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‘Levend en vers’: de nieuwe van Wouter Deprez is ook de beste

Het komt 
voor in 
de beste 
families

Twee en een half uur lang entertaint Wouter 
Deprez zijn publiek met grappen, sketches, 
komische familieverhalen en enkele liedjes. 
Het grote thema van deze voorstelling: hoe 
toon je je geliefden dat je ze graag ziet. KAREL MICHIELS

Een visser die de container jarenlang
als kantoor had gebruikt, besloot daarop 
om de container te verkopen, en niet aan 
de minste: de Britse Banksyspecialist 
John Brandler.

Brandler liet vervolgens het werk van
de container verwijderen met de bedoe-
ling om het te exposeren. Volgens Brand-
ler kostte de restauratie hem al ‘vreselijk 
veel geld’, zo gaf hij aan in The Guardi-
an. Het werk is vele honderdduizenden 
euro’s waard. Banksy werkt altijd ano-
niem. Zijn identiteit is na al die jaren 
nog steeds een goed verborgen geheim. 
(cks)

Olievogel. © rr

Een schildering van de kunstenaar 
Banksy op een achtergelaten container 
op een strand in het Britse Kent dreigde 
net als zoveel andere streetart te verdwij-
nen, maar is nu toch gered. 

Banksy schilderde in 2004 op de con-
tainer een vogel met een tankpistool als 
kop. Het beeld klaagt de vervuiling aan 
die oliemaatschappijen aanrichten.

Het strand waarop de container zich
bevond, is eigendom van ... het energie-
bedrijf EDF Energy. Dat bedrijf had laten 
weten dat het het strand zou schoonma-
ken, en dus ook de container en het werk 
zou vernietigen.

wen). De energieke, expressieve
stijl van Wouter Deprez is een ko-
mische attractie op zich, met die
mooie, perfect getimede gebaren,
bewegingen, stapjes en spronge-
tjes. En het is fysiek zonder twijfel
erg inspannend, wat die 2,5 uur
nog extra glans geeft.

De rode draad is een telefoon-

Een groteske restau-
rantsketch zet al met-
een de toon van de hu-
mor. Het mag gerust
plat en een beetje goor,

als de grappen maar iets zeggen
over relaties en emoties. In de fa-
milie Deprez heb je roepers (de
mannen) en smijters (de vrou-

gesprek met moeder Deprez. In
Eelt (2007) eerde de comedian zijn
vader. Je zal alles worden (2009)
was gericht aan zijn zoontje. Met
Bloemen bijen en borstbollen
(2016) gaf hij een poëtische blik op
het leven van zijn vrouw Marjan,
die getroffen werd door kanker.
De ziekte komt ook in deze voor-

Streetart

Banksy-werk op container gered

Een app heeft 37 Zweedse vrouwen zwanger
gemaakt! Ja, wen er maar aan: er zijn echt

geen grenzen meer aan wat uw smartphone ver-
mag. Wel even verduidelijken dat het een app 
voor periodieke onthouding betreft, genaamd 
Natural Cycles. En dat de vrouwen eigenlijk niet 
van plan waren om zwanger te worden. Ze wa-
ren dus bepaald niet gelukkig met dit wonder 
van de conceptie, en daarom is in Zweden nu 
alarm geslagen.

Raar is dat. Dachten duizenden Zweedse 
vrouwen werkelijk dat kalenderseks plots een 
betrouwbare methode van geboortebeperking 
wordt als je het met een app doet in plaats van 
op een blaadje papier? Ja, dus. Maar de makers 
van de Natural Cycles hebben het ook een beetje 
aan zichzelf te wijten. Aan de ene kant winden 
ze er geen doekjes om: op één jaar tijd zullen 
zeven op honderd vrouwen die de app gebruiken 
zwanger worden, staat op de website. Maar el-
ders gebruikt Natural Cycles het toverwoord ‘al-
goritme’ (dat is maar net iets minder magisch 
dan ‘artificiële intelligentie’). Natural Cycles be-

weert dat zijn algoritme de ovulatie voorspelt 
‘met een precisie vergelijkbaar met klinische me-
thodes zoals echografie’. Dat algoritme is – hoe 
kan het ook anders – gebaseerd op big data: de 
analyse van 225.000 cyclussen bij 23.000 vrou-
wen. Bovendien claimt de app elders plots een 
efficiëntie van 99% bij ‘perfect gebruik’ – dus zes 
van die zeven zwangerschappen per jaar zijn een 
gevolg van onjuist gebruik. Tja. En dan staat er 
ook nog een tabelletje met een overzicht van 
voorbehoedsmiddelen, waarbij Natural Cycles, 
net als de pil, het label ‘hoge betrouwbaarheid’ 
krijgt. Maar de pil heeft bijwerkingen, en Natu-
ral Cycles niet. Het condoom krijgt het label 
‘middelmatige betrouwbaarheid’. Conclusie: hier 
heb ik een app die even effectief is als de pil, 
zonder nevenwerkingen, beter dan het condoom, 
helemaal natuurlijk én ook nog eens aangedre-
ven door een super-algoritme. Heb je even tijd, 
schat?

App maakt 37 
vrouwen zwanger

DESALNIET TEMIN
DOMINIQUE DECKMYN

Natural Cycles 
gebruikt het 
toverwoord 
‘algoritme’

‘Lies is gevallen en wij
zijn dat ook’
Muzikant RONNY MOSUSE 
vat zijn gevoelens samen over
de dood van Lies Lefever 
tijdens de herdenkingsviering
in cultuurcentrum De 
Westrand in Dilbeek. De 
37-jarige comédienne 
overleed op 11 januari 
nadat ze in haar 
woning in Asse ten 
val was gekomen.
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Soms laat het 
publiek tranen 
van het lachen, 
soms van pure 
ontroering

stelling enkele keren ter sprake,
en Deprez maakt er harde grap-
pen over – met goedkeuring van
Marjan, drukt hij ons op het hart.
De meest cynische opmerkingen
heeft ze trouwens zelf bedacht.
Kanker is een van de vele taboes
die de voorbije tien jaar gesneu-
veld zijn in de comedy, en het pu-
bliek is er makkelijk in meege-
gaan. Lachen is ook therapie.
Marjan is overigens aan de beter-
hand, ook al heeft ze nog maar
‘een tiet en half ’.

Slachtvrij vlees
Wouter Deprez heeft veel ge-

leerd van Marjan. Hij is gaan spor-
ten met Back On Track, een loop-
club voor kankerpatiënten. Hij
probeert minder vlees te eten en
weegt de recente beelden uit het
slachthuis in Tielt af tegen de
mooie vleselijke herinneringen
uit zijn kindertijd, toen hij bij de
beenhouwer een ‘schelleke’ kreeg

als hij ‘schoon hesp’ ging kopen.
Slachtvrij vlees, dat zou een com-
promis kunnen zijn. Een eeltbur-
ger misschien, of een gyros van
voorhuidjes. 

Ja, zo degoutant kan Deprez dus
plots uit de hoek komen. Gelukkig
maar. Hij is en blijft in de eerste
plaats een komiek. Dat is wat hij
het liefste doet, mensen aan het la-
chen maken. Het zou anders ook
een te geladen voorstelling wor-
den, met al die levensvragen en
complexe familierelaties. Wouter
Deprez heeft op dat vlak het per-
fecte evenwicht gevonden.

Hij gunt je trouwens ook geen
tijd om de wansmaak te laten be-
zinken. Hij heeft een verhaal te
vertellen. Over de kinderen die
hem soms gek maken. Over huwe-
lijksproblemen en het bevoor-
rechte leven van gescheiden pa-
pa’s. Over seks in een langdurige
relatie en hoe zijn verongelijkte
penis daarmee omgaat. Over het

En toch draait het allemaal
rond één zinnetje, het zinnetje dat
wij als Vlamingen toch o zo moei-
lijk kunnen uitspreken tegen onze
ouders. Het is een van de vele her-
kenbare elementen in deze rijkge-
schakeerde voorstelling, een
breugeliaans fresco van alles wat
het familieleven hard, grappig en
ondoorgrondelijk kan maken.
Met in het midden een echte ras-
verteller die zich ook de humor en
technieken van stand-upcomedy
helemaal eigen heeft gemaakt.

Soms laat zijn publiek tranen
van het lachen, soms van pure
ontroering. Levend en vers is de
beste voorstelling die Wouter De-
prez al gemaakt heeft en een mijl-
paal in de geschiedenis van het
Vlaamse theater.

Levend en vers. Wouter 
Deprez. Gezien op 19/1 in 
Capitole, Gent. Nu op tournee. 
¨¨¨¨¨ 

sociaal weefsel dat hersteld moet
worden, terwijl Deprez zelf alleen
maar wil babbelen. En over zijn
moeder, die samen met een hele
generatie vrouwen zoveel verwe-
zenlijkt heeft in haar leven. Een
vrouw met een groot onrechtvaar-
digheidsgevoel, wat Wouter van
haar heeft meegekregen. Het is de
bron van zijn verontwaardiging
die hij als comedian op een grap-
pige manier naar buiten brengt.

Langzaam komt Deprez tot de
kern. Hij heeft tussendoor een
drietal liedjes gezongen: ‘Middel-
baar’ (rijmt op grijzend balzak-
haar), iets over de kinderen en een
Hans Teeuwen-achtige scat. Het
zijn welkome rustpunten in de
vloedgolf van woorden, zinnen,
sketches en verhalen die Deprez
over ons uitstort. Ik bespaar u de
vakantietaferelen (Wouter op een
ezel) en de diepere betekenis van
‘daas in de foef ’ (ook iets met een
ezel).

De Amerikaanse rockster Tom Petty is
in oktober overleden aan een overdosis 
pijnstillers. Dat heeft de gerechtsdokter 
in Los Angeles verklaard. De overdosis 
was onbedoeld. In het lichaam van Petty 
werden onder meer oxycodon en temaze-
pam teruggevonden. Die mix leidde tot 
een hartaanval en orgaanfalen.

Volgens zijn familie kampte de zanger
vlak voor zijn overlijden met de longziek-
te emfyseem, knieproblemen en een ge-
broken heup. ‘We denken dat de pijn on-
draaglijk was en dat dit de oorzaak was 
voor zijn overmatig gebruik aan medicij-
nen’, zegt de familie. Petty werd 66. (red)

Popmuziek

Het Gentse jeugdtheater Kopergietery
kan opgelucht ademhalen. Even zag het 
ernaar uit dat het haar gehuurde gebouw 
in de Blekerijstraat zou verliezen, maar 
dankzij de steun van minister Gatz 
(224.000 euro) en de Stad Gent (700.000 
euro) kon het deze infrastructuur aanko-
pen. In het gebouw, dat naast de eigenlij-
ke theaterzaal ligt, bevinden zich repeti-
tieruimtes, kantoren en een decoratelier.

Met de aankoop beschikken de drie 
grote jeugdtheaters, naast Kopergietery 
ook Bronks (Brussel) en Het Paleis (Ant-
werpen), nu over een eigen infrastruc-
tuur. (ft)

Jeugdtheater 

De Nederlandse rapper Boef heeft zich
na zijn ‘hoeren’-uitspraak al zingend ge-
excuseerd tijdens een optreden. ‘Ik wil 
nog een keer mijn oprechte excuses aan-
bieden’, riep Boef op Noorderslag in Gro-
ningen. ‘Ik distantieer me ver van wat ik 
gezegd heb. Onthou wel: ik zal nooit jul-
lie ideale schoonzoon zijn, het blijft ge-
woon Boef, man.’ Daarna zong het pu-
bliek samen met de rapper ‘Wij rappers 
zeggen bitches en zo, maar we vinden 
vrouwen echt niet minder of zo.’

Boef kwam in opspraak nadat hij drie
vrouwen die hem een lift gaven, ‘kechs’ 
(of ‘hoeren’) had genoemd. (red)

Popmuziek

Mario Guccio, de zanger van Machia-
vel, is op 64-jarige leeftijd overleden op 
Sicilië. Dat meldde de Belgische rock-
groep op zijn Facebookpagina.

De zanger kampte al geruime tijd met
een slechte gezondheid. Vorige week kon-
digde Machiavel nog aan dat Guccio in 
het ziekenhuis lag en dat hij tijdelijk ver-
vangen zou worden door drummer Marc 
Ysaÿe.

Machiavel is een rockgroep uit Frans-
talig België die Engelstalige muziek 
brengt. De groep werd in 1974 opgericht, 
Guccio werd pas in 1977 de zanger. Hun 
grootste hit is ‘Fly’. (red)

Popmuziek

Boef excuseert zich in rap 
voor hoeren-uitspraak

Zanger Belgische rockgroep
Machiavel overleden

Kopergietery koopt eigen 
theatergebouw

Tom Petty stierf aan 
overdosis pijnstillers


