande romantische vrije vers
Putluchtalarm. Vooral tot haar eigen tevredenheid:

Jacques Plafond: 'Het laat zich niet aanzien dat Wilhelmina Kuttje
nog weg te denken is uit onze programmering. Ik bedoel, daar is zij
weer, onuitgenodigd, opdringerig, zelfvoldaan, vechtlustig, overtuigd
van haar belangrijkheid, kortom, ik Iaat haar maar snel aan. het
woord, des te eerder zijn we weer van haar af.'

Over het leven van 'de godvergeten maar niet gladvergetën dichteres'
is niet heel veel bekend. Haar wonderlijke achternaam verkreeg
Willy de Grote, zoals Kuttje sr. eigenlijk heette, op al even wonder-
lijke wijze. Een van de mannen in haar leven was schrijfmachine-
reparateur Arend Kuttje, die erg te lijden had onder zijn achternaam.
Uit solidariteit besloot Wilhelmina zich voortaan ook Kuttje te
noemen. Kuttje sr. stierfin 1967, toen zij zich voor een trein wierp,
na het schrijven van het gedicht Mikpunt.

Tijdens haar leven — en eigenlijk ook daarna — vond Kuttje sr.
weinig erkenning. Hoewel zij voornemens was honderden bundels
te publiceren - vele van de door haar kleindochter voorgedragen
poëmen zijn afkomstig uit een gelijknamige bundel piE: UIT DE BUNDEL]

— zijn er nauwelijks titels bewaard gebleven. In de verzamelbundel
Kuttje compleet (1989), gepubliceerd in de Ronflonflonreeks, geeft
zelfs kleindochter Wilhelmina toe af en toe aan het succes van oma
te twijfelen:

Toch lijkt ook de veronderstelling gewettigd dat niet achter elke ver-
wijzing ook werkelijk een compleet geschreven bundel schuilgaat.
Iaat staan in uitgegeven vorm ooit een publiek heeft bereikt Het is
zelfs zo, dat voordat ik een onderhavige uitgave bewerkstelligde - en
het is treurig om dat te moeten vaststellen -vrijwel niets van Wilhel-
mina Kuttje Sr's indrukwekkende oeuvre de drukpers heeft gehaald.
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Waarop de altijd even subtiele Jacques Plafond repliceert: 'Een
miskenning, waardoor zij zich evenwel niet van de wijs liet brengen.'

Kuttjes laat-romantische poëzie werd tijdens de uitzending nog
eens sterk aangezet door de geïnspireerde begeleiding van Jan Vos
op piano. Haar poëzie is meestal nogal archaïsch van toon, getuige
dit fragment uit Op den spits drijven uit de bundel Spitsroeden lopen:

al te vaak betreden
die paden van bedrog en smaal
die schildpadden van dil en dwaal
van dozen ook en fietsen
stormenderhand vervlogen
op een paarlenvoet
van mensenkussen

Kuttie liet zich echter ook beïnvloeden door het dadaïsme, zo blijkt
uit dit fragment uit Vaarwater uit de bundel Ga uit mijn:

Sschr Br. Kek ps. Rarararar
Rararararann
WW - fff - gZ

Ten slotte is er nog een flinke hoeveelheid erotisch getinte poëzie,
waarbij Kuttje zich bedient van tamelijk concrete symboliek, zoals
hier in Planchet uit de bundel Bundelingen:

Suizebollend van 't snuivend spel
van hol en bol en druipend van
jouw liefde, overvol, onder de
sterren via mijn lieflijk raamkozijn
bezongen in verstrengeling
bijeengepompt - ik leerde jou
pas kennen in die dronken
pareling van onze buitelende
hemellichamen.

Alle gedichten van Wilhehnina Kuttje zijn geschreven door Wim T.
Schippers, en komen over als een parodie op 'echte' poëzie. Schippers
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lijkt het vooroordeel te bespotten dat hoe onbegrijpelijker poëzie is,
hoe kwalitatief beter zij zou zijn. In al hun bombast en gewilde
metaforiek geven de gedichten geen enkel moment het gevoel dat
de auteur ze als een serieuze aanzet tot poëzie heeft bedoeld, dit in
tegenstelling tot zijn eigen lyriek pre: ROKOKOKIONTJEJ. Dit staat overi-
gens in schril contrast met de bloedserieuze manier waarop Kuttje
jr. de gedichten voordroeg.

• Reeds

'Reeds' is zonder twijfel de meest legendarische uitdrukking uit het
repertoire van Wim T. Schippers. In tegenstelling tot Marten Toon-
der en Van Kooten en De Bie heeft Schippers de Nederlandse taal
niet zozeer nieuwe woorden bezorgd, als wel nieuwe betekenissen
of een nieuw gebruik van bestaande woorden. Volgens Van Dale is
'reeds' een bijwoord van tijd en betekent het zoiets als 'al' ('ik was
reeds eerder bij u'). Bij de tweede betekenis staat: 'weinig gebruikt,
informeel, als een soort tussenwerpsel, stopwoord zonder betekenis:
'dat geloof ikniet, reeds.' Die tweedebetekenis moet wel zijn ontstaan
door het succes van veelgebruiker Sjef van Oekel. Dat het gebruik
van 'reeds' zonder betekenis zou zijn, lijkt te worden weersproken
in de warrige monologen van Van Oekel, waarin het woord eerder
werkt als bindmiddel, om het betoog een schijn van coherentie te
bezorgen:

En waar blijft Charles Aznavour, of zie maar. Kerstmis met enorme
poorten, leve de koningin, maar u bent te vroeg. Evert, het loopt uit
de hand vrees ik. Wacht: ik krijg ineens een idee in mijn kop gescho-
teld. Tijd voor Van Oekel's HrtTïp, reeds.

In het boekje Leven en avonturen van Waldo van Dungen vertelt
Wim T. Schippers over 'reeds' het volgende:

Dat woord kwam per ongeluk, maar ik had wel een lekker gevoel
toen ik 't had opgeschreven, 't Zat voor het eerst in een sketch in een
broodjeswinkel, waar een man binnenkwam met een zware winter-
jas, die zei: Hé, lekker effe zitten. Hij bestelde niks, nam een hap van
alles wat gratis was — een beetje suiker, wat mosterd, ketchup — en
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ging toen allerlei dingen vragen en de antwoorden opschrijven. Waar
is de telefoon? Hoeveel eieren hebt u? Dat soort dingen. Aan het slot
gooide-ie een bak plastic prikkertjes om en zei: o, pardon reeds. Ik
ben er wel eens helemaal melig van geworden, van dat woord, maar
't móést erin. Ik heb reeds zitten schrijven tot ik er totaal melig van
werd.

• Right

Stopwoord van Henk Pal en andere door Cees Schouwenaar ver-
: tolkte karakters. Al in Duizend gordijnen gebruikt hij het woord om
welke gang van zaken dan ook ten voordele van zichzelf vast te
leggen: 'Dan ga ik er even bij zitten, met uw welnemen. Zonder uw
-welnemen ook, trouwens. Right?' Het woord wordt dusdanig met
Pal vereenzelvigd dat Rik RoUinga het in Opzoek naar Yolanda
letterlijk kan dromen. De ochtend na een drinkgelag probeert hij
de gebeurtenissen van de vorige dag te recapituleren:

'Daarna ben ik naar Bensdorp gegaan, daar kwam ik Otto tegen en
toen zijn we samen naar het Molton Hotel gegaan. Right?'
(stem van Henk Pal vult de ruimte) 'Right. Hahahaha.'

• Rokokoklontje

Ook in de periode dat Wim T. Schippers zich nog voornamelijk met
de beeldende kunst bezighield, was tekst al een belangrijk element
in zijn werk. Bij zijn tekeningen en collages verschenen daaraan
verbonden gedichten. Zoals het achtdelige 8 bladen dagdoor en deze
tekst bij -een deel uit Motie van antwoord (1961):

de stad en de bomen
ontvloden
stilmaar voortgewiebeld
tot nu waar het hangt
bij muziekgestrijk
en ook
een rokokoklontje
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Schippers' poëzie is over het algemeen nogal hermetisch van aard
en bestaat meestal uit een lange flow van thematische en klankasso-
ciaties. Schippers was dan ook vertrouwd met de écriture automa-
tzque-techniek, het door middelvan vrije associatie op papier zetten
van gedachten. Deze werkwijze gebruikte hij onder meer voor delen
van de experimentele muziektheaterprogramma's, diehijmetMisha
Mengelberg en Han Bennink maakte voor het Mickery-theater. In
een interview met de auteurs vertelt hij hierover: 'Eigenlijk wilden
we stromingen als jazz & poetry belachelijk maken. Ik schreef de
teksten achter elkaar door. Vervolgens werd er serieus naar geluisterd
en vonden de mensen het nog mooi ook.' Schippers gaf ooit zelfs
een bundeltje uit, onder de naam van Barend Servet, die in zijn show
literaire ambities tentoonspreidde. Het verhaal wil dat Schippers
nog geen titel bedacht had, maar voorop zijn manuscript als aan-
wijzing aan de vormgever had geschreven 'Eén per pagina'. Vervol-
gens werd dat de titel waaronder de bundel verscheen. De maker
van kunstwerken en stukken als Evengoed nog een hele zit en Het is
me wat had het zelf niet beter kunnen verzinnen.

Componeerde Schippers het grootste deel van zijn muziek onder
het pseudoniem Jacques Plafond, en maakte hij zijn grafische werk
voornamelijk als K. Zedden, pas in de jaren tachtig koppelde hij ook
een personage aan zijn poëzie. In het radioprogramma Ronflonflon
las Wilhelmina Kuttie jr. de gedichten van haar oma Wilhelmina
Kuttje sr. voor piE: PUTLUCHTALARM]. Dit door Schippers opgeschreven
oeuvre vloeit deels door op teksten als die bij de film Tulips (1966),
waarin geen facet van de tulp onbesproken blijft, van de 'kromner-
vige groene bladen' tot het 'eerlijk gevlamd hout' van het tafeltje
waarop de vaas bloemen geplaatst is. Als Kuttje heeft Schippers een
voorkeur voor overdreven beeldspraak en inhoudsloze complexiteit.
Zijn 'eigen' werk is eenvoudiger, zoals dit vroege gedicht:

Niet eens stuk

o de vaas valt
maar niet eens
stuk
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In een interview met De Groene Amsterdammer vertelt Schippers
dat zijn collega Gied Jaspars een favoriet gedicht had, dat hij vlak
voor zijn overlijden nog vaak citeerde:

Dood

Niks aan te doen

• Soep van de dag

Behalve uitwerpselen [ZIE: LINEA RECTUM] speelt ook voedsel een belang-
rijke rol in het werk van Wim T. Schippers. Eters zijn weliswaar niet
gauw tevreden, maar daar staat tegenover dat met voedsel meestal
onzorgvuldig wordt omgesprongen: in horecagelegenheden wordt
er eigenlijk altijd mee gesjoemeld. Zoals in Henk Pais restaurant in
Opzoek naar Yolanda:

Loes: 'Dit was heerlijk. Wat het precies was weet ik niet.'
Henk Pal: 'Dat is maar goed ook.'

Elders serveert hij bloemkool, die hij stinkend en wel uit een con-
tainer heeft gehaald. In de regieaanwijzingen van Opzoek naar Yo-
landa staat ergens: 'onder de aanwezigen is nu ook Henk Pal, met
een open kar vol verrotte groente.' Cafetariahouder Boy Bensdorp
trekt soep van bloemenwater, waarbij hij beweert dat het 'maggie-
bloemen' zijn. Adriaan van Dis, die af en toe gastrollen vervulde in
onder andere We zijn weer thuis en De bruine jurk, wordt eens in
Bensdorps cafetaria gesignaleerd met een geblakerde kroket. Boy is
vermaard om zijn kookkunsten en hij weet het:

Soep van de dag, soep van de dag
Wat zal dat zijn, wat kan dat wezen
Beter maar het ergste vrezen
(...)
Het is niet altijd te verteren
Maar u zal het zich memoreren
Dat kan ik u garanderen
Ja ik mag u presenteren
Soep van de dag
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Ook de restaurantscène die Schippers schreef voor Jan Vos en Etna
Vesuvia, spreekt (kook)boekdelen:

verloofde: (leest) 'Geborneerde pap. Rika-salade, met verbrijzelde
voetnoten. Huisgemaakte bullebakjes met opgeklopt vuns, in een
bedje van gestoomde klitwortel. Opgehoogd met Javaans woestijn-
zult (kijkt Etna aan) Nou jij weer.'
Etna: (leest) 'In garstig ganzevet gebakken moten gordeldier, in een
krans van in brul-apenbouillon verdronken doodshoofdvlinders,
afgeblust met een rïnse mousse van nuchtere kalfshersenspinsels.'
(...)
verloofde: 'Of ik al een keuze heb kunnen maken? Eh, eerlijk gezegd
aarzel ik nog tussen de gevulde hondekop, afgemaakt met een eind
touw, en eh... de groen uitgeslagen watertanden in de rand van
gekneusde kameleonballetjes en sliertjes geplette maanvissluier.'
Etna: 'Ik hou het op de Abessijnse stoofschotel van Nieuwzeeuws
vogelbekdier, opgezadeld met paardekastanje-mousse, met een
garnrtuur van in galpannekoekjes gewikkelde Drentse boter-augurk-
jes. Maar ik begin met de edelherteneierstokkensoep. Of nee, doe
maar gewoon dat Kantonese vogelnestje met Osdorps kattebraaksel.'
verloofde:'...' (geeft over)

In Van Oekel's Discohoek krijgt Barend Servet op zeker moment een
stevig bord tomatensoep voorgeschoteld. Na de uitroep: 'Pollens,
kijk nou eens wat ik in mijn soep vind!' coiffeert Barend zijn haar
met de kam die hij zojuist uit zijn bord heeft gevist. Na enig roeren
komen er bij de disgenoten nog een zonnebril, een perforator en
een kunstgebit te voorschijn: soep met Van Oekel, dat is andere
koek.

• Sorry, zeg

Ronflonflon-fans die radiomaker Rogier Proper wel eens normaal
hebben horen spreken, hadden bij die gelegenheid gegarandeerd
een wonderlijk déja vu. Jaap Knasterhuis, de filmrecensent die in
Ronflonflon nimmer werd betrapt op een normale volzin, blijkt in
het dagelijks leven prima uit zijn woorden te komen. De naam
'Knasterhuis' past goed bij zijn stem: verlegen, stamelend, mompe-
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lend en vooral verward. De dialogen werden vaak ter plekke geïm-
proviseerd door Proper en Schippers, waarbij Knasterhuis meestal
maar wat mee kletste met Plafond. De term 'sorry, zeg' kwam vaak
om de hoek kijken bij de karakterfouten en fysieke ongemakken
waaronder hij gebukt ging. Van een eenvoudige wind ging hij via
onbedoelde seksuele toespelingen soms ruiterlijk te ver. Zoals in het
lied Oh Corinola, op een tekst van Rogier Proper:

Met jouw kleine smalle schouders
- daaraan passen geen bustehouders -
En al ben ik dan wat ouder en alleen
Je keek me aan daar met je fietsje
ik versteef hier en daar al een pietsje
betekent dat nu dat ik zo in je verdween?
(oh, sorry, zeg)

Elders zingt Knasterhuis:

Liefste klein ik wil bij jou zijn
Heusch bij mij is het reuzefijn
Het mag misschien wel niet maar wat zou dat nou
Ik wil een meisje, ik wil geen vrouw

Knasterhuis worstelt kortom duidelijk met zijn seksuele identiteit,
wat ook blijkt uit het lied Naar de Movies:

Etna Vesuvia als kleine Maartje: 'Lieve Knassie is zo sterk, maakt nu
al mijn huiswerk in een wipje.'
Jaap Knasterhuis: 'Al die kleine rekenwonders zie ik toch het liefste
in hun slipje'

Maar bescheiden blijft hij altijd: 'Je hoort bij mij, oh, sorry zeg.'

• Teruikstelling

Typisch a-dynamisch project [ZIE-, A-DYNAMISCH], dat Wim Schippers al
in 1962 in de steigers zette in het vouwblad bij de tentoonstelling
van a-dynamische werken in Museum Fodor. Het vouwblad bevatte
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een lijst met al dan niet uit te voeren plannen, waaronder 'het
eksposeren van stank resp. verkwikkende lucht'.

De meeste van deze voorstellen, zoals 'de oprichting en bouwing
van bulten en kuilen' en 'het breien van een reusachtig kleed van
tijdtrotserend draad, dat een groot stuk aardoppervlak kan bedek-
ken. Het mag ook als een slab aan de aardbol "hangen"' werden
geen realiteit. Maar enkele jaren later vond in Steendrukkerij de
Jong & co. wel degelijk Een programma van geuren plaats: een
expositie waar in een, aldus het Algemeen Handelsblad 'op slordige
wijze geheel met wit papier beplakt zaaltje', weinig te zien, maar des
te meer te ruiken was. Vanuit een paneel aan het plafond werden
achtereenvolgens vier geuren verspreid die neerdaalden op de be-
zoekers, 's Morgens sinaasappel en potlood, 's middags anijs en

• muskus. Wie het hele programma wilde meemaken, moest er een •
complete werkdag voor uittrekken én schone kleren meenemen, als
hij tenminste niet de rest van de dag wilde rondlopen in een bouquet
van cmet zuidelijk temperament gebrachte sinaasappelgeur' of een
zweem van potlood, 'die onmiddellijk herinneringen aan werk,
school en kantoor oproept'.

• Uit de bundel

Running gag uit het radioprogramma Ronflonflon. De voordrachts-
kunstenares Wilhehnina Kuttje jr., al dan niet beneveld door een
aantal bellen sherry, probeert met tegenwerking van Jan Vos achter
het ivoor van zijn welgetemporeerde klavier de gedichten van haar
grootmoeder 'over het voetlicht, in dit geval dus de microfoon' te
brengen piE: PUTIUCHTALARM]. Daarvoor moet ze wel eerst het woord
zien te krijgen van presentator Jacques Plafond. Dat is niet eenvou-
dig, want tijdens de aankondiging wordt bijna elke willekeurige
uitspraak van Kuttje verheven tot boektitel. Wilhelmina: 'Niets kan
ik aan een ander overlaten, niets!' Jacques:' 'Uit de bundel Niets.
Pardon.' De titels van bundels en verzen geven ook spraakverwar-
ring:

Wilhelmina: 'Uit de bundel Daar gaan we.'
Jan: 'Gaan we?'
Wilhelmina: 'Hè?'
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Jan: 'Ik zit al!'
Wilhelmina: 'Daar gaan we.'
Jan: 'Jaja.'
Wilhelmina: 'Daar gaan we.'
Jan: 'Ja, begin dan!'
Wilhelmina: 'Hij was al begonnen.'
Jan: 'O.'
Wilhelmina: 'Daar gaan we.'
Jan: 'Godzalmeliefhebbe.'
Wilhelmina: 'Kan ik nu?'
Jan: 'Toe dan, mens!'
Jacques: 'Jan, dat gedicht heet: "Daar gaan we".'
Jan: 'Wat?'
Wilhelmina: 'Uit de bundel Daar gaan we. Daar gaan we...'
Jan: 'O, nou begrijp ik het! Het gedicht heet: "Daar gaan we" uit de
bundel Daar gaan we.'
Wilhelmina: 'Nee! De bundel heet: Daar gaan we. Het gedicht heet:
"Draven op een holletje" en dat begint met "Daar gaan we"!'
Jan: 'Moet je horen, Wilhelmien. Ik ga nu piano spelen, en je ziet
verder maar.' (beukt op piano)

Een andere running gag ten koste van de gekwelde voordrachtskun-
stenares is dat ze wordt aangekondigd als 'Wilhelmina Kuttje met
twee t', waarop een ober twee thee brengt. Door het voordurende
gevecht met de cultuurbarbaren ter Ronflonflon-redacüe en de
drank, alsmede door een problematische los-vaste relatie met Remco
Campert, is Kuttje een labiele persoonlijkheid te noemen. Ze ont-
steekt geregeld in woede ('Met joe praat ik sowieso überhaupt
helemaal nooit meer!') om te eindigen in verslagen onverschilligheid
jegens de poëzie van haar oma: 'Brand en met man en muis vergaan
en geliefde komt terug van verre reizen, niks dus.'

• U slaat de spijker precies op mijn gevoelige snaar

Waldo van Dungen, gespeeld door Dolf Brouwers, is de eigenaar
van nachtclub Waldolala. En een gevoelsmens, getuigebovenstaande
verzuchting tegen zijn Duitse 'psychiater3 dr. Lindt. De uitdrukking
is een contaminatie van twee uitdrukkingen: 'u slaat de spijker

110



precies op zijn kop' en 'dat raakt een gevoelige snaar' zijn door elkaar
gehaald. Er zitten wel meer van dit soort grappen in het werk van
Wim T. Schippers. Zo zegt Sjef van Oekel in De ondergang van de
Onan: 'U hebt er flink de duim onder, of eigenlijk meer de wind
onder de duim'. Aan het begin van een aflevering van Van Oékel's
Discohoek zijn Sjef en Evert met de auto verdwaald, en klaagt Sjef
dat hij 'geen reet voor ogen' ziet. In De lachende scheerkwast klaagt
de hitsige Irene Schaambergen tegen haar seksueel weinig onderne-
mende vriendje: 'Je kijkt me nóóit met een vinger aan.' Haar vader
Rein Schaambergen beweert op een gegeven moment tegen een
ober: 'Nou bakt u hem helemaal gorüg!' en Jan Vos verwijt de
taaipurist Jacques Plafond in Ronflonflon: 'Joe hebt echt de gewoonte
om bij alles wat iemand zo even zegt, meteen weer de vinger bij de
plek te leggen, op de pols, waar het niet klopt, of hoe zegje dat.' Nel
van der Hoed-Smulders spant in We zijn weer thuis echter de kroon
der verwarring met de wat anakoloete mededeling: 'Maar'in plaats
daarvan kwam je ware aap boven, uit de mouw naarvoren steken,
aan het licht drijven je ware bedoelingen...'

• Vacantie/productie

Wim T. Schippers wijkt in zijn stukken regelmatig af van de vige-
rende spelling. Hij trekt zich niet veel aan van de spelhngswaan van
de dag. Oude mensen spreken, evenals God piE: POTDOMEI, vaak in
oude spelling. Schippers vertelt hierover in het blad Onze Taal:

Zo staat het dan ook in het script. Dat geeft een bepaald stilistisch
effect bij het lezen van zo'n scenario, en het is een extra hulpmiddel
voor de acteurs om het personage goed neer te kunnen zetten. Daar
komt bij dat ik van veel woorden in oude spelling ben gaan houden.
Vacantie moet bijvoorbeeld met een c, vind ik, anders fs het geen
vacantie. Productie heb ik ook altijd met c geschreven. Dat wou de
VPRO met een k hebben. Ja, maar dan staat er toch prodük-TIE, zei ik
dan. En nu is 'productie' in de nieuwe spelling weer goed! Dan zie je
toch ook weer wat die hele spellingsdiscussie eigenlijk voor onzin is.
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• Verder gaat alles goed?

Stoplap van fotograaf Rik Rollinga uit Opzoek naar Yolanda. Het is
niet direct een uiting van betrokkenheid, want meestal wordt het
wat verstrooid gebruikt.

vrouw: 'Hai, ik ben Conny, ik doe hier de styling.'
Rik: 'O. Verder gaat alles goed?'

Net als Rollinga's andere stoplap, 'als het niet echt hoeft', is Verder
gaat alles goed' soms zelfs ronduit een demonstratie van onverschil-
ligheid, aldus Wim T. Schippers in een gesprek met de auteurs:

• Iemand heeft juist verteld dat hij een nieuwe auto heeft gekocht of
eindelijk is afgestudeerd, en jij vraagt: 'maar verder gaat alles goed?' -
alsof je maar met een half oor hebt geluisterd, of erger nog, dat het
behaalde succes je helemaal niet interesseert. Daar kun je mensen
aardig mee op de kast krijgen.

• Verdomd interessant, maar gaat u verder

Tussenwerpsel dat aanvankelijk veel werd gebruikt om interviews
van Barend Servet en Fred Haché een andere wending te geven,
wanneer de inhoud de interviewer niet beviel — maar Schippers zou
Schippers niet zijn als de zin niet even zo vrolijk juist werd gebruikt
om gesprekken te ontregelen op momenten dat ze wél ergens over
dreigden te gaan. Het woord Verdomd' wekt associaties met stu-
dentikoos taalgebruik (Schippers laat zijn personages ook geregeld
Verdomd aardig' of Verrotte handig' zeggen). Door die associatie
wordt het twijfelachtig of de spreker iets werkelijk interessant vindt,
of juist wil aangeven dat hij het voorgaande beschouwt als goedbe-
doeld geleuter. Het vervolg 'maar gaat u verder' wijst eerder in die
laatste richting; het maakt van Verdomd interessant' een nietsver-
hullend goedkoop compliment, dat alleen maar kan worden opgevat
als: 'houd op met die kletspraat en zeg nu eindelijk eens iets zinnigs'.
Henk van Gelder schrijft in het boek Aju paraplu dat de term voor
het eerst werd gedebiteerd in een dialoog tussen Sjef van Oekel en
Barend Servet in de Barend Servetshow van 25 januari 1973:
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Van Oekel: 'Maar we hadden toch afgesproken dat ik nu een leuke
sketch zou uitvoeren?'
Barend: 1'
Van Oekel: 'Ja, kijkt u maar niet zo raar, ik weet het zeker, hoor.'
Berend: 'O, nou, daar ben ik dan mooi klaar mee.'
Van Oekel: 'Nee, we moeten er nog mee beginnen.'
Barend: 'O ja, is dat zo? Verdomd interessant, maar gaat u verder...'

Vooral Jacques Plafond maakte er een kunst van zijn gespreksgeno-
ten zo spitsvondig mogelijk te ontmoedigen het gespreksonderwerp
verder uit te bouwen. In De lachende scheerkwast snoert hij zijn
gesprekspartner de mond met een venijnig 'Leg maar niet uit alle-
maal, hè?' In dezelfde serie doet een bankemployé geen enkele moeite
de schijn van beleefdheid op te houden; hij sommeert zijn klant een
andere keer maar eens terug te komen, 'mocht u onverhoopt nog
iets te melden denken te hebben'. In Altijd wat ontneemt Kees Hoek
de onvermoeibaar Russische volksliedjes zingende Meindert elke
mogelijkheid om nog verder op te treden, door te verklaren: 'Don't
call us, dan zullen we jou ook niet bellen. Okay?'

• Verkade

Als de louche artiestenmanager Verkade zich in Het is weer zo laat
voorstelt aan nachtclubeigenaar Waldo van Dungen, geeft hij zich-
zelf ongevraagd wat extra cachet met een trots uitgesproken 'Jazeker,.
familie van dé Verkade, inderdaad.' Hij is echter een uitzondering,.
want mensen als Van Dungen zelf, 'psychiater' Karl-Heinz Lindt,
drukker/uitgever Droste en mevrouw De Beukelaer hebben niets -
van doen met welk groot cacaogeslacht dan ook. Maar dat Wim T.
Schippers iets met chocolade heeft moge duidelijk zijn. Hij intro- •
duceerde in de serie Het is weerzo laat onder anderen de verleidelijke -
bedrijfsleidster Ada Blooker, protestzanger Boy Bensdorp, roddel-
journaliste Thea Fens, Otto en Dorien Driessen, Thijs van Houten,
Dick de Heer en ene Gerard Ringers van Ver2ekeringsmaatschappij
de Vaderlanden van '40-45. Allemaal chocoladenamen, evenals die
van Herschey 111, in Het is weer zo laat een rijke nachtclubeigenaar
die met Gé Braadslee wil trouwen, in het echt een Amerikaans
chocolademerk. Overigens heet de acteur die Boy Bensdorp (de
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fabriek in Bussum waar de Bros-reep wordt gemaakt) vertolkt in
het echt Rob van Houten - de naam van de maatschappij waar
Schippers' vader boekhouder was.

• Waarom zo, als het ook zo kan?

Aan gevatte levenswijsheden geen gebrek in het werk van Wim. T.
Schippers. Sommige zijn vrij schunnig. Zo verzucht een man in We
zijn weer thuis: 'Een lege maag wipt niet graag.' Andere zijn weer
verbluffend praktisch ("t Is morgen weer vroeg dag. Overmorgen
ook trouwens. Elke dag eigenlijk', aldus Kees in het stuk Altijd wat).
In de Fred Haché Show brengen drie revuemeisjes, waarvan de
middelste Patricia Paay blijkt te zijn, het volgende lied te berde:

meisjes: 'Waarom zo, als het ook zo kan?
Ja waarom moet het altijd zo
als het ook anders kan
Ja, ook zo'
Patricia: 'Het leven krijgt een ander gezicht
als je het ook eens van een andere zijde belicht'
(parlando) 'Er zijn veel dingen op deze wereld, die altijd maar
gebeuren, zonder dat iemand zich afvraagt: kan het ook anders.
(de meisjes voeren met behulp van een houten karretje, een gieter
en een vlieger, een onduidelijke act op, waarbij danig gegiecheld
wordt) De meest gewone dingen worden ineens boeiend en schoon.
Kijk om u heen. Loop rond en verwonder u. Ja, zie alles eens anders.
En let eens op: u ziet dingen die u nimmer zag, een ongekende
wereld. Ja, waarom zo, als het ook zo kan?'
meisjes: 'Ja waarom zo
Ja waarom zo
Als het ook zo kan!'

Vervolgens krijgen we diverse voorbeelden van deze stelling te zien,
waaronder 'een portret van een nietszeggende man' ('Waarom zo?'),
die vervolgens plotseling een brandende sigaret in de mond heeft
('Als het ook zo kan.'). A-dynamischer kan levenswijsheid niet zijn
[ZIE: A-DYNAMISCH].
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• Wat dunkt wr feakksr?

Supermarkten kom je niet veel tegen in het werk van Schippers. De
boodschappen worden gedaan bij de kleine middenstand. Net zoals
de restaurantserüng piE: ACH OBER!] een dankbare bron van dialoog en
misverstand is, levert ook de omgang met de middenstand enkele
sterke staaltjes van verbale ontregeling op. In Opzoek naar Yolanda
informeert de bemiddelde weduwe Loes de Wilde-Dofpoot: 'Wat
dunkt u, bakker...', waarop de bakker zegt: 'Ik dunk nooit.' Sjef van
Oekel besluit elders om bij de bloemist een kilo rozen te bestellen,
waarop de bloemiste informeert: 'Mag het een onsje meer zijn?'
Rogier Proper, de acteur die Jaap Knasterhuis vertolkt, noteert in
zijn onvolprezen fiimwoordenboek Wel, en ook piE: WEI, EN OOK] onder
het lemma two-liner:

In de tv-serie Op zoek naar Yolanda komt een man met een baard
een drukke bakkerszaak binnen. 'Geeft u mij een pakje scheermes-
jes.' zegt hij als hij aan de beurt is. De bakker wordt kwaad. 'A/leneer,
het is hier een bakkerij!' 'O, doet u me dan maar een bosje tulpen',
zegt de man schouderophalend. De bakker ontploft van woede. (...)
Terwijl de man de bakkerszaak verlaat, hoofdschuddend nagestaard
door de overige clientèle, is de volgende klant aan de beurt. 'Wat
heb je toch een rare mensen,' knikt hij de bakker vriendelijk toe.
Voor mij graag een luchtfilter voor een Taunus 17 M.' De bakker
ontsteekt in razernij: Weet u nu nog niet dat ik alleen maar
Volkswagen-onderdelen verkoop!'

• Wat een lulstreek

Zowel gebezigd door Govert Zwanenpark in We zijn weer thuis als
door Salco Ritsema in Sans rancune. Pakkend alternatief voor de
meer voor de hand liggende krachtterm 'wat een kutstreek'. Termi-
nologische geslachtsverwisselingen komen nogal eens voor in het
werk van Schippers. In het stripje Geen bal aan (uit het album Sjef
van Oekel bijt van zich af) maken twee vrouwen met een geëman-
cipeerd uiterlijk ruzie met elkaar:

vrouw 1: 'Klootzak! Ik heb genoeg van jouw geëikel!'

115



vrouw 2: 'Dus omdat jij de pik op mij hebt ben ik zeker weer de lul!'
Sjef van Oekel: 'Dames, wilt u mij verschonen? Want ik krijg het
gevoel dat ik er hier een beetje voor kut bijzit.'

Van het mannelijk lid wordt überhaupt tamelijk veel gewag gemaakt
in de strips. Zo legt Sjef van Oekel in de strip Sjef van Oekel slaat
terug ongevraagd aan een mevrouw in een schoenenwinkel uit: 'Zo'n
lul, dat is echt een uitkomst, met plassen enzo, heel handig.'

• Wat hebben ze me wd nou geflikt!

Verbaasd-woedende uitroep van Sjef van Oekel in de strip Sjef van
Oekel onthult... (1999), wanneer op de plek waar hij zijn favoriete
frietkraam verwacht, piotsering een modern gebouw blijkt te zijn
neergezet. Wederom vindt Van Oekel een creatieve oplossing voor
zijn weerstand om met de Heer te vloeken piE: POTDOME]. Hij vloekt
niet langer met de kerk, maar met de politiek.

Al in de show Sjef van Oekel in een verloren zaak (1980) maakt
Van Oekel op wonderlijke wijze gebruik van afkortingen van poli-
tieke partijen. Zo instrueert hij als volgt het luidruchtige publiek:

U kunt lachen, zo hard en zo vaak en wanneer u maar wilt, maar al-
leen wanneer MIJ dat van pas komt! Begrepen? En niet te hard, C.D.A.,
want dan kom ik er niet bovenuit, en dan verstaat u er geen reet van,
en dan weet u niet eens waarom u lacht.

Later roept hij uit: 'Niet te vlug, k.v.p.' Ook in het eerdergenoemde
stripboek komen enkele apart geplaatste afkortingen voor. Zo mij-
mert Van Oekel over de 'pittoreske pattatfrietkar' PvdAkker, waar-
van het logo een opvallende gelijkenis vertoont met dat van de PvdA
- ware het niet dat de hand geen roos, maar een zak friet vasthoudt.
En op het-laatste,plaatje voert de concurrerende uitspanning C.
DAM de slogan 'samen eten doe je niet alleen', een variant op het
bekende motto van het CDA.
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• Wat heb ik toelh m@m afgrijselijk leven

Veel karakters in Schippers' werk waarderen hun leven slecht en
twijfelen aan het nut ervan. Rein Schaambergen bijvoorbeeld ver-
woordt in De lachende scheerkwast, Willem Kloos parafraserend,
zijn essentie als volgt: 'Ik ben een lul, in het diepst van mijn gedach-
ten.' Velen brengen na de zoveelste grote of kleine ramp een variant
uit op de verzuchting van de beiaardier uit de Barend Servetshow:

(vanonder de neergestorte klok) 'Ik begrijp niet waar die verdomde
klepel uithangt Wat heb ik toch een afgrijselijk leven, ik moest geloof
ik de tuin maar weer eens bijharken.'

• Wat heb je dit weer smakelijk ontdooid!

Het Het is weer zo faat-echtpaar Waldo van Dungen en Gé Braadslee
was eind jaren zeventig reeds zijn tijd ver vooruit, want zijn cuisine
wordt uitsluitend gevormd door diepvriesmaaltijden. Niet uit tijd-
gebrek, maar omdat er qua kookambities niet veel beters voorhan-
den is. Bij elke nieuwe hutspot of kerrieschotel prijst Waldo Gé dat
zij hem weer zo smakelijk heeft weten te ontdooien. Hoewel hij in
kwaadaardige buien nog weieens om wil slaan:

Overdrijf je die kookkunsten van jou nou niet een beetje, Gé? Ik
bedoel, jij weet zo'n fleurig verpakt fris blok diepvries in te koken tot
een dusdanig miezerig hoopje, dat het mij nog de grootste moeite
kost de vuilnisbak om te lullen het te accepteren.

• Wat voor eten weiger ik vanavond?

Kinderen zijn hinderen, ook in het werk van Wim T. Schippers.
Hoewel er geen grote rollen zijn voor kinderen, duiken ze.geregeld
op. En maar al te vaak zijn ze behoorlijk bot, lastig en ondeugend,
zoals het jongetje dat in de strip Sjefvan Oekel breekt door bij zijn
moeder informeert: 'Zeg mij, wat voor eten weiger ik vanavond?'
Aan de andere kant zijn ze soms een stuk eerlijker en slimmer dan
veel volwassen personages. Zo krijgt een chauffeur, die Sjef van
Oekel en zijn kortstondig aangenomen zoontje Daan Terlingen uit
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een sjieke wagen trapt met de woorden 'Hoe durft u mijn cadillac
te beledigen!', door Daantje toegevoegd: 'Cadillac? Dit is een ordi-
naire afgereden 365 Ford Continental Mark 111 uit 1968 met mislukte
imitatie wrap-around bumper van de 375 PK Cadillac Eldorado
Biarritz '67.' Het kind an sich wordt door Jan Vos en Etna Vesuvia
in pedagogisch perspectief geplaatst in de show Tataboulou:

Etna: 'Ik moet niks hebben van kinderen. Kind zijn vond ik al erg
genoeg.'
Jan: "t is ook zo raar, hé. Eerst moet je ze Ieren lopen en praten. En
dan moet je maar weer zien dat ze stilzitten en hun bek houwen.'

• Wel, en ook

Gevleugelde uitdrukking van Jaap Knasterhuis, filmrecensent in het
radioprogramma Ronflonflon. Knasterhuis werd bedacht door
Schippers, maar zijn teksten werden grotendeels geïmproviseerd
door Rogier Proper, de acteur die Knasterhuis vertolkte. Deze deed
ook een uiterst toegankelijk filmwoordenboek het licht zien. De
man werd regelmatig aangekondigd als 'Jaap Knasterhuis, viool'.
Niet duidelijk werd waarom; met het instrument zelf is hij nooit
gesignaleerd. Wekelijks gaf Jaap in een onnavolgbaar soort Neder-
lands zijn fihntip. Het Knasterhuis-taaltje kenmerkt zich door hoop-
vol begonnen zinnen, die halverwege ontsporen en dan zonder
succes worden rechtgebreid met de woorden 'wel, en ook', waarna
de wartaal gewoon verder gaat. Syntactisch opvallend is de afwezig-
heid van persoonlijke voornaamwoorden en lidwoorden, waardoor
het taaltje iets wegheeft van dat van de indianen uit de tijd dat
kinderstrips schaamteloos racistisch mochten zijn. HetKnasterhuis-
accent kenmerkt zich door een hoekige zinsmelodie, lage keelklan-
ken en een wonderlijk soort Gooise 'r'. Alles bij elkaar krijg je dan
statements als:

En ook tegelkit. Wel, en daarom dan ook, want onvoorzichtig zonder
condoom, eigen schuld en over 8 1/2, tevens filmtip, babietje voor
Jacques Plafond van zijn Anneke.
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Zonder veel oefening is elke willekeurige tekst om te zetten in het
'Knasterhuis'. Een willekeurig voorbeeld:

Taal Knasterhuis zich kenmerken door zinnen hoopvol begonnen,
maar ontsporen halfweg, en ook rechtbreien met woorden wel, en
ook, zonder succes waarna wartaal verder. Sorry, zeg. Vallen op qua
syntax door afwezig zijn voornaamwoorden persoonlijk, want, of
maar ook lidwoorden niet, waardoor taaltje iets weg hebben van
indiaan uit tijd toen kinderstrip schaamteloos, wel, en ook racisme.

• Welkom gefeliciteerd

'Van harte welkom en welkom gefeliciteerd en dat u deze goeden-
avond wel smaken mogen reeds dus. Zou toch kunnen?' heet een
hypernerveuze Barend Servet zijn publiek in de zaal én voor de buis
welkom in de naar hem genoemde show. Sjef van Oekel startte enige
tijd later zijn Discohoek met de variant 'Hartelijk welkom en welkom
gefeliciteerd, reeds.' In een andere uitzending weet Van Oekel met
een welgemeend 'Welkom gefeliciteerd en woorden van troost schie-
ten te kort aan weer anderen' in één adem de winnaars én de verliezers
van een onduidelijke prijsvraag te feliciteren dan wel condoleren.
Schippers' personages grossieren in dergelijke spraakwatervallen.
Vooral Van Oekel struikelt regelmatig over zijn eigen verhitte be-
togen, en moet daarna soms zelfs bijgebracht worden piE: IK WORD NIET

GOED]. Zoals hier in de Barend Servetshow:

De Nachtwacht, Permeke, en alle liefdesbrieven van Vermeer kunnen
mij gestolen worden en waarop schitteren de prachtigste bloemenzee,
(de commissieleden houden een glas water gereed) Britse korenvel-
den, kolenmijnen, wuivend graan als ik denk aan bergen en dalen,
glimmende rails, ja, ranke druiventrossen die zich koesteren in de
blauwglazuren lucht met gloed van deze eeuw. En ook betreft de
literatuur. Regen, hagel en de eerste crocussen, ik word niet goed!
(hij krijgt een slok water, gaat versuft op een stoel zitten, krabt z'n
haar in de war, neemt nog een slokje en zakt door het zitmeubel;
damesgegil)
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Maar ook Van Oekels assistent in de Discohoek, Evert van der Pik,
kan er wat van. Zo leutert hij op een gegeven moment door vrijwel
de complete uitvoering van zijn Hittip heen. Een fragment:

Was ik bijna vergeten zeg, potverdrie nog aan toe zeg. Dit nummer,
waar u thans naar gaat luisteren, wordt u gebracht door de niet min-
der befaamde formatie Circus. Het is getiteld: Do you like beer or
sangria. Hetgeen vrij vertaald neerkomt op: stelt u prijs op bier of
sangria? Dit nummer heb ik namelijk doorgedrukt en wel vanwege
de bijzondere boeiende refreinopbouw en de door frisheid geken-
merkte coupletten. Als u wilt gaan naar Hispana, neem het vlieg-
masjien, enne, nou ja, dat was zo'n beetje de inleiding. Thans is
dus het refrein gehangen. Dat olé, dat is dus een soort gebruikelijke
Italiaanse uitdrukking van geeft niet.

• Whyooknot

'Why ook not', gebezigd door Sjef van Oekel in de strip Sjefvan
Oekelslaatterug, is een goed voorbeeld van de multitaal die bijzonder
vaak terugkomt in het werk van Wim T. Schippers. 'Give me just
one good reason why ik door windtunnels zou gaan rijden', protes-
teert Sjef tegen een autoverkoper die hem een aerodynamische bolide
aan probeert te smeren. Nachtclubeigenaar Waldo van Dungen
spreekt in Het is weer zo laat een Engelstalige danseres vermanend
toe met de woorden: 'Aan praatjes hebben we niks, they fill no holes.'
'Wat moet joe toch op joe woorden passen, these days,' verzucht
Jan Vos in Ronflonflon en als Wilhelmina Kuttje in diezelfde serie
naakt de studio in loopt en vraagt of ze iets van hem aan heeft, zegt
Jacques Plafond: 'Wilhelmina heeft in het geheel niets aan, let alone
iets van mij.' Barend Servet drukt zich te pas en te onpas uit in een
mengeling van Nederlands, Frans en al dan niet bestaand Latijn —
niet gehinderd door enige kennis van uitspraak. Kees uit Altijd wat
maakt het helemaal bont met de frase 'n'Importe laquelle, so to
speak.' 'By all means, waarom niet?' zegt Henk Born in We zijn weer
thuis. Of, om met Fred Haché te spreken: 'isn't it, nietwaar?' piE: DAT
HOORT ZO, DUS DAT KLOPT].
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9 Wie ZUSBSBÜ we MM w®tg& ©©sas b e l i a n

Het programma Ronflonflon, dat van 1984 tot 1991 lang wekelijks de
ether onveilig maakte, liet luid en duidelijk horen wat de a-dyna-
mische gedachte piE: A-DYNAMISCH] op de radio betekende: chaotische
gesprekken waarin geen vraag werd beantwoord, platen waar inte-
graal doorheen werd gepraat, microfoons die aanstonden wanneer
ze beter uit hadden kunnen staan, geïmproviseerde en ingestudeerde
perikelen tussen de rijkelijk geschifte personages in het programma,
en zo'n honderd, op het eerste gehoor wat overbodige, jingles. Jingles
die programmaonderdelen aankondigden, die vervolgens uitbleven.
Of niet. Sommige jingles zijn geschreven voor lopende politieke
issues, zoals 'De concertgebouwkwestie'. Andere voor een enkele
gelegenheid, zoals voor Het Grote Gerard Reve-interview, dat uit-
draaide op een telefonisch vraaggesprek van welgeteld acht secon-
den. Reve: 'Met Reve.' Jacques Plafond: 'Geloof joe nou echt in
God?' Reve kucht en hangt weer op. Er waren ook jingles voor
wonderlijke, min of meer vaste rubrieken als cDe kloteplaat van
EmieF:

De nu volgende onvervalste kloteplaat (kloteplaat!)
is voor u uitgekozen door Emiel Emiel Emiel Emiel...

en 'De platenkeus van Jaap Knasterhuis', 'Wat aten zij', 'Wie zullen
we nu weer eens bellen', de roddelrubriek 'Fama est', 'De post' ('De
post, de post, wat brengt vandaag de post'), 'Selected uitspraken' en
'Oude koeden'. Eigenlijk was geen gelegenheid te dol voor een
swingend stukje muziek: of het nu ging om de eventuele komst van
een interviewgast, het eten van gisteren, de verkeersinformatie of de
ligging van een bepaalde stad ('Groningen bij Haren'). Op den duur
was zelfs het ontbreken van welke aanleiding dan ook geen bezwaar
meer: zo werd op zeker moment de jingle: 'O, wat een leuke jingle
is dit' gelanceerd. Over het algemeen bestaat de muzikale setting uit
een mengeling van vijftiger-jaren rock & roll, doo-wop en een soort
primitieve easy tune. Onbezorgd simplisme (in de medley-achtige
jingle 'Ratata met Broekema' gebeurde weinig meer dan het voort-
durend herhalen van de woorden 'Ratatata' en 'Broekema') werd
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Opnamen van het Willy Dobbe Plantsoen in
De lachende scheerkwast (1981).

afgewisseld met meer poëtische overpeinzingen, zoals in de slotjingle
'Colofon' met het onsterfelijke couplet:

Er was wellicht iets bij, waarvan u dacht: hee....
daar neem ik tussen neus en lippen door iets van mee.
Mag ik u dan zeggen, wie aan dit programma werkten
Dat zijn de volgende mensen, ik wens u nog veel sterkte...

• Willy Dobbe Plantsoen en andere locaties

Een enkele keer wil een door Wim T. Schippers bedacht verhaal
zich nog wel eens afspelen op een daadwerkelijk bestaande locatie.
Zo komt Sjef van Oekel oorspronkelijk uit het Belgische plaatsje
Reet. Utrecht en Zeist komen voor in Altijd wat, Boy Bensdorp en
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Ada Blooker beginnen in Het is weer zo laat een nachtclub in
Veenhuizen (nabij Norg) en iemand als Jan Vos reist al schnabbelend
op de piano het hele land door. De meeste stukken zijn echter
gesitueerd in een fictieve, maar desondanks karikaturaal Nederland-
se wereld. Van het grote stadsleven is niets te merken. Schippers'
personages gaan niet naar de supermarkt maar kopen bij slager,
bakker en groenteman. Ze bezoeken de kerk, wonen in vrijstaande
huizen en villa's en iedereen kent elkaar.

De in werkelijkheid niet bestaande provinciestadjes Dalden en
Rochelten zijn door Schippers volledig voorzien van een stratenplan.
Hij breekt daarbij volledig met de conventie dat wegen en pleinen
niet genoemd worden naar nog onder ons verkerende personen. Zo
is Loes de Wilde, de rijke vrijgezelle weduwe van middelbare leeftijd
uit onder meer Opzoek naar Yolanda, woonachtig aan de Bernard
Haitinklaan, vlak bij de Theo Olofpoort. In de buurt daarvan zijn
onder meer te vinden het Ivo Nieheplein en het Prins Bernhard-
circuit. In de volgende dialoog uit De lachende scheerkwast probeert
een bloemiste een klant de route naar de Herman van Veenweg uit
te leggen:

bloemiste: 'U is met de auto?'
mevrouw: 'Ik ben met de wagen, ja.'
bloemiste: 'O nou, de Jos Brinkstraat, dat is dus éénrichting.'
(illustreert met gebaar)
mevrouw: 'Ach.'
bloemiste: 'Maar 't is maar een kort stukje, hoor. Je bent er zó
doorheen, die hele Jos Brinkstraat, dat stelt niks voor.'
mevrouw: 'Nee?'
bloemiste: 'Als je nou wil afsteken, dan moet je er van de verkeerde
kant in, maar daar let niemand op.'
mevrouw: 'O.'
bloemiste: 'Maar wilt u dat nou niet...'
mevrouw: 'Nee?'
bloemiste: 'Dan pakt u de volgende straat Dat is de Gerrit de [sic]
Braberstraat, die zit er achter. Die loopt parallel aan de Jos Brink,
alleen, de Gerrit den Braber die is veel langer en hij loopt met een
bocht.'
mevrouw: 'Wacht even...'
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bloemiste: 'Nou, en in het verlengde daarvan,, ligt de Herman van
Veen. Een lange, kale, doodlopende holle weg.'

Zelfs Schippers' zelfgecreëerde beroemdheden ontkomen er niet
aan: in De lachende scheerkwast is al plaats voor een Barend Servet-
straat - nauwelijks tien jaar nadat de man furore maakte met de
naar hem en Fred Haché genoemde shows. Ook naar de dichteres
Wilheknina Ruitje wordt in Plafond over de vloer een plantsoen
genoemd.

In De lachende scheerkwast kom je met hartklachten terecht in
het Toon Hermans Ziekenhuis te Mooi-Rochtelen, alwaar de patiënt
zich dient te verdiepen in diens troostrijke poëzie. Geheel conform
de mode van begin jaren tachtig wordt Rochtelten in die tijd zelfs
uitgebreid met een wijk met een wel heel prozaïsch thema: het
Ziektenkwartier met onder meer de Niersteenweg. Het bekendste
voorbeeld is echter het Willy Dobbe Plantsoen. Vele scènes van
onder andere De lachende scheerkwast vinden plaats in dit eenvou-
dige parkje. De 'vreeslijke, ongeneeslijke exhibitionist' Volkert Spits-
bergen zingt er het autobiografische De potloodventer.

Het is een lust en een last
en je bent er zomaar niet mee klaar
dat verzeker ik je maar

Het parkje bestaat uit nauwelijks meer dan een bankje met wat
groen. 'Geen eendjes?' 'Geen eentje.' Geen vijver ook, trouwens.
Vele stelletjes vrijen en maken ruzie bij het haagje en de karige
boompartij die het plantsoentje rijk is. En schijnbaar maakt dat
indruk. Vanwege haar 1050-jarig bestaan besloot de Overijsselse
gemeente Olst een parkje naar de oud-televisieomroepster te noe-
men. Willy Dobbe en Wim T. Schippers waren prettig getroffen en
in 1997 werd het Willy Dobbe Plantsoen - dit keer niet van bord-
karton - werkelijkheid.

Ook de horecakent opvallende benamingen. In het uitgaansleven
is bij Schippers heel wat te beleven. Een hapje eten kan in bistro Le
Castor Aliéne en etablissement De helderse soep (te Den Helder)
of (wat sjieker) in de restaurants Vrij Berlijn en Le Carabe Doré -
ookbekend als Muurzicht, Le Calabre Doré, De Gekgeworden Bever,
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Potverdomme en De Goudgerande Schallebijter. Alhoewel het na-
tuurlijk altijd afwachten is wat je op je bord vindt piE: SOEP VAN DE DAG].
Een borrel haal je in de cafés 't Ouwe Lulleke, de Glasbak, de
Koekhapper of de Oude Vlaskop. Een dansje wagen kan in De
Mestvaalt, waar 'verstandige ska' wordt gedraaid, in disco De Scho-
penhauer of natuurlijk in nachtclub Waldolala. Lekker slapen ten
slotte, of een stiekeme verhouding onderhouden doe je in hetMolton
Hotel of motel De Zinkende Zwaan, ook wel De Swingende Sjaal
genoemd.

Ten slotte komen ook de middenstand en het bedrijfsleven aan
bod. Vaak is de bedrijfsnaam - net zoals in het echte leven - afgeleid
van hetgeen verhandeld wordt. Zo runt Gé Braadslee in De lachende
scheerkwast de bloemenshop Wat 'n bloemen! en komt in We zijn
weer thuis bloemenhuis Bloemenweelde voor. In Van Oekel's Dis-
cohoek figureren de eerste Utrechtse hoedenfabriek Zet 'm op, die
elders terugkomt als eerste Daldense hoedenfabriek en als Eerste
Amsterdamsche Hoedenfabriek (te Alkmaar). Van Oekels assistent
ir. Evert van der Pik hoopt bij verzekeringsmaatschappij Tesselscha-
de enige vergoeding te krijgen voor de vele gesneuvelde decors. In
Ronflonflon bezoekt men de Hilversumse boekhandel Pietkruis en
een speciaal door vrouwen bemensd wegenbouw- en asfalterings-
bedrijf heet De Andere Weg. In het stripalbum Sjefvan Oekel breekt
door figureert de uitgeverij Van Voorschot, waarvan de naam niet
alleen verwijst naar de uitgeverij Van Oorschot, maar vooral naar
de manier waarop veel auteurs hun inkomsten verwerven. De uit-
geverij voert overigens het motto 'een schot voor het boek'. Ten
slotte zijn er in de naamgeving nog parodieën op de kantoorcultuur.
Er wordt weinig uitgevoerd in kantoren als Van Kempen de Vos
Kirsch Pallander & Bossche De Raet en Van Gasselte Doorneweerd
{Altijd wat). De zaakjes die er gebeuren blijven vaag en enigszins
verdacht, wat ook spreekt uit wel heel ruim in te vullen namen als
Globaflex International.

• Wordt het toch nog gezellig

Semi-opgeluchte uitroep van Sjef van Oekel. In De ondergang van
de Onan zingt hij zelfs - te midden van een voortdurende elende
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Wordt het toch nog gezellig in De ondergang van de Onan (1976):
Barend Servet (IJf Blokker), Sjef van Oekel (Dolf Brouwers) en

Fred Haché (Harry Touw). Foto: A. v.d. Heuvel

van sneuvelende decorstukken, klagend publiek en oorlogssituaties
tussen de acteurs — een lied rond het thema:

Laat ons samen zingen
dat trekt de boel weer recht
wordt het toch nog gezellig

De boodschap: als je maar zingt en swingt komt alles goed. Sjef van
Oekel weet zich met deze instelling ook door vele afleveringen van
Van Oekel's Discohoek te slaan.

• Wij zijn een kerstbal

Wim T. Schippers en Paul Haenen vormen al sinds jaar en dag het
veelgeprezen duo achter de Nederlandse stemmen van Ernie en Bert
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uit Sesamstraat. Op een internationale bijeenkomst voor Bert- en
Ernie-stemmen werden ze zelfs verkozen tothetbeste duo ter wereld.
Behalve dat zij vertalingen inspreken en zingen, schrijven Schippers
en Haenen ook zelf liedjes en sketches, die op cd en bandjes uitko-
men. Het snoezige liedje Ik ben een kerstbal van Bert en Ernie heeft
als refrein:

Wij zijn een kerstbal
we hangen hier gezellig tussen andere ballen
we doen heel voorzichtig, want we willen niet vallen
De kaarsen die geven een schitterend licht
het is misschien een beetje mal
maar wij zijn een kerstbal

• Zelfdenkende kranen

'Zelfdenkende kranen, traploos instelbare keukenkastplankhoog-
ten', aldus schetst de gesjeesde, licht pedofiele uitvinder Gerard
Smulders de zegeningen van een kleine verbouwing in We zijn weer
thuis. Diezelfde Gerard voorspelt elders een 'oorverdovende inter-
nationale doorbraak' voor zijn 'recyclingsysteem voor huishoudelijk
gebruik3. Dit soort loze, Teilse/Z-achtige brochuretaai duikt wel vaker
op bij Schippers. Zo lijmt een man in het toneelstuk Waar gaat het
over? een dameshak met 'koude- en warmtebestendige superglue',
die is 'getest onder de meest gruwelijke experimentele omstandig-
heden'. Andersom zijn termen en creaties van Schippers geregeld
ge- of misbruikt door de commercie: zo werd 'Prima de luxe'
gebruikt om een veelheid aan producten aan te prijzen en voerde
Sony 'Waar heb dat nou voor nodig?' als kopzin in een advertentie
voor een fietsradio, kort na de gelijknamige spraakmakende kerst-
show van 27 december 1973. Sjef van Oekel hield inmiddels radio
Noordzee in de ban met een spot voor Audiosonic geluidsappara-
tuur.

• Zonder titel

Moderne beeldend kunstenaars geven hun werk vaak geen titel mee,
omdat ze vinden dat dit de onbevangen receptie van het kunstwerk
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verstoort. Schippers voltooide in het najaar van 2000 een toneelstuk
voor Toneelgroep Amsterdam, dat eveneens de naam Zonder titel
draagt. Het is weliswaar niet uitgesloten dat hij de kijker uitnodigt
om de voorstelling op te vatten als beeldende kunst, maar waar-
schijnlijk is de verklaring iets eenvoudiger: het werk handelt over
een doctorandus die het vertikt om zijn academische titel te voeren.
Na ongebruikelijke namen als Evengoed- nog een hele zit (1982) en
Waar gaat het over (1984) is Zonder titel misschien wel de ultieme
titel voor een toneelwerk.

• Zuurkool met vette jus

Ach, wat wil een mens nog meer... Het nummer Zuurkool met vette
jus, door Schippers naar eigen zeggen 'in één ruk geschreven aan

. een tafeltje in Américain met een half oog op de menukaart', werd
letterlijk een schoolvoorbeeld vanbewustbetekenislozeNederlands-
talige liedkunst. Het lied kwam voor in de kerstshow Waar heb dat
nou voor nodig (december 1973) en werd al snel het bekendste
nummer uit het repertoire van Sjef van Oekel. Sjef zingt en eet,
gezeten aan een tafeltje in een duur uitziend restaurant, zijn ideale
kerstmenu, dat door een brigade van drie koks en een gerant prompt
wordt bezorgd. Zowel over hoeveelheid als diversiteit wordt in het
lied niet kinderachtig gedaan. Zo passeert er garstig spek, gebakken
milt versierd met een sprotje, zwanehals gevuld met druiven, paar-
dehoef om af te kluiven, harde worst vol kokosnoot maar ook zeer
veel drank, en ook fazanten. Koffie toe, en dan naar bed: aan het
einde van het lied wordt Van Oekel begrijpelijkerwijs niet goed [ZIE:
IK WORD NIET GOED]. Overigens is voor die tijd de tafel al bezweken onder
de hoeveelheid voedsel.
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Wim T. Schippers en Truus Dekker tijdens de opnamen van
Opzoek naar Yolanda (1984). Foto: NOS
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40, 43, 61, 6j, 89, 94, $j, 104,106, Tataboulou 46, 68, 73, 94, 95,118
H2,115,123, xjo Tulips 105

P V
Peter en de Wolf 12 Vaarwater 102
Pindakaasvloer 10,11, 25, 95 Van Hoepla tot Waldolala 75
Plafond over de vloer 15, 35, 38, 52,

69, 77, 83, 87, 98,124 W
Planchet 102 Waar gaat het over? 21,127
Plast-o-lux 9, 92 Waar heb dat nou voor nodig 73,
Prima de luxe 72, 92 93,127,128
Puthichtalarm 100,101 Wat nu? 9

We zijn weer thuis 15,16, 21-23, V--
R 34, 38,40,41, 43, 45, 46, 51, 58, 59,

Relapsus 17, 21, 75 63, 65, 67, 70, 75, 78, 79, 81, 84,
Romantisch wetboek 27 91, 93, 97,100,106, in, 114,115,
Ronflonflon 15, 23, 26, 33, 35, 40, 42- 120,125,127

45, 53, 62, 66, 81, 83, 85, 86, 94, 95, Wel, en ook iiy, n8
97,101,105,107,109, u i , 118,120,
121, 12) Z

Rozenstruik 73 Zonder titel 127
Zuurkool met vette jus 25, 95,127

S
Sans rancune 95,115
Sesamstraat 15,127
Silva de luxe 92
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KERNWOORDEN EN -ZINNEN

A Gelderse knakworst! 59
A-dynamisch 13,14, 53, $4,108,121 Geüniformeerde zak patat! 59
Als het ware 22, 26, 55

H
B Halfgare hageprekende holistische

Bah 57 haaibaai! 59
Bal gehakt 10, 37, 58 Halfgare snijboon! 59
Berrïner bol! 55) Hazelnootreep! 59
Biechtvader! 59 Heel gewoon niet normaal 76
Braakmolen! 59 Heldentenor! 59
Briefhoofd! 59 Het braken staat mij nader dan het
Brimstig 59 poepen 91
Buïïepees! 59 Het woord zegt het al 37, 80

C I
Café Triste 60, 61 Ik heb last van een goed humeur 82
Colofon 122 Ik word niet goed 36, 84, 85

D J
Darkanivap 42, 61, 62. Jammer, maar helaas 40, 44, 85
Dat ben ik dus 64, 67 Joe 10, 26, 42, 86
De grote hoop 66, 81
De post 40,121 K
Dit was even terzijde 67 Kaalknars! 59
Dumbo! 59 Kaastruffel! 59

Kartoffelsalat! 59
E Keulse pot! 59

Een krats dan wel peuleschil 79 Klaplopende krent! 59
Klotebibber! 59

F Kloteplaat 40, 41
Fijn 39, 56, 72 Knijpkat! 59
Fluks 70 Koksmaatje! 59
Flutkranteschijtbak! 59 Krantekop! 59
Fluxus 13 ' • Krapuul! 59
Franse rothond! 59 Krentebol! 59

Kutzwagers 75, 76, 83, 88, 89
C

Gehl Gefahr! 59 L
Gekte 10, 42, 72, 73 Letterbuil! 59
Geld, drank en lekkere wijven 60, Leuke lamp overigens 89

73 Linea Rectum 46, 90
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Lullebehanger op wielen! 59 Van een lamp naar een brandgat is
Lux zie Prima de luxe maar een Heine stap 81

Verder gaat alles goed? 112
M Verdomd interessant, maar gaat u

Modern 94 verder io, 40,112
Moet kunnen 26 Vieze grijpgrage geilaard! 59
Mufdrank 11, 43,95

W
O Waarmee ik verder niks zeggen wil

Oude koeden 23,121 maar ik bedoel maar 6y
Wafelbakker! 59

P Wat aten zij 53,121
Peu nerveu 10, 97 Wat dunkt u, bakker? 115
Piemelen 97 Wat een succes. Volkomen terecht
Pispot! 59 overigens 64
Polens 10, 37,44, 81, 87, 97, 98,107 Wat heb ik toch een afgrijselijk le-
Potdome 37,98 ven 35,37, 117
Potverdomme 61, 75,90, 92, 98,125 Wat is er op de radio 53
Prima de luxe 10, 26, 92, 93,127 Wel, en ook 19, 26, 44,118
Protestantse dwergkeutel! 59 Welkom gefeliciteerd 119

Wentelteef! 59
Q Why ook not 120

Qua 95 Wie is u? 38
Wie zullen we nu weer eens bellen

R 41,121
Reeds 10, 26, 31, 40, 44,103 Willy Dobbe Plantsoen 46,122,124
Right 104 Wordt het toch nog gezellig 125

S Z
Schoolhoofd! 59 Zelfdenkende kranen 127
Selected uitspraken 121 Zitteblijver! 59
Sorry, zeg 107,119 Zuurkool met vette jus 25, 95,127
Sperzieboon! 59 Zweetvoet! 59

T
Teruikstelling 42,108

U
Uit de bundel 109,110
Uw briefkaart 53

V
Vacantie in
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