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Henk Rijckaert, de grappigste doehetzelver van het land

VA LERIE DRO EVEN

Babylonische
spraakverwarring, bro!

‘Y

our English is not perfect, bro!’, zegt een
man in vreselijk Engels, met een dik, vet
Frans accent. ‘I know my English is not
perrrfect’, antwoordt de andere kerel. ‘But your
behaviooorrr is not perrrfect too.’ De Franstalig
Belgische Instagramcomedian die zichzelf Mr.
Boris Becker noemt, prankt een zekere Sam Zi
rah, een influencer met aanhang in het Franse
taalgebied. Het filmpje is te zien op de Insta
gramaccount Mr_Boris_Becker. Voor u zich aan
die account waagt, één waarschuwing: u bent er
uren zoet mee. Mr. Boris Becker heeft een soort
verborgencameraformatje bedacht waarin hij
Franstaligen op straat – we herkenden zowel
Brussel als Parijs – in het Engels aanspreekt. Of
liever, hij spreekt ze in nepEngels aan. Hij brab
belt maar wat, smijt er voortdurend Bro! en
Bombaclaat! tussen en slaagt er desondanks in
om mensen te doen geloven dat hij niet enkel
Engels spreekt, maar dat het ook nog eens zijn

Wie is er
bang voor de
kabouters in de
broodrooster?

Mr Boris Beckers
slachtoffers
wijten de spraak
verwarring elke
keer aan zichzelf
Henk Rijckaert heeft zijn eigen niche verder uitgekapt.

moedertaal is. Eén keer spreekt hij in het stati
on een man in een geel hesje aan en begint luk
raak Giley jaune, hey, hey, te zingen. Het is aan
doenlijk hoe zijn slachtoffers de spraakverwar
ring elke keer weer aan zichzelf en hun eigen
gebrekkige talenkennis wijten. Velen spreken de
taal zo slecht dat ze niet eens doorhebben dat
wat hij uitkraamt geen echt Engels is. Neen, een
goed beeld van het taalonderwijs krijg je hier
niet van. In een van zijn laatste filmpjes blijft
een vrouw zich maar excuseren voor haar ge
brekkige Engels. Als al haar more slowly’s op
zijn, haalt ze haar telefoon boven om met een
vertaalappje de Babylonische spraakverwarring
op te lossen. Het mag niet baten.
In september nam Mr. Boris Becker de Brus
selse burgemeester Philippe Close (PS) beet. Na
zinnen als ‘I have the grojimbojuisness, you
know, bro?’ bleef die begrijpend knikken. En
‘Yes, I understand you’ of ‘Perfect’ zeggen. Geen
greintje paniek in zijn ogen. Onzin en politiek:
it gows hand in hand, Bro!

‘Philippe Geubels
en Alex Agnew
zijn mij al lang
voorbijgestoken’
Comedian URBANUS viert deze
zomer zijn zeventigste verjaardag.
Sinds vorige week loopt daarom
een docureeks over hem op
Eén, maar Urbain Servranckx
kent zijn plaats in het
huidige comedylandschap.
(Uit Het Laatste Nieuws)

Henk Rijckaert is opnieuw handige Harry.
Of McGyver om te lachen. Vlaamse koterij
was nooit zo grappig.
KAREL MICHIELS

H

enk Rijckaert heeft
het woord koterij in
zijn eentje een nieu
we, positieve bete
kenis gegeven. In
zijn ‘kot’ maakt, herstelt en up
cyclet hij dingen, en wij mogen
kijken en leren via zijn Youtube
kanaal. De Koterij telt bijna
15.000 abonnees en is nu ook het
lanceerplatform voor de eerste
Maker Faire Gent, ‘een geschifte
doehetzelfkermis waar alles kan
en mag,’ zoals Rijckaert het om

schrijft, ‘met de coolste projecten
en ideeën van het moment, work
shops, keynote speeches én come
dy nights.’
Het is een opvallend eerherstel
voor een typisch Belgisch feno
meen: het geknutsel in een vaak
zelfgebouwd kot achter het huis.
Er bestaat wel een specifieke tv
zender voor doehetzelvers of
‘makers’ maar daarmee drijven
comedians meestal de spot. Ook
Henk Rijckaert brengt de verschil
lende Rogers van Dobbit TV ter

sprake in zijn nieuwe show. Je
hoeft de presentatoren niet te
kennen om mee te zijn in de
sketch, een kwaliteit die de hele
voorstelling kenmerkt. Ook voor
wie niks maakt of zelf doet (schul
dig), is het lachen en genieten
vanaf minuut één.
Rijckaert beweegt zich in dit
universum als een vis in het water.
Hij verwerkte zijn passie voor out
ofthebox doehetzelven al in
eerdere shows: Karton (2008)
ging over zijn verhuizing en de

verknochtheid aan Gamma
krantjes, Het experiment (2011)
over wetenschap en Technostress
(2017) over nieuwe technologieën.
Met De Koterij heeft de comedian
nu een onuitputtelijke bron van
inspiratie gecreëerd. Hij maakt
niet alleen zijn grappen en zijn
liedjes zelf maar ook alle instru
menten, attributen en machines
die hij op het podium sleept. De
microfoon heeft een statief van
verwarmingsbuizen. Zijn broek is
iets minder goed gelukt maar ook
dat levert stof tot lachen.

Vuilnisbak op wielen
Wie doet dat nog, iets repare
ren, vraagt Rijckaert zich af. En
waarom doen we het nog zo wei
nig? Bang dat we de garantievoor
waarden schenden, bang dat het
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fout loopt, bang voor de kabouter
tjes in de broodrooster. Het herin
nert de comedian aan zijn vader,
die zijn kinderen verbood om de
rode knop van de cassetterecorder
in te drukken. De grote helden van
de kleine Henk waren The ATeam
en McGyver, inventieve makers
die op de proppen kwamen met de
meest onwaarschijnlijke en soms
totaal nutteloze snufjes en uitvin
dingen. Een beetje zoals Rijckaert
vandaag. Daarom snuistert hij
graag rond op rommelmarkten en
is hij een trouwe bezoeker van
Tweedehands.be. Van al die feno
menen ziet hij even goed de grap
pige kant, die hij met een duivels
genoegen vertaalt naar scherpe
comedy. Want vergis u niet: het is
niet omdat Henk Rijckaert focust
op de handige Harry in ons dat

De vuilnisbak op
wielen die Rijckaert
in elkaar heeft
geflanst, biedt ons
misschien een blik
op de toekomst van
comedy

zijn humor braaf en voorspelbaar
zou zijn.
Naar het einde van de voorstel
ling laat Rijckaert nog een paar
zelfgemaakte en gerepareerde
toestellen aanrukken die iets hele
maal anders doen dan je zou ver
wachten. Er verschijnt zelfs een
robot op het toneel, het summum
van iedere maker. De vuilnisbak
op wielen die hij in elkaar heeft
geflanst, biedt ons misschien wel
een blik op de toekomst van come
dy. Of toch niet?
Het is het hoogtepunt van het
spektakelstuk dat deze zevende
show geworden is. Bijna twintig
jaar nadat hij via het improvisa
tietheater zijn weg heeft gevon
den in de Vlaamse comedy en zijn
job als leraar kon opgeven, heeft
Henk Rijckaert zijn geheel eigen

niche nog verder uitgekapt en
fraaier ingericht. Zonder aan
energie en enthousiasme in te
boeten: hij spreekt en beweegt
nog altijd als een konijn met
ADHD, zonder een seconde gas te
rug te nemen.
Kom uit uw kot en ga naar deze
man kijken, of doe begin mei mee
aan zijn Maker Faire Gent. Omdat
recycleren niet alleen hip, plezant
en verantwoord kan zijn maar ook
supergrappig.
Maker
Henk Rijckaert

¨¨¨¨¨
Gezien op 12/1 in cc De
Herbakker, Eeklo. Nu op tournee.
Maker Faire Gent op 3, 4 en 5
mei in Meubelfabriek Gent.
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‘Bruegel’ piekt boven 400.000 in Wenen

Peter Boeckx portretteert
mensen met weinig geld

Missy Elliott in Songwriters
Hall of Fame

Uitgever daagt Netflix voor de
rechter over ‘Bandersnatch’

Kunstverzamelaar Isi Fiszman
overleden

De boekenuitgever Chooseco LLC
sleept Netflix voor de rechter, omdat het
vindt dat Bandersnatch, de interactieve
aflevering van de sciencefictionreeks
Black Mirror, te veel leunt op de boeken
uit de ‘Choose your own adventure’reeks.
Dat zijn boeken waarin de lezer zelf mee
het verloop van het verhaal bepaalt, net
zoals in Bandersnatch. Omdat in Ban
dersnatch expliciet verwezen wordt naar
de ‘Choose your own adventure’boeken,
vreest de uitgever reputatieschade. Hij
wil een schadevergoeding. Het bedrijf
was al een samenwerking aangegaan met
20th Century Fox voor een film. (vdr)

Op tachtigjarige leeftijd is de in Ant
werpen geboren kunstverzamelaar Isi
Fiszman overleden. Hij woonde in Ukkel.
Fiszman vergaarde zijn fortuin als dia
mantair.
Al van in de jaren zestig verzamelde
hij kunstwerken van voornamelijk heden
daagse kunstenaars. Hij was een van de
eersten die James Lee Byars volgde. Hij
had ook een boon voor Joseph Beuys en
Marcel Broodthaers en ontdekte Panama
renko al heel vroeg in diens carrière. In
2005 schonk hij twee werken van Pana
marenko, Hofkens en IJskreem, aan het
Muhka in langdurige bruikleen. (vdr)

De tentoonstelling Bruegel, een retro
spectieve met tekeningen, grafiek en
schilderijen in het Kunsthistorisches Mu
seum in Wenen, sloot gisteren de deuren.
Ze klokt af op 435.000 à 440.000 bezoe
kers, zegt Manfred Sellink, een van de
curatoren. ‘Dat hadden er nog meer kun
nen zijn. Maar het museum hield de
maximumcapaciteit bewust beperkt om
wille van de toegankelijkheid, de veilig
heid en de klimatisering van de fragiele
werken.’
Het Kunsthistorisches Museum hield
de Bruegelexpo ook op maandag, de klas
sieke sluitingsdag, open en vervroegde

het aanvangsuur. Maar uiteindelijk moest
het toch het bordje ‘uitverkocht’ boven
halen. Het gevolg was een stormloop op
de zwarte markt. Volgens de Oostenrijkse
krant Der Standard gingen tickets voor
100 euro van de hand.
Het bezoekersaantal is een record voor
het museum. Het vorige dateert van
2014, met een Velázqueztentoonstelling,
die 340.000 bezoekers haalde. Ook de re
acties waren bijzonder, zegt Sellink. ‘De
persaandacht was wereldwijd lovend. En
hoogst zeldzaam: bezoekers bleven lang
en intensief naar de werken kijken, soms
tot vijf uur lang.’ (gvds)

Bezoekers
en pers waren
lovend over
de expo. © rr

In Don’t worry be happy serveert Pe
ter Boeckx portretten van mensen met
weinig of geen materiële welstand. Men
sen die zich ‘toch de koning te rijk voe
len’. De nieuwe docureeks voor Vier
wordt de tegenpool van The sky is the li
mit. Het wordt geen ongemakkelijke tele
visie, belooft Boeckx. ‘De toon wordt feel
good.’ Hij portretteert acht mensen, on
der wie twee boerenzonen en iemand die
ooit 500 miljoen dollar waard was. Na de
opnames, die volgens Boeckx een open
baring waren, heeft de tvmaker zijn Por
sche verkocht. Wanneer het programma
te zien zal zijn, is niet bekend. (bpr)

Missy Elliott is de eerste vrouwelijke
hiphopper die een plekje krijgt in de
Songwriters Hall of Fame, waaraan sinds
1970 al meer dan 400 muzikanten zijn
toegevoegd. Behalve Missy Elliott valt de
eer nog vijf andere artiesten te beurt.
Dat zijn Dallas Austin, Tom T. Hall, John
Prine, Jack Tempchin en Yusuf Islam (of
Cat Stevens). Er waren eerder wel al
vrouwelijke artiesten die op de prestigi
euze lijst werden geplaatst, maar Missy
Elliott is de eerste hiphopster. Haar be
kendste hits zijn ‘I want you back’, ‘Get
ur freak on’, ‘4 my people’ en ‘Car wash’.
(vdr)

