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MUZIEK
Wie Nele Bauwens zegt, zegt muziek en zin-
gen. “Met muziek kun je de mensen veel meer
raken, is mijn ervaring. Ik weet wat mijn stem
teweeg kan brengen. Bij mijn vorige voorstel-
ling besefte ik dat nog niet, nu wel. Ik kan
daarmee blijkbaar mijn publiek direct ‘vast-
pakken’. Maar ik kies er bewust voor niet alles
in de muziek te stoppen, maar ook niet in de
teksten. Ik werk sowieso keihard aan beide –
alleen en samen met anderen – omdat juist
die combinatie van ontroerende, zachte num-
mers en soms harde, zelfs bruuske teksten mij
zo boeit. Maar ik krijg zoveel positieve reac-
ties op mijn muziek, dat ik er zeker nog iets
mee ga doen. Ik werk aan een luistercd met
liedjes van beide programma’s én andere, die
de voorstellingen niet hebben gehaald. Want
zo gaat dat, als je materiaal schrijft: uiteinde-
lijk heb je te veel.” 

CABARET
Maar cabaret is Bauwens’ passie, en dat blijft
ook zo. “Kiezen tussen comedy en muziek wil
ik niet, omdat ik in deze cabaretvorm, ik
alleen met mijn Wurlitzer piano, alles kwijt
kan: muziek, theater, drama, humor… Me
toespitsen op comedy is geen optie, omdat het

Een geluk
bij een ongeluk

Drie jaar na haar solodebuut Ik moet beter luisteren staat

cabaretière Nele Bauwens (41) opnieuw op de planken met

haar tweede soloprogramma Wat een geluk. Met de nodige

zelfspot vertelt én zingt ze over haar leven as is and was en hoe

ze het to be zou willen. We bundelen Nele Bauwens’ geluk

anno 2017 in vijf kernwoorden.
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dan meer stand-up zou worden. Dat alleen
maar proberen te scoren met goede grappen
interesseert me niet. En als zangeres zou ik
me vervelen, echt waar. Bovendien zou ik dan
ook geconfronteerd worden met mijn eigen
beperkingen als pianiste.”

Wat houdt ‘cabaret’ eigenlijk precies in
voor Nele Bauwens? “Lange tijd was mij niet
duidelijk of ik nu actrice ben, of kleinkunste-
nares. Nu wel: ik kies echt voor de kleinkunst.
Alles wat gebeurt in mijn leven, vergroot ik
uit en parodieer ik. Het is niet dat ik geen ver-
haal kan verzinnen, maar om wat ik op het
podium breng met de nodige integriteit,
doorleefdheid en gevoeligheid te brengen,
voel ik de noodzaak om te vertellen wat er op

“Ik wil niet
de zoveelste

cabaretier zijn
die over zijn

kinderen staat
te zeuren”

dit ogenblik gebeurt in mijn leven. Dat is wat
mij een cabaretière maakt, denk ik.”

KINDEREN
Het thema van Wat een geluk, het kinderdi-
lemma, is Bauwens ‘opgedrongen’ door het
leven, zo stelt ze. “Er was een tijd dat ik echt
obsessief bezig was met die keuze. Wat ik op
het podium vertel, over een spaghettiavond
met vriendinnen die wel al kinderen hebben
en mij het gevoel gaven alsof ik eigenlijk niets
interessants meer te melden had tot ik ook
moeder werd, is volledig autobiografisch. Op
de terugweg naar huis ben ik met mijn auto
even aan de kant van de weg gaan staan om te
bekomen. Ik zei tegen mezelf: ‘Dit wordt een
scène, ik kan niet anders. Ik móet dit vertel-
len.’ En dat was de start van deze voorstelling.
En dat terwijl ik dat helemaal niet van plan
was. Mijn coach Randall Casaer zag er direct
iets in: ‘Je volgende show moet gaan over Nele
Bauwens wil een kind’, zei hij. Maar ik wilde
niet de zoveelste cabaretier zijn die over zijn
kinderen staat te zeuren. Daarom ben ik een
andere weg ingeslagen, waarbij ik werkte aan
een verhaal rond een piloot uit de Tweede
Wereldoorlog. Maar dat werkte niet en op een
bepaald moment zat ik daarmee strop.”



(IN)FERTILITEIT
Ondertussen werd Bauwens constant met het
kinderthema geconfronteerd, zowel privé als
daarbuiten. “Ik las een fantastische reportage
van Lisbeth Imbo (voormalig radio- en televi-
siepresentatrice en journaliste, red.) in jullie
krant over ongewenste kinderloosheid. Tege-
lijk bevatten alle liedjes die ik toen schreef, die
gevoeligheid, doordat ik zelf privé ook wor-
stelde met die keuze en met het feit dat het
niet lukte om in verwachting te geraken. Toen
ik voor de zoveelste keer in de wachtkamer
van de fertiliteitskliniek zat en om me heen al
die verdrietige gezichten zag, bedacht ik wat
een geluk ik eigenlijk heb dat ik als actrice
geleerd heb om daarover te praten en te venti-
leren als ik dat nodig heb. Zoveel mensen
kunnen dat niet. Ik vond dat ik iets moest
maken dat herkenbaar was voor andere men-
sen in dezelfde situatie, dat hen kon troosten
en hen tegelijk een leuke avond kon bezorgen.
Daarom heb ik teruggebeld naar Randall en
de draad van de eerste piste weer opgepikt.
Pas op, ik wil geen boegbeeld zijn voor infer-
tiliteit, maar het doet deugd te horen dat
mensen in een gelijkaardige situatie iets aan
mijn voorstelling hebben. En tegelijk wil ik
anderen laten stilstaan bij het feit dat kinde-
ren krijgen allesbehalve vanzelfsprekend is.”

AMBITIE
Er staat nog heel wat op Bauwens’ professio-
nele verlanglijstje. Om te beginnen wil ze
graag zoveel mogelijk spelen met deze voor-
stelling. “Met de vorige show heb ik een aar-
dig uitgebreide toernee kunnen doen. Dat
herhalen of nog beter doen zou leuk zijn. Ook
wil ik een oproep doen aan de Vlaamse thea-
ters en culturele centra om vrouwelijke come-
dians te boeken. We zijn met niet veel, geef
ons allemaal de kans.” En als ze met dit of een
volgend programma ooit op het podium van
De Kleine Komedie in Amsterdam zou kun-
nen staan, zou haar dat heel gelukkig maken.

Een andere wens is om een mooie musical-
rol te bemachtigen. “Ik zou heel graag eens
met Frank (Van Laecke, musical- en operare-
gisseur, red.) werken. Hij heeft me al zien spe-
len en het is al eens bijna gelukt, maar helaas.
Bij mijn vorige show heeft hij me al regie-
advies gegeven en dat was super. Die man is
gewoon zo goed.”

En als we dan toch bezig zijn, zou ze ook
nog haar eigen televisieshow willen maken.
“Ik krijg wel af en toe de vraag om tv-werk te
doen, maar steeds binnen een bestaand for-
mat waarin ik niet pas en een soort parodie
van mezelf zou zijn. Ik wacht op een aanbod
waarin mijn werk tot zijn recht komt.” !
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Wat een geluk, o.a. 7 december in Herent,
9 december in Hamme, 19 januari in Oud-Turnhout.
nelebauwens.be

!

Nele Bauwens in ’t kort
• Geboren in het Pajottenland in 1976

• Studeerde aan Studio Herman Teir-

linck in Antwerpen, waar ze nog woont

• Doet voor het eerst van zich spreken

met afstudeerproject De Alpenzusjes,

dat ze samen maakt met Dahlia Pesse-

miers (en later ook met Luc De Vos)

• Bouwt een acteercarrière uit met o.m.

rollen in de langspeelfilm Penalty van

Pieter Van Hees, de theaterstukken

Ridders door Luk Perceval en

 Mechelen door Guy Dermul, de jeugd-

voorstelling Walvis

• Schrijft en speelt met Maaike

 Cafmeyer de muzikale theatercomedy

Wat heeft u belet te komen

• Versiert enkele tv-rollen in Zone Stad

en Spoed

• Wordt vaste zangeres bij de mambo-

band El Tattoo del Tigre

• Is met Karlijn Sileghem en Tine

 Em brechts lid van meidengroep

 Hormonia

• Maakt in 2014 een eerste solopro-

gramma, Ik moet beter luisteren

• Toert nu met haar tweede cabaret-

voorstelling Wat een geluk

“Een oproep aan
Vlaamse theaters:
boek vrouwelijke

comedians”


