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“Omdat ik dat nu durf en kan”
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Al vijftien jaar ijsbeert Xander De Rycke (32) over podia met betogen vol frustraties en ergernissen, gewikkeld in cynische humor. Ging zijn vorige voorstelling Quarter-Life Crisis over volwassen worden en de obstakels die daar bijhoren, dan verandert de comedian voor zijn zesde zaalshow het geweer van schouder. Bekend & Bescheiden kondigt hij aan als “zijn meest persoonlijke voorstelling tot nog toe”. “Deze show is gedetailleerder dan ooit. Als ik het vroeger over mijn vriendin had, leek dat wel een androgyn wezen dat nooit veranderde, terwijl ik een paar keer een ander lief heb gehad. Nu praat ik over die overgangen en over echte mensen.”
Extra familie
In het filmpje waarmee hij Bekend & Bescheiden aankondigt, somt De Rycke op wat er sinds zijn vorige show zoal is veranderd: hij is verhuisd, heeft een nieuwe vriendin, een auto én eindelijk zijn rijbewijs. “Dat zijn de lichtste dingen, de rest van de show is veel meer familiaal. Daarin heb ik het over de dood van mijn vader die ik nooit heb gekend, de niet zo beste relatie met mijn moeder en de ontdekking dat ik nog wat extra familie heb. Waarom? Omdat ik dat nu durf en kan. Sinds vorig jaar ben ik in therapie en leer ik mijn emoties uitspreken. Dat is min of meer organisch in deze show geslopen.”
De Rycke beperkt zich niet tot een relaas over zijn afwezige vader en zijn alcoholverslaafde moeder die een hersenbloeding heeft gehad. Hij doet ook een boekje open over zijn zus en halfzussen. “Een groot deel van de show gaat over de ontdekking dat mijn vader nog veel meer kinderen heeft gemaakt die in dezelfde situatie als ik zitten. Met één halfzus kom ik goed overeen, met mijn zus - die als prostituee in Gent werkt - heb ik geen contact meer. Dat klinkt zwaar, maar niemand gaat de zaal met een wrang gevoel verlaten”, verzekert De Rycke. “Er is bijna wiskundig berekend dat het publiek om de zoveel tijd gaat kunnen lachen. Als me dat na zoveel jaren in dit vak nog niet zou lukken, dan doe ik echt iets verkeerd.”
Dat De Rycke dit alles van zijn lever wil, lijkt haast op publieke therapie. “Collega’s onder elkaar grappen vaak dat comedy eigenlijk gratis therapie is”, beaamt hij. “Wij staan op een podium wat te razen over dingen die ons niet aanstaan en het publiek betaalt er ons nog voor ook. Voor comedians is een show een heel directe manier om aan de wereld te tonen dat het goed met je gaat of dat je bent veranderd, al is een po- diumpersonage wel altijd een uitvergroting van de echte persoon.”
Details
“Iedereen heeft wel bad issues, iedereen heeft met ziektes of sterfgevallen te maken. De missie van deze show is dat ik mensen wil laten voelen hoe diep dit uit mij komt. Daarom is het belangrijk dat ik hen ook details vertel, zodat het niet overkomt alsof ik spot met ontbrekende vaders of gehandicapte vrouwen met een hersenbloeding. Ik zeg de mensen ook dat ze zich niet slecht hoeven te voelen voor de personen over wie ik het heb. Ik vraag niet om hun sympathie, wel om hun aandacht.”
Met Bekend & Bescheiden hoopt Xander De Rycke de perceptie over zichzelf te kunnen bijstellen. “Doorgaans breng ik herkenbare humor die vaak wordt weggezet als vrijblijvend, omdat die nergens over zou gaan. Dat spreek ik altijd graag tegen, omdat alle comedy ergens vandaan komt. Als mensen mij twintig minuten horen razen over pakweg het containerpark, dan zeggen ze: ‘Xander is cynisch, altijd kwaad en op zijn tenen getrapt’. Als ze na deze show nog niet voelen hoe ik in elkaar zit en waar die frustratie vandaan komt, dan weet ik niet meer wat ik nog moet doen.”
Niet onbelangrijk: hoe reageert zijn familie op de nieuwe voorstelling? “Dat valt goed mee. Iedereen die aan bod komt, is al naar een try-out komen kijken. Met uitzondering van mijn moeder, maar die heeft nog geen enkele show van mij willen zien. De andere familieleden maakt het niet uit dat iets wrang of gevoelig ligt. Ze willen gewoon niet dat ik lieg als ik het over hen heb. Meer goedkeuring heb ik niet nodig.”
bekend & bescheiden wo 11/03 & do 12/03 | Capitole | Gent |
Speellijst op www.xanderderycke.be
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