
stuk in de show waarin ik aan 
een vriend uitleg hoeveel par-
lementsleden in Vlaanderen 
verdienen. 5.000 euro per 
maand. ‘5.000 euro?’, zegt die 
vriend. ‘Geef mij er 3.000 en 
ik breng die makaken zelf wel 
terug naar Marokko.’ Dat lijkt 
een typische mop over Ma-
rokkanen, maar er zit nog een 
tweede laag onder: geef ie-
mand genoeg geld en hij zal 
doen wat je wilt. En een derde 
laag: de vaststelling dat het 
politieke debat zich vandaag 
tot het etnische verengt. Door 
de polarisatie verliezen we uit 
het oog waar het écht om 
draait: de armoede, het begro-
tingstekort. Mijn humor gaat 
niet ten koste van anderen, 
voor mij is het een middel om 

pijn herontdekken we de 
mens in onszelf.”

Mogen we toch ook nog 
wat van de maatschap-
pijkritiek verwachten 
waar je bekend voor 
staat?
“Ik bouw de voorstelling stel-
selmatig op. In het begin 
maak ik grapjes over de knuf-
felmarokkaan en de ex-dikzak 
om zo stilaan de schaamte 
voorbij te gaan en tot de kern 
te komen: wat loopt er nu 
echt fout? De samenleving en 
de politiek zijn evengoed de 
schaamte voorbij. Er zit een 

“Ik ga geen 
gevoelige thema’s 

uit de weg” 

te verbinden. Wat ik doe, is 
niet revolutionair, maar ik 
hoop wel een steentje te kun-
nen verleggen.”

Toen je, voor het tv-
programma Op Weg Met 
Jan, met Jan Van Loove-
ren door Ethiopië reisde, 
stond die ervan versteld 
dat je nog drukker deed 
dan hij. Hij legde het ver-
band tussen jouw ADHD-
gedrag en je 
gewichtsverlies. Is het 
effectief zo dat je soms 
geen weg weet met je 
energie? 
“Vroeger kon ik zonder rolla-
tor maximaal 15 meter stap-
pen. Gevolg: ik wou niet met 
mijn vrienden mee uitgaan. Ik
haatte daardoor mezelf, waar-
op ik nóg meer ging eten. Eten 
was mijn beste vriend. Ik zat, 
kortom, in een vicieuze cirkel 
gevangen. Toen ik 120 kilo af-
gevallen was, liep ik letterlijk 
over straat. Ik vond ineens 
dat alles te traag ging. Enige 
tijd geleden vertelde mijn 
dokter dat ik weer alles mag 
eten. Dat had hij beter niet ge-
zegd. Ik besef nu pas hoe 
moeilijk mijn relatie met eten 
is. Als sociaal werker heb ik 
vroeger alcoholici begeleid. Ik 
heb toen gemerkt dat één 
druppel voor die mensen ge-
noeg is om opnieuw in een 
negatieve spiraal terecht te 
komen. Als ik me slecht voel 
en durf te snoepen, dan doe-
men de negatieve emoties 
meteen weer op.”

Op een podium kan jouw 
tomeloze energie enkel 
een voordeel zijn, 
veronderstel ik?
“Dat klopt, maar ik heb haar 
wel moeten leren kanalise-
ren. Anderhalf uur naar een 
stuiterbal zitten kijken, is do-
delijk vermoeiend. Ik slaag er 
tegenwoordig beter in men-
sen mee te trekken in mijn 
verhaal. Hou de tekst strak-
ker. Ze zeggen dat komieken 
vele kilometers op de teller 
moeten hebben. Pas na 
10.000 uur comedy doen, zou 
je er echt staan. Door mijn tv-
bekendheid is alles in een 
stroomversnelling geraakt. Ik 
heb het gevoel dat ik nu een 
examen moet afleggen met 
slechts een vierde van de nor-
male studeertijd. Kun je gelo-
ven dat ik zenuwachtig ben?” 

Nele Bauwens

Foto: Koen Broos

wat? Wat een Geluk
waar? Vanaf 10 
november op 
tournee door 
Vlaanderen
www.
nelebauwens.be

“Mijn hoofd zit
vol verha-
len”, zegt
Nele Bau-

wens over de vele richtin-
gen die haar voorstelling uit 
gaat. “Als ik op een bankje 
in het park zit en mensen 
zie passeren, dan begin ik 
daar direct verhalen bij te 
fantaseren. Ik zet op het po-
dium graag mensen op het 
verkeerde been, breek met 
plezier sferen. Het ene mo-
ment in de voorstelling ben 
ik op een mislukte spaghet-
tiavond waar iedereen 
blijkbaar enkel over zijn 
kinderen praat, het andere 
bevind ik me in een stilte-
gebied. Ik sla zijpaadjes in, 
om uiteindelijk toch alle 
verhaallijnen te laten sa-
menkomen. Langzaam 
komt de onderstroom bo-
ven. In deze show is dat de 
vraag: ben je pas vrouw als 
je moeder bent? Ik ga geen 
gevoelige thema’s uit de 
weg. Sommige comedians 
verhullen hun verdriet, 
maar daar doe ik niet aan 
mee. Ik gebruik elementen 
uit mijn eigen leven, maar 
vergroot die uit.”
De titel van de show ver-
wijst naar een liedje uit de 
jaren zestig van de Neder-
landse cabaretier en pre-
sentator Rudi Carrell. “Wat 

wat?
De Schaamte Voorbij
wanneer?
Vanaf 5 oktober
waar?
Op verschillende locaties
toegangsprijs?
Naargelang de locatie
www.
kamalcomedian.be

Een rollercoaster van 
emoties. Dat is wat de 
nieuwste show van de 
afwisselend vertellen-
de en zingende Nele 
Bauwens, Wat een Ge-
luk, belooft. “Ik zet 
mensen graag op het 
verkeerde been.”

een geluk dat ik een stukje 
van de wereld ben”, zingt 
hij daarin. Nele sluit zich 
bij die filosofische gedachte 
aan. “Hoe hobbelig mijn 
parcours ook mag zijn, het 
is fijn om Nele Bauwens te 
zijn. Met of zonder kinde-
ren. Carrell zingt ook dat hij 
zich gelukkig prijst dat hij 
mee mag ademen met al wat
adem heeft. Dat vind ik zo’n 
mooie ankerzin die tot na-
denken aanzet. Ik merk dat 
ik vaak naar die oude liedjes 
teruggrijp. Zulke teksten 
worden vandaag nog maar 
zelden geschreven.”
Het is duidelijk dat Nele – 
na vijftien jaar acteren en 
zingen, samen met anderen 
– in 2014 ‘thuiskwam’ toen 
ze de hort op ging met haar 
eerste soloshow Ik Moet Be-
ter Luisteren. Het was Wim 
Helsen die haar had aange-
pord om die stap te zetten. 
“Door zijn toedoen vond ik 
een stijl die bij me past. Een 
mix van verhalen, liedjes en 
nostalgie. Die mix is vrij 
uniek in Vlaanderen. Ik sta 
er niet weigerachtig tegen-
over om nog dingen in en-
semble te doen, maar geef 
nu toch wel voorrang aan 
het solowerk. Ik probeer zo 
dicht mogelijk bij mezelf te 
blijven. Wat natuurlijk een 
eenzame weg is. Gelukkig 
heb ik in mijn omgeving en-
kele mensen bij wie ik te-
rechtkan voor advies. Zeker 
in het begin van het proces 
heb ik nood aan klankbor-
den.” (pvd)

W COMEBACK
De verse Urba-
nus-single An-
nie Zingt een 
Liedje hoorde u 
misschien al 
op de radio. Vol-
gens de maker 
zelf “een protest-
song over de on-
derdrukking en 
discriminatie 
van jonge 
meisjes”. 
Het is de 
voorbode van 
de komende 

cd De Legende, die ook de 
basis vormt voor Trecto Pnix,

de eerste theatershow
met volledig nieuw
materiaal in zestien

jaar. Tus-
sen de
kinder-

lijk naïeve
liedjes door

vermaakt de
peetvader van de

Vlaamse comedy
als vanouds met prettige
onzin en gênante situa-
ties. (pvd)

wat? Trecto Pnix, 
Urbanus
wanneer? Vanaf 
14 september
waar? 
Verschillende 
locaties
toegangsprijs? 
Naargelang 
de locatie
www.
urbanuszelf.eu

Waardeloze 
legende
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