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Hoe was je eerste keer?
“Op mijn zeventiende was ik 
maagd, maar ik had daar echt  
genoeg van en zocht naar de eerste 
de beste. Toen het dan eindelijk 
ging gebeuren, bleef die gast minu-
tenlang in de badkamer. Hij had 
zich helemaal ingesmeerd met 
Nivea én had een zweetband aan. 
Het kon niet snel genoeg voorbij 
zijn, want mijn goesting was over.”

Wat was het gênantste dat 
in jouw winkelkar belandde?
“Ik verliet de supermarkt met een 
hele winkelkar vol zwangerschaps-
testen. Die mevrouw aan de kassa 
dacht echt: ‘Wat doet die daar alle-
maal mee, eet ze die op?’ Maar het 
duurde lang voor ik zwanger raakte 
en ik geloofde die testen niet. Dus 
voor elke eisprong kocht ik álle  
predictors die ik kon vinden, uit 
álle winkelketens. Het was crazy.”

Wat is je duurste aankoop?
“Op mijn 25ste trakteerde ik mezelf 
op laarzen van Yves Saint Laurent 
die meer kostten dan ik toen per 
maand verdiende. Ondertussen 
zijn ze pure vintage en staat er 
schimmel op. Maar wegdoen? Nee.”

Was je een pestkop?
“Ik was een blokbeest. Iedereen  
zei dat ik Latijn-Grieks niet zou 
aankunnen, maar ze konden alle-
maal de boom in. Ik blokte meer 
dan dat ik kon pesten. Tussendoor 

liet ik wél eens de toiletten op 
school overlopen.”

Wanneer had je de kater van 
je leven?
“Mijn ex-lief had net een dikke auto 
gekregen en wou in de pinten vlie-
gen. Het was een heel zatte avond, 
die we afsloten met een falafel. Ik 
kotste heel de boel onder toen we 
naar huis reden. Mijn toenmalige 
vriend was woest. Tot ’s morgens 
vroeg heb ik falafel tussen het 
kleinste  spleetje vandaan gepoetst. 
Vlak daarna zei hij dat hij gebeld 
had met de firma en een nieuwe 
wagen kreeg. Zo decadent. Dat was 
het begin van het einde tussen ons.”

Met welke bekende persoon wil
je een nacht doorbrengen?
“Ik zou mijn eigen lief eens op een 
degelijk uur in bed willen krijgen, 
als dat ook mag. We zien elkaar 
deze zomer zo weinig dat het er zel-
den van komt.”

Belandde je al eens in een 
ongemakkelijke situatie op 
het werk?
“Ik was bezig met repeteren toen ik 
telefoon kreeg van een onbekende 
vrouw. Ze vertelde me dat ze ook 
een relatie had met mijn vriend, 
maar dat helemaal niet erg vond. 
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weekend en zij in de week. Co- 
partnership. Ik wist totaal niet hoe 
te reageren. En ja, dat is die ex van 
het falafelverhaal.”

Wat is het meest oneerbiedige 
voorstel dat je kreeg?
“Heel wat loonvoorstellen die lager 
lagen dan mijn uitkering.”

Welke eigenschap wil je niet 
doorgeven?
“Mijn obsessieve verslaving aan 
pindakaas. Als ik het in huis haal, 
zijn het meteen vier of vijf potten. 
Daar begin ik dan aan met een  
lepeltje tot ik op de bodem zit. Je 
kan er serieus mottig van zijn.”

Wat was de slechtste raad 
die je ooit kreeg?
“Alle raad van voormalige mana-
gers. Daarom heb ik er nu ook geen 
meer. (lacht)” n
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‘EEN ONBEKENDE 
VROUW BELDE ME: ZE 
HAD OOK EEN RELATIE 
MET MIJN VRIEND EN WE 
ZOUDEN HEM DELEN’

Ze is cabaretière, zangeres en actrice. Vanaf 5 november 
gaat Nele Bauwens (46) op tournee met de muzikale  

eindejaarsconference Nele Bauwens swingt het  
jaar uit. Voor het zover is, geeft ze in primeur enkele 

sappige anekdotes en stoute antwoorden weg.  
Falafel uitkotsen of een lief met een andere vrouw  

delen: ze vertelt het allemaal.
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