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Beulende landwerkers
en Mr. Potatohead
ROB LEEMHUIS

LEEUWARDEN Maak een korte film
bij een gedicht over de aardappel,
was de opdracht aan vijf filmma-
kers. Gisteravond waren ze op het
Media Art Festival te zien.

De vijf gedichten zijn al ingescheept,
het wordt een traditie. Voor het
tweede jaar schreven deze zomer vijf
Friese dichters hun ode aan de aard-
appel, die vergezeld van Bildtse po-
ters naar Malta worden vervoerd.
Daar groeien de poters uit tot Malta-
aardappelen die, samen met Maltese
gedichten, terug naar Friesland ko-
men. Dit project, Poetic Potatoes,
haalt de banden aan tussen de twee
Culturele Hoofdsteden van 2018,
Leeuwarden en Valetta op Malta.

Het Media Art Festival liet giste-
ren filmpjes zien die bij de vijf ge-
dichten die dit jaar waren gemaakt,
in opdracht van maandblad De
Moanne en de Bildtse Aardappelwe-
ken. Lage luchten, piepers en knoes-
tige handen speelden zowel in
woord als beeld de hoofdrol, al was
er een verrassende bijrol voor
snoepgoed.

Om met het snoepgoed te begin-
nen: die had fotografe Heleen Haijte-

Waskje de klaai/
fan jimme wrede
jirpelkoppen
ma gebruikt voor een stop-motion-
filmpje bij het gedicht De klei wacht
van Sannemaj Betten uit Sint Jacobi-
parochie. ,,Ik durfde me niet te wa-
gen aan iets landschappelijks en po-
etisch. Ik ben geen filmmaker’’, leg-
de Haijtema bijna verlegen uit. Maar
het werkte. Spekjes en dropjes als
een abstract, geometrisch land-
schap: het leek eigenaardig veel op
het kaarsrechte Bildtse polderland-
schap en Bettens dichtregels: De dijk
sluit de horizon af/ van zijn blik
maar hij kent het water/ weet dat
het eerst zijn deken was.

Ook de gedichten van Albertina
Soepboer, De wei nei Westhoeke ta,
en Op’e knibbels van Wilco Berga
hadden een nogal landschappelijke
inslag, en dat was in de filmpjes te-
rug te vinden. Noest werkende lan-
darbeiders die aardappels rooien.
Handen onder de zeeklei, aardappels
die in kratten worden geladen: het
was meer een schets, een sfeer, die
Richard van der Laan (bij Soepboer)
en Pieter Hettinga (bij Berga) ervan

gemaakt hadden.
Pesterig was Bartle Laverman, die

in Goe rie de Bilkerts aanraadde de
dijken maar weer door te steken: En
jimme, kom oerein/ út dy wiete fuor-
gen/ waskje de klaai/ fan jimme
wrede jirpelkoppen. Met een harten-
kreet als afsluiter: mar hoe dan ek/
praat net sa bryk! Sytse Jansma, een
Bilkert, sloeg even melig terug met
een tekenfilmpje, geïnspireerd op
cartoonfiguur Mr. Potatohead: dom-
me Bildtse aardappelkoppen krijgen
plots bezoek van een betweterige
Friese profeet.

Arjan Hut bracht met zijn vrolijke
ritmische Ierappel bossanova niet
zozeer een ode aan de aardappel,
maar meer een ode aan de vrouwelij-
ke aardappelnamen. Hoekstra,
Westra, Vellinga/ fertel/ watfoar ier-
appels moatte jo ha?/ Lady Anne?
Lady Cristl?/Lady Blanca? Elmar
Kuiper, naast filmmaker ook dichter,
nam er maximale vrijheid voor: een
man in smoking op een bult aarde
op een betonnen parkeerterrein,
met een vrouw naast hem, en een
door de modder kruipende man in
ondergoed. Typisch Media Art: een
lekker maf filmpje, dat alleen maar
vragen opwerpt en geen enkele be-
antwoordt.

Knoestige handen, piepers en landarbeiders: beeld uit Richard van der Laans film bij De wei nei Westhoeke ta van Albertina
Soepboer. FOTO NIELS WESTRA


