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Een lach 
en een traan
De mens achter 
de humorist(e)
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Lucky boekentips 

van Raf  Walschaerts: 

Meir Shalev: Fontanel. (alle 

boeken van verhalenverteller 

Shalev zijn geweldig, maar dit 

boek benadert de perfectie! Licht en 

zwaar tegelijk zoals het hoort ;-)

Gerard Reve : Nader tot u 

(onnavolgbaar brievenboek 

van Reve eindigend met 30 

prachtige gedichten!)

Philip Roth: Sabbath’s 

theater (lezen!!)
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Of het nu over moppentapperij, cabaret, stand-upcomedy 

of theatermonologen gaat, humor is belangrijk omdat het 

relativeert, verzacht en verlicht. Vanuit een queeste naar de 

‘mens achter de humorist(e)’, sprak Luck met vier personen die 

elk op hun eigen, unieke manier comedy op de Vlaamse podia 

brengen: Raf Walschaerts (Kommil Foo), Veerle Malschaert, 

Youssef El Mousaoui en Jovanka Steele.

Raf Walschaerts

-Rutger Kopland

Onder de naam Kommil Foo staan Raf Walschaerts en zijn 

broer Mich al langer dan vijfentwintig jaar op de Vlaamse en 

Nederlandse podia. Hun bijzondere stijl, die volgens Raf “tussen 

theater, muziek en comedy inzwemt”, valt erg in de smaak bij 

het grote publiek. “De lach die wij bij Kommil Foo proberen te 

genereren is altijd een lach met een emotie onder.”

Kommil Foo is uniek in die zin dat jullie op het podium een 

combinatie van diepgang en humor brengen. Kan je hier wat 

meer over vertellen?

Raf Walschaerts: Dat is een goede vraag, want dat is ook de 

essentie van wat wij willen doen. Alleen humor is niets voor mij, 

alleen serieus zijn ook niet. Als je van een ‘Kommil Foo-recept’ 

zou kunnen spreken, is het juist het balanceren tussen diepgang 

en lachen. Ik geloof erin dat humor relevant is om diepgang te 

bereiken, terwijl diepgang mensen veel dieper kan raken na een 

humoristische ontlading. Ik wil mensen raken door te brengen wat 

mij raakt bij mensen: hoe gaat die mens met zijn gevecht om en 

hoe laat die zijn gevecht zien?

Je vertrekt vanuit het standpunt dat het leven een gevecht is?

Raf: Op een scène moet en wil je het over een conflict hebben. De 

humor en de ontroering haal je uit het gevecht dat iedere mens 

levert. Praten over harmonie, wat eveneens een realiteit is in een 

mensenleven, is veel moeilijker en kan je beter thuis doen.

Waarin vind jij geluk en harmonie?

Raf: Geluk zit in de innerlijke rust. Ik probeer alsmaar minder 

nodig te hebben om gelukkig te zijn. Ik zie het als mijn grootste 

geluk dat ik al dertig jaar bezig mag zijn met niets anders dan 

wat ik graag doe. Ik beschouw mezelf niet als boeddhist, maar 

ben wel bezig met mindfulness. Het boeddhistische gedachtegoed 

heeft mij een andere manier van denken gegeven en verfrist me 

elke dag. (Denkt na) Ik was vroeger, zoals veel mensen die op 

het podium staan, enorm ambitieus. Nu ik mijn weg een beetje 

geplaveid heb, ziet mijn leven er heel wat rustiger uit. Voor je het 

weet, denk je dat het geluk enkel ligt in het maken van succesvolle 

voorstellingen. Nu zie ik dat dat absoluut niet waar is.

Hoe belangrijk is het voor jou om rust te vinden in je leven?

Raf: Ik geloof dat dat het trainingsparcours is dat je aflegt tot je 

sterft. (Lacht) Rust proberen te vinden is iets waar ik dagelijks op 

oefen. Deze zoektocht heeft ongelooflijk veel invloed op mijn visie 

op wat ik doe. Als ik kan, wil ik dolgraag mijn hele leven blijven 

optreden. Maar het is belangrijk voor me om mijn identiteit niet te 

laten samenvallen met wat ik doe. Spelen is wat ik doe, niet wie 

ik ben. Dit onderscheid moet ik voor mezelf maken om die rust te 

kunnen bewaren, anders word ik erg ongelukkig.

Hoe zou een wereld zonder humor er volgens jou uitzien?

Raf: Dat zou de hel zijn. Humor is het laatste waarop we kunnen 

terugvallen. Uiteindelijk moet je kunnen lachen om alles. Als je dat 

niet kunt, blijf je vasthangen in wanhoop en in de moeilijke dingen 

die je in je leven tegenkomt. Daarom is humor zo belangrijk.
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Lucky 

inspiratietip van 

Caroline S’ Jegers:

Neem het maar 

allemaal niet te 

serieus!
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Veerle Malschaert

Vooraleer ze naambekendheid kreeg via haar rol als Carla in de 

televisiereeks Flikken, speelde Veerle Malschaert jaren bij het 

cabaretgezelschap Hertenkamp. In 2006 nam ze impulsief deel 

aan de Comedy Casino Cup en werd één van de finalisten. Met 

Supermarkt Malschaert maakte ze haar debuut als Vlaamse 

stand-upcomedienne. “Ik heb misschien een grote mond, maar 

lach altijd vanuit liefde”, onthult Veerle.

Als je jezelf zou omschrijven, wie is Veerle Malschaert dan?

Veerle Malschaert: Overdadig, heel divers, heel verscheiden. Ik 

heb twee uiterste kanten: een vrolijke, speelse en kinderlijke kant 

en een serieuze, filosofische, melancholische en diepe kant. Ik 

leef intens, energiek en impulsief. Een goed woord dat me typeert: 

‘veel’.

Wordt dit wel eens ‘te veel’ voor je?

Veerle: Ik heb veel impulsen en dat kan best extreem zijn. Ik 

heb zowel veel onrust in mij als veel levensvreugde. Ik ben heel 

gevoelig en daarom vatbaar voor de energieën van anderen. Het 

lijkt me schitterend om in mijn leven een fundamentele diepe rust 

te vinden, zowel professioneel als persoonlijk. Ik heb één keer 

gemediteerd en vond dat super moeilijk. Maar zet mij in de natuur 

en ik ben rustig. Dan voel ik mij zo gelukkig als een grassprietje.

Wat maakt je verder nog gelukkig?

Veerle: Ik wilde als kind al ‘zingeres’ en danseres worden. (Lacht) 

Als ik dans en zing, dan ben ik helemaal in rust en zit ik volledig 

in mijn lijf. En ik hou enorm van spelen, in de verschillende 

betekenissen van het woord. Als ik in de flow zit van het spelen, 

en dat in interactie met het publiek, dan voel ik me fantastisch.

Hoe heb je je jeugd beleefd?

Veerle: Mijn ouders waren altijd aan het werken in de supermarkt, 

dus het was vooral mijn grootmoeder die me heeft opgevoed. Ik 

was een zeer leergierig en nieuwsgierig kind. De supermarkt was 

voor mij één grote speelruimte. Mijn vader wilde trouwens dat ik de 

winkel zou overnemen, maar dat had me nooit gelukkig gemaakt. 

Hij is erg bezorgd over de ‘wereld’ waarin ik terechtgekomen ben 

en begrijpt niet waarom ik doe wat ik doe. Toch voel ik dat hij fier 

is. Ik vind het jammer dat hij me dat nooit zegt.

In welke ‘wereld’ ben je dan terechtgekomen?

Veerle: Als vrouw voel ik duidelijk dat de comedywereld een 

mannenwereld is. Ik heb absoluut een stuk mannelijkheid in 

mij, maar ben ook een vrouw. Bovenal voel ik me mens. Ik krijg 

meestal zeer positieve reacties, maar er zijn ook mensen die zich 

geshockeerd voelen door wat ik breng. Het is nochtans nooit mijn 

bedoeling om mensen te kwetsen. Voor mij is het leven hard én 

zacht én expliciet én alles tegelijk.

Humor is voor mij iets 
onontbeerlijks. Zelfs in het 
grootste drama zit humor. Voor 
mij is humor de ideale manier om 
met dingen om te gaan en om 
gevoelens te verwerken.
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Youssef El Mousaoui

-Godfried Bomans

Youssef El Mousaoui werd drie jaar geleden op het podium 

getrokken tijdens een voorstelling van cabaretier Nigel 

Williams. Een maand nadien gaf hij zijn toenmalige beroep als 

makelaar op en werd bekend als “de eerste Vlaamse comedian 

met Marokkaanse roots”. Ondertussen is hij niet meer weg te 

denken uit de Vlaamse comedyscène.

Om meteen met de deur in huis te vallen, wie is Youssef El 

Mousaoui?

Youssef El Mousaoui: Ik ben geboren in Antwerpen, maar mijn 

ouders komen uit Marokko. Eigenlijk ben ik een echte workaholic. 

Ik wil nog enorm veel doen in mijn leven. Zo wil ik gitaar leren 

spelen en reis ik enorm graag. Ik vind het ook erg belangrijk om 

mijn intuïtie te volgen bij de dingen die ik doe en bij de keuzes die 

ik maak in mijn leven.

Wat is de betekenis van humor in jouw leven?

Youssef: Humor is altijd belangrijk geweest in mijn leven. Dat gold 

ook in mijn vorige job als makelaar. Zeker met mijn Marokkaanse 

naam, wat het moeilijker voor me maakte om op te boksen tegen 

andere concurrerende immobiliënkantoren, had ik zonder humor 

onmogelijk succesvol kunnen worden. Onbewust maakte ik als 

kind al grapjes om vertrouwen te creëren bij mensen. Dit doet 

Obama ook tijdens zijn speeches: door er af en toe een kwinkslag 

aan te geven, vinden mensen hem meteen sympathiek.

Hoe heb je je jeugd ervaren?

Youssef: Ik heb toch best een moeilijke jeugd gehad. Toen ik vijf 

jaar oud was, is mijn vader gestorven. Daardoor heb ik veel gemist 

toen ik klein was. Zo ben ik bijvoorbeeld nooit mee op schoolreis 

kunnen gaan. Mijn moeder heeft steeds geprobeerd mij te geven 

wat ik nodig had. Het was niet veel, maar ze deed haar best. Ik 

heb altijd het geluk gehad goede vrienden te hebben, die mij 

bijvoorbeeld voetbalschoenen of sportkledij leenden. Nog steeds 

blijft de dood van mijn vader me achtervolgen. Ik voel hem, maar 

ik heb hem nooit gekend. Dat vind ik het zwaarste eraan.

Heb je het gevoel dat humor je helpt bij het verwerken van 

moeilijkere ervaringen?

Youssef: Ja, ik gebruik het voorbeeld van mijn vader ook vaak 

in mijn shows. Ik verwacht een zoontje in december en wil hem 

alles kunnen geven wat ik zelf gemist heb. Nu al voel ik liefde 

voor mijn zoontje. In mijn nieuwe voorstelling Child’s play breng ik 

deze thematieken op een grappige manier. Ik heb trouwens nooit 

aan anderen getoond dat ik mij slecht voelde. Ik lachte altijd en 

maakte veel grappen. Humor heeft me enorm geholpen om door 

de moeilijke perioden in mijn leven te gaan.

Tot slot, wat maakt je gelukkig?

Youssef: Op het podium staan, daar word ik erg gelukkig van. Ik 

heb nu veel minder stress dan vroeger en ben een pak rustiger 

geworden. Ik ben nu ook getrouwd, ik werk met vaste planningen 

en ik eet gezonder. Ik krijg erg veel voldoening van mijn job als 

stand-upcomedian. Mensen genieten ervan en ik ga slapen met 

een goed gevoel.
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Jovanka Steele

Jovanka Steele groeide op in Amerika, verhuisde met haar 

familie naar Londen en woont nu in Gent samen met haar 

Belgische man en hun twaalf katten. Haar liefde voor stand-

upcomedy lijkt wel in de sterren geschreven: als baby lag ze ‘s 

nachts al te lachen in haar wieg en als kind wilde ze “het land 

van de grappen” dolgraag een keer bezoeken. Luck had een 

gesprek met een vrouw die grote helende krachten toeschrijft 

aan humor en lachen.

Waar hecht je waarde aan in je leven?

Jovanka Steele: Voor mij is het hebben van een sociaal leven 

belangrijk. In het begin van mijn carrière als stand-up heb ik een 

tijdje rondgetoerd. Ik was toen constant onderweg, elke avond in 

een nieuwe stad, en ik miste het gevoel van continuïteit. Dat zijn 

de tranen van een clown (lacht). Ik sta op een punt in mijn carrière 

waarop ik meer rust heb gevonden. Ik ben meer dan ‘een wezen 

op het podium’.

Waar haal jij je inspiratie voor je shows?

Jovanka: Ik heb altijd een notitieboekje bij, maar het kan ook zijn 

dat er me plots iets te binnen schiet. Ik word erg geïnspireerd 

door mensen die een masker dragen. En ik verbaas me erover dat 

er zovelen zijn die klakkeloos aannemen wat ze te horen krijgen. 

Ook dat inspireert me omdat het de absurditeit van het leven 

uitvergroot. Zoals de keizer die in het verhaal De nieuwe kleren 

van de keizer niets aanheeft, maar toch gelooft iedereen dat hij 

wél kledij draagt.

Wat betekent humor in jouw leven?

Jovanka: Ik zie humor als de ultieme heler van wonden en pijn. 

Ik las onlangs een artikel over een vrouw die zichzelf genezen 

had van kanker door onder andere dagelijks naar comedy films 

te kijken. Als je het mij vraagt, creëert een moeilijke jeugd goede 

artiesten. Je graaft een put en iets anders vult het op. Bovendien 

zie ik humor als een kracht die mensen verbindt. Natuurlijk huil ik 

ook wel eens, maar ik lach vaker dan ik huil.

Zou je jouw jeugd als moeilijk omschrijven?

Jovanka: Mijn beide ouders hebben te veel gekke kronkels in hun 

hoofd. Zo lijdt mijn vader aan een vorm van grootheidswaanzin. Hij 

doet alsof hij de belangrijkste mensen in de wereld kent en voelt 

zich constant door hen bedreigd. Mijn moeder is daarenboven erg 

goedgelovig. Natuurlijk was het zwaar voor me om met hen op te 

groeien. Ik had twee keuzes: of ik bewandelde hetzelfde pad, of ik 

rebelleerde tegen het voorbeeld dat ik in mijn jeugd kreeg. Humor 

en een mentaal bewustzijn waren mijn bescherming.

Kan je een grappige anekdote uit je leven vertellen?

Jovanka: De eerste grappige gebeurtenis die ik me herinner was 

toen ik zes jaar oud was. Ik zat in de klas te luisteren naar een 

gesprek tussen mijn leerkracht en een leerlinge. Mijn leerkracht 

zei: “Eilanden drijven niet.” Maar het meisje van mijn klas kon hem 

maar niet geloven: “Maar ze zijn op de oceaan, dus dan moeten 

ze toch drijven?” Mijn leerkracht nam een willekeurig boek vast 

dat een eiland moest vertegenwoordigen en maakte gebaren met 

zijn handen onder het boek, duidend naar de stevige aarde onder 

het eiland. Wanneer hij het boek neerlegde, zag ik dat de titel 

ervan Drijvende eilanden was. Ik kwam toen niet meer bij van 

het lachen.


