
Acteur en cabaretier Pieter Verelst (29) 
is altijd on the move. Zijn geluksmoment:
wakker worden in zijn minivan en de
skyline van Antwerpen bewonderen. 

tekst TINE ZWAENEPOEL
beeld DAMON DE BACKER

H et leven van cabaretier Pieter Verelst
lijkt wel één langgerekt weekend. In
zijn huis op wielen ligt de wereld aan

zijn voeten en de vrijheid binnen handbereik.
Hoewel hij als urban nomad de luxe heeft om
elke ochtend met een ander uitzicht op te
staan, vond hij het thuisgevoel op een
 verlaten parkeerterrein aan de Scheldekaaien,
vlak bij het Havenhuis. 

“Het eerste wat ik ’s morgens doe, is een
kop oploskoffie maken en de deur van mijn
busje openschuiven om de stad te zien ontwa-
ken. De Antwerpse skyline verveelt nooit. Ik
blijf elke dag nieuwe dingen ontdekken, kijk
maar naar die verborgen streetart aan de
overkant van het water. Machtig toch?” 

Pieter woont en werkt intussen twee jaar
in zijn minivan, een immense verbetering na
anderhalf jaar kamperen in een krappe
bestelwagen. “Ik ben er eerder toevallig in
gerold. Als artiest ben ik constant onderweg.
Elke avond inchecken in een ander hotel en
zien dat je niets vergeet, is best vermoeiend.
Een camper was voor mij de perfecte way of
life. Geen gedoe meer met in- en uitpakken en
ik slaap elke nacht in mijn eigen bed.
Bovendien is mijn busje de ultieme  oplossing
voor het fileprobleem. Ik rijd het liefst ’s
nachts en kom overal op tijd.” 

Sober leven op acht vierkante meter mag
dan de nodige organisatie vergen, het is toch
vooral een kwestie van loslaten. “Een camper
dwingt je wel om selectief te zijn. Spullen zijn
maar spullen. De vrijheid om te kunnen gaan
en staan waar ik wil, is mijn grootste rijk-
dom. In mijn minikeuken kan ik zo uitgebreid
koken als ik wil en ik heb een douche en een
wc. Wat heeft een mens meer nodig?
Vrienden die op bezoek komen, weten dat ze
hun eigen stoeltje moeten meebrengen.” 

Hoewel de zomer voor Pieter de beste tijd
van het jaar is, heeft elk seizoen zijn charme.
“Zodra de zon schijnt, zet ik mijn tafeltje bui-
ten en in de winter steek ik wat extra kaarsjes
aan. Ik heb alleen geen plaats om een kerst-
boom te  zetten, nog iets waarvan ik gespaard
blijf.”

Pieter Verelst tourt vanaf 13 december rond
met zijn nieuwe show Amai. Data en locaties

op pieterverelst.be

Zie ik de lichtjes
van de Schelde

goeiemorgen.


