
De Pauperfontein 
kritisch tegengeluid van en voor de mienskip 
heel Fryslân, vanaf maart 
 
Henk de Boer: “Wij zijn de hofnar van Culturele 
Hoofdstad.” 
 
Theatergroep De Paupers uit Workum maakte als kritisch tegengeluid op 
project 11Fountains een vrolijke protestfontein. De Pauperfontein is 
opgebouwd uit piemels, met in het hart een openbaar toilet. Wordt de pot 
gebruikt, dan spuiten de piemels. Echt íedereen kan dus bijdragen aan dit 
interactieve kunstwerk, een waar mienskipsproject, waar ook nog een 
theatervoorstelling omheen wordt opgevoerd. We spraken erover met 
theatermaker, beeldend kunstenaar en schrijver Henk de Boer van De Paupers.  
 
tekst: Marc Knip 
 
Wie zijn De Paupers? 
“Een jaar of dertig geleden brandde hier in Workum een oefenruimte af. Ik speelde 
toen in een bandje. We hebben de kopen bij elkaar gestoken en zijn overal gaan 
spelen om geld te verdienen voor een nieuwe ruimte. Dat is ons gelukt en vanaf dat 
moment kon elke bandje daar oefenen voor vijf tientjes per jaar. Van daaruit ben ik 
met theater begonnen en waren De Paupers een feit. Grappig genoeg was het eerste 
stuk een vergelijkbaar protest als nu De Pauperfontein, alleen lieten we toen een 
tegengeluid horen tegen projectontwikkelaars die hier jachthavens en 
bungalowparken wilden bouwen. Daar had de bevolking ook nul komma nul over in 
te brengen. Het stuk ging over de identiteit van de Fries en de schoonheid van 
Friesland. Die wordt niet bepaald door prestigeprojecten en toeristen, maar door de 
bevolking in de straatjes en steegjes. Dat wordt vaak vergeten. En daar maken we 
theater over. Begrijp me goed, bungalowparken, fonteinen, ik vind het allemaal 
prima, als je het er eerst maar echt met elkaar over gehad hebt.” 
 
Waarom De Pauperfontein? 
“Meteen maar een misverstand uit de wereld helpen, we hebben niets tegen de elf 
fonteinen die hier dit jaar worden neergezet. Dat is een gepasseerd station. We 
protesteren vooral tegen de manier waarop ze er doorheen gedrukt zijn. Ik vind dat 
het een project is waar je met zijn allen trots op moeten zijn en niet dat we binnen 
tien minuten tijdens een bijeenkomst onze vinger mogen opsteken voor plaats A of 
plaats B in de stad. De projectleider van 11Fountains stelde: ‘Iedereen doet mee, of 
niemand doet mee’. Dat is chantage en heeft niets met mienskip te maken. Alles was 
al lang besloten, zo voelde het. Dan kun je boos worden en een zondebok opzoeken, 
maar daar hadden we geen zin in. Wij besloten het anders te doen en de ludieke weg 
in te slaan. We willen geen feest bederven, sterker nog, dat willen we meevieren. 
Verstandig dus dat Culturele Hoofdstad ons heeft gevraagd om onderdeel van het 
hoofdprogramma te worden. Vooral ook omdat er zoveel mensen ‘lid’ van onze 
fontein werden. De mienskip droeg ons plan en daar draait het om. We zijn nu dus 
een soort ingehuurde hofnar geworden en zeker niet van plan onze mond te 
houden.” 



 
Wat gaan jullie doen dit jaar? 
“De openingshandeling is in elk geval al een hele happening. Want wie laat zich 
daarvoor strikken, in de wetenschap dat we allemaal buiten in spanning staan te 
kijken of het hem of haar lukt de blaas te legen? Anders gebeurt er niets. Dat kan 
nog een langdurige ceremonie worden. Daarna staan we het hele jaar overal in de 
provincie en willen vooral dat mensen zeggen als ze de fontein zien staan: ja, dat is 
een mooi ding. Want dat is het. En met humor, want feest is ook lachen! Het zou zo 
maar kunnen dat de Pauperfontein het meest gefotografeerde object van 2018 wordt 
haha. En dat Chinese of Amerikaanse toeristen denken: daar wil ik ook even in 
piesen. Het is tenslotte een openbaar toilet. We hebben al berekend dat we in heel 
2018 ongeveer een half miljoen piesers mogen verwelkomen.  
Om de fontein heen hebben we straattheater met sprekers en zangers. Jong en oud 
kan meehelpen met opbouwen van de fontein, die zo’n 8 meter hoog is. De grote 
piemels zijn de hotemetoten, die staan bovenaan. Die worden overeind gehouden 
door alle kleine piemels onderaan de fontein, dat is de mienskip. De Pauperfontein is 
zo onze boodschap. Zonder mienskip geen Culturele Hoofdstad.” 
 
* 
 
DY LUL VAN MIJ 
Op locatie, 18-04 t/m 15-05 
In de theatervoorstelling Dy lul van mij wordt op Pauper-eigen wijze de relatie van de 
basis met de top op de hak genomen. Of, hoe gaat een leider met het volk om? Een 
dwarse maatschappijkritische kijk op de zaak door middel van beeldend theater met 
muziek, humor en kippenvel. 


