
‘Het genot van pissen vanop de hoogste berg’
Wat is uw vroegste herinnering?
Ik zat op mijn knieën in het gras. Er was 
veel kabaal, want mijn oudere broer was 
net in een beekje vol brandnetels geval-
len. Mijn oma kwam te hulp geschoten. 
Ze haalde mijn broer uit de brandnetels, 
draaide zich om naar mij en zei: ‘Ah, 
kijk eens wie daar is.’ 

Wat was vandaag uw eerste gedachte?
Zou je een poedel kunnen wurgen met 
flosdraad? En zo ja, waarom breekt die 
draad dan zo makkelijk af als ik mijn 
tanden flos? 

Wat is uw favoriete zintuig?
Mijn zicht, ik bots niet graag tegen 
dingen aan. 

Wat wou u later worden als kind?
Dierenarts. Ik was helemaal fan van 
dieren. Tot ik eens een koe zag bevallen. 
Ik viel direct flauw. Toen wilde ik het 
niet meer. 

Als u naar de toekomst kijkt, wat ziet u 
dan?
Ik hoop dat ze nog eens een nieuwe 
diersoort ontdekken. Niet een insect, 
maar een aap of zo. Een groot dier. Op 
een of ander afgelegen eiland in de 
Indische Oceaan. 

Wat maakt u ongelukkig?
Niet-werkende technologische appa-
raten. Daar kan ik me eindeloos over 
opwinden. 

Als u iets dat uitgestorven is, zou kun-
nen terugbrengen, wat kiest u dan?
Blijkbaar bestond er in het pleistoceen 
een kangoeroe van 6 meter hoog. Die 
zou ik weleens in het echt willen zien. 

Wat is uw foutste guilty pleasure?
Als ik op reis ben, zoek ik de hoogste 
berg om vanaf te pissen. Ik geniet van 
de wind, de stilte, de natuur en de vrij-
heid. Daar wil ik gerust 50 kilometer 
voor omrijden. 

Welke stopwoordjes en -zinnetjes 
gebruikt u te veel?

In a world full of princesses, dare to be a 
sausage.

Waar zou u het liefst zijn op dit 
eigenste moment? 
Op de maan. Beetje chillen onder een 
afdakje tegen de vallende meteorieten. 
Pintje in de hand en wat kijken naar de 
aardbol. Dat lijkt me wel rustgevend. 

Wat zou uw superkracht zijn als 
vleesgeworden stripheld?
Waarschijnlijk iets heel nutteloos. Hele 
kleine metalen dingetjes snel kunnen 
verteren of zo. Of als ik knip met mijn 
vingers wordt iedereen plots blauw. 
Dan ontstaat er waarschijnlijk totale 
chaos over heel de wereld. Als ik dan 
opnieuw met mijn vingers knip, is 
iedereen weer normaal. En dan de 
totale verwarring op de gezichten van 
de mensen. 

Wat is het dichtste dat u ooit bij de 
dood geweest bent?
In het regenwoud van Brazilië kwam ik 
terecht in een orkaan. Overal vallende 
bomen om me heen, niet ideaal als je 
in de jungle bent. Ook was het water 
aan het stijgen aan de oevers waar ik 
zat. In dat water zaten krokodillen en 
piranha’s. Niet mijn beste dag, wel een 
fantastisch avontuur. 

Wat houdt u wakker ’s nachts?
De meest nutteloze gedachtes spoken 
dan door mijn hoofd. Stel, ik val in 
slaap en word wakker als hamburger. 
Ga ik het dan kunnen laten om mezelf 
op te eten? Of kun je een powernap 
doen van vijftig jaar? En zo ja, is het 
dan nog een powernap? 

Welke song mogen ze spelen op uw 
begrafenis?
Dat maakt me niet zoveel uit. Ik ben 
dan toch dood. Dat ze maar iets spelen 
wat ze zelf mooi vinden. 
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Amai. Het is een heerlijk woord, omdat 
het zoveel betekenissen kan hebben. 
Mijn huidige cabaretvoorstelling heet 
ook Amai. Ik speel ook vaak in Neder-
land. Daar kennen ze dat woord wel, 
maar hebben ze geen voeling met de 
betekenis. Lekker verwarrend soms. 

Als u terug in de tijd kon reizen, 
waarheen zou u gaan?
Moeilijke vraag. Omdat het zoveel gevol-
gen kan hebben. Ik zou de dinosaurus-
sen wel willen zien, maar de kans is 
groot dat als je er een vindt, je direct 
wordt opgegeten. Of het zou leuk zijn 
om te zien hoe Da Vinci de Mona Lisa 
schildert. Maar je zou voorzichtig moe-
ten zijn, want als hij je zou zien, zou hij 
in paniek raken en stoppen met schilde-
ren. Of naar de eerste menselijke stam. 
Maar dan zou ik beseffen dat ik op de 
camping zit met een paar dode dieren 
en spelende kinderen om me heen en 
iedereen zou onaantrekkelijk zijn en ik 
zou beseffen dat het een slechte keuze 
was.

Wat beschouwt u als uw grootste 
prestatie?
Cameretten winnen, het grootste caba-
retfestival in Nederland. De beste caba-
retiers van België en Nederland doen 
eraan mee. Ik won in 2016 de juryprijs. 
Ik was de derde Belg in de geschiedenis 
die de prijs kreeg, na Begijn Le Bleu en 
Kommil Foo. Dat, plus mijn twee avond-
vullende cabaretprogramma’s. Zo’n 
voorstelling is altijd heel persoonlijk en 
met het ontwikkelen ervan ben ik meer 
dan een jaar bezig. Het is het uitdagend-
ste wat ik al heb gedaan. 

Wat is de belangrijkste les die het 
leven u geleerd heeft?

‘Ik knip met mijn 
vingers en iedereen 
wordt blauw’
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