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Nu Bas Birker een Belgisch paspoort heeft, wil hij ook niet meer de sympathieke Hollander zijn, zoals hij in het verleden vaak werd
aangekondigd. Zijn nieuwe show is dan ook even grappig als confronterend.
Vlamingen kunnen niet eerlijk zijn, zegt Birker, en dat wij in ons hoofd gesprekken voorbereiden die we nooit voeren. De ambtenaren
die hij ontmoet heeft om zijn naturalisatie te regelen, schildert hij af als een soort kafkaiaanse zombies in de menopauze. Voor de
taaltest haalde hij net voldoende, ook al spreekt hij intussen een aardig woordje Antwerps en zelfs West-Vlaams. En wat hem nog
altijd verbaast: waarom zijn er in België zoveel rendez-voushotels? Mét parking langs de achterkant. Het bevestigt alleen maar dat wij
foefelaars zijn.
Het premièrepubliek in Merksem, thuisbasis van Birker, was helemaal mee. We hebben als Vlamingen gelukkig genoeg zelfspot. Tot
ze onze helden besmeuren. Op de première van Jan Jaap van der Wal zorgden grapjes over Bart De Pauw en Frank Deboosere voor
een veelzeggende, zij het bewust uitgelokte stilte. Hetzelfde gebeurde bij Birker toen hij een opmerking maakte over Francken. Om te
kunnen lachen met onze reactie. Een gewaagde zet, zeker als je daarna Merckx nog eens in één zin noemt met doping. Seks, kanker,
de dood: we kunnen en mogen met alles lachen maar o wee als een komiek een scherpe grap maakt over een Vlaamse heilige.
En het wás een topgrap, zoals Bas Birker er op een avond een paar dozijn vertelt. De interactie met het publiek leverde zaterdag
enkele onweerstaanbare improvisaties op. Weinig Vlaamse komieken die de stijl en attitude van pure stand-upcomedy zo dicht
benaderen als deze nieuwe Belg. (Karel Michiels)
'Je Moeder'
Bas Birker
CC Merksem, gezien 20/01
Nu op tournee.
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