
RECENSIE COMEDY 

Stijn Meuris staat stil 
In zijn vijfde Tirade was Stijn Meuris wat meer comedian en wat 
minder spring-in-’t-veld. 
 
 

 
 luc daelemans 
 
Geen bubbels in de zaal: het voelde wat onwennig, maar het was wellicht de 
enige manier om 200 toeschouwers een plaats te geven. Het geeft aan hoe 
de Tirade van Meuris na vijf jaar een vaste plaats heeft verworven in de 
culturele eindejaarsagenda, ook al was er in 2020 alleen een online editie – 
en dat was dan nog de generale repetitie, want vlak voor de geplande 
livestream werd Meuris getroffen door een hartstilstand. ‘Something’s 
gotten hold of my heart’, zoals hij Nick Cave bij het opkomen liet zingen. De 
titel van deze show, De stilstand, verwijst naar zijn zes minuten als flatliner, 
en Meuris vertelde er open en sereen over. Het was de eerste keer dat we 
tijdens een Tirade kippenvel kregen. 

Meuris vertelde open en sereen over zijn hartstilstand 

Maar dat duurde niet lang, Meuris vervolgde prompt met een lijst van 
geslaagde woordspelingen over de algehele stilstand in het land door 
corona. Het deed wat denken aan Geert Hoste, hij liet zich de lach wel 
aanleunen. De hele voorstelling neigde trouwens iets meer naar comedy, 
hoewel Meuris in de eerste plaats natuurlijk een energieke, enthousiaste 
verteller blijft, die nauwelijks echte grappen vertelt. In Nederland had er 
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een sensitivity reader in de coulissen gestaan die hem zou hebben 
toegefluisterd dat hij Amanda Gorman een ‘meisje van kleur’ moest noemen 
en niet een ‘gekleurd meisje’. Ook de vestimentaire keuzes van Joachim 
Coens behoefden weinig commentaar, of de dubieuze uitspraken van 
Conner Rousseau over migranten, als je er maar de humor en absurditeit 
van inziet. 

Flauwe grapjes 
Stijn Meuris overschouwde in feite twee jaar, zeg maar de hele 
coronaperiode. Dat hield steek, zo hebben we die tijd collectief een beetje 
ervaren. Hij greep terug naar nu al bijna vergeten gebeurtenissen als de 
aanslepende regeringsvorming, de zotternijen van Open VLD-
kroonpretendent Els Ampe, de grote vechtpartij aan de kust in de zomer van 
2020 en de transitie van Sam Bettens. Het gaf hem de gelegenheid om een 
paar flauwe grapjes te herhalen die al in de vorige Tirade zaten, en die ook 
deze keer misplaatst leken tussen de vele ‘metafilosofische momenten’ (zijn 
woorden) die hij voor de rest opriep. Veel grappiger waren zijn de 
nagespeelde gesprekken, over Wouter Beke die een WZC bezoekt en het 
falen van het contactonderzoek. De mondmaskersaga van Maggie De Block 
lijkt vandaag futiel, maar leverde wel een heerlijke scène op, een soort 
remake van een Toon Hermansklassieker. 

‘Ik heb heel veel moeten schrappen’, zei Meuris achteraf, met een beetje 
spijt in het hart. In de beperking toonde zich de meester. Wat restte, was 
een compacte, goedgevulde en opvallend vrolijke show die geen minuut 
verveelde. 

Uit De Standaard, door Karel Michiels 


