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“Mijn therapeut heeft het kluwen in mijn hersenen losgemaakt”
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Vergeet even die “kwade meneer” die tegen de heilige huisjes van de tv- en filmwereld schopt in zijn eindejaarsconference Houdt het voor bekeken. Comedian Xander De Rycke heeft na drie jaar weer inspiratie geput uit zijn leven om met gewone stand-up de Vlaamse zalen in te trekken. “Er zijn zoveel dingen waar ik nog nooit op een podium over had gepraat. Over relatiebreuken, mijn moeder en vader, mijn lichamelijke en mentale gezondheid. Dat zit er nu meer in.”
Waarom wilde je het er nu wel over hebben?
“Vroeger was ik nog niet klaar om het bijvoorbeeld te hebben over het drankmisbruik van mijn moeder. Ik had zelf nog te veel problemen. Nu is het al lang genoeg geleden. Soms vertelde ik er ook niet over, omdat ik die zaken zeven jaar geleden in een boek gezet heb. Voor mij was dat afgerond, ik moet er niet mee blijven dwepen. Maar ik verwarde dwepen met de realiteit vertellen.”
Je shows verkopen nu makkelijk uit. Is het moeilijk om dan met de voetjes op de grond te blijven?
“Dat streelt mijn ego, maar maakt me niet gek. Ik heb pieken én dalen gekend, in de 14 jaar dat ik dit doe. Tegenover succes ben ik heel wantrouwig. Ik hou daarom in de gaten dat ik niet te veel rond mij schop, naar mensen die het niet verdienen.”
“Daarom ben ik in therapie gegaan. Ik leek nooit geluk te kunnen vinden. Na een tour - altijd een grote high - kom ik weer in de realiteit. Ik kan er niet mee om dat het niet langer de ‘grote Xander De Rycke-show’ is. Dan val ik sommige mensen af op sociale media. Mijn vriendin en management trekken dan aan de leiband. Op een bepaald moment moesten ze dat te veel doen.”
Wat leidde dan tot dat besef?
“Vorig jaar had ik een goede Houdt het voor bekeken gehad. Mijn vorige show, Quarter-life crisis, was afgerond en ik had de Vanavond live-talkshows gedaan. In de zomer stopte alles. Toen kwam in mei dat nieuws dat Kamal Kharmach zijn eindejaarsconference ging doen en dat het zou uitgezonden worden op Canvas. Ik heb daar bitsig op gereageerd online, terwijl ik het Kamal net gun. Veel mensen reageerden met: Hij heeft zo veel om zelf content over te zijn en toch is hij nog aan het bitchen over een ander. Op die reactie heb ik mezelf ook betrapt. Toen heb ik actie ondernomen.”
Helpt het, denk je?
“Absoluut. Mijn therapeut heeft een kluwen in mijn hersenen losgemaakt en dingen in perspectief gezet. Nu ga ik één keer per maand. In het begin was dat iets meer. Elke keer denk ik: Wat ga ik daar in godsnaam vertellen? Ik voel me best in orde. Als ik op tournee ben, is er geen wolkje aan de lucht. Pas als ik alleen ben met mijn gedachten en alles stilvalt, omsingelt de duisternis me heel snel. Toch slaag ik er telkens in om een uur vol te lullen.”
Na de feestdagen tweette je: “Mijn therapie was een van de beste keuzes uit 2019.” Was dat een bewuste zet?
“Nee, het gebeurde in de heat of the moment. Ik kwam net van therapie. Na de feestdagen viel alles weer stil. Om de schade te beperken, stond mijn sessie daar ingepland. Die bittere, kwade dude die een halfjaar eerder tegen de muren opliep en uithaalde naar mensen, was er niet. Ik was op mijn gemak en keek uit naar wat er kwam. Die tweet kwam voort uit een moment van oprecht geluk.”
Nog iets waar je voor het eerst over vertelt in je show: je hebt een zus.
“Een dikke vier jaar geleden had ik al even contact met haar gehad, maar dat verwaterde. Maar omdat er zoveel veranderd is in mijn leven, wilde ik een verse start met haar nemen. We gingen één keer in de maand koffiedrinken, om te ontdekken of we iets aan elkaar hebben. Dat is heel goed uitgedraaid. We horen elkaar niet dagelijks of wekelijks, maar we zijn bezorgd en geïnteresseerd in elkaar. Dat is gevoed door een vader die bij ons beiden ontbrak. Voor ons was het tof om te weten dat we niet alleen zijn. Zij heeft me vorig jaar ook verteld dat hij een terminale hersentumor had.”
Je twijfelde of je hem nog zou opzoeken. Heb je dat gedaan?
“Nee, ik heb het besproken met mijn zus. Ik weet niet of hij nog iets zou zeggen wat je wil horen, zei ze. Het is niet dat we hem nog eens vlug bij zijn jas wilden pakken en zeggen: Wat heb je ons aangedaan? We hebben er vrede mee genomen en ons rechtgetrokken aan elkaar. Toen hij gestorven is, zijn we samen iets gaan eten en drinken en hebben we gepraat met elkaar. Dat heeft veel meer gedaan, dan als ik naar de begrafenis was geweest.”
Hoe moeilijk is het om daarover op het podium zo open over te zijn?
“Het is een angst overwinnen. Mijn decor is pompeus en groter dan het leven. Ikzelf sta daar bijna volledig in het zwart gekleed. Dat is zoals het vaak is. Ik ben een Meetjeslander zonder middelbaar diploma die omringd is door lampen en goud. Ik heb ook hartzeer en familie die sterft. Ik heb ook twijfels over mijn uiterlijk, of over wat andere mensen over mij denken. Dat wil ik nu allemaal ventileren.”
Eva De Poorter

