
Hoe gaat het?
- ‘Goed en druk. Na een zomerpauze tour ik 
opnieuw met Influencer, een comedyshow waarin 
ik reflecteer over de aanpak van influencers. Hoe 
zij bijvoorbeeld focussen op jong en mooi zijn en 
zo een hele doelgroep missen, want er lopen veel 
meer oude en lelijke mensen rond dan jonge en 
mooie. Het is leuk om de voorstelling van onder 
het stof te halen en wat op te frissen. En ook om 
vast te stellen dat ze nog altijd actueel is.’

Ergens aan sleutelen is ook wat je doet op Kote-
rij, het online kanaal waar je wekelijks doe-het-
zelfprojecten deelt. Hoe is die liefde voor DIY 
ontstaan?
- ‘Ik heb ze van thuis uit meegekregen. Mijn 
vader was zo iemand met een uitgebreid tuinhuis, 
waar hij een oude schoolbus omtoverde tot een 
mobilhome. Eigenlijk is die passie pas echt aan-
gewakkerd bij onze verbouwing. Initieel wilde ik 
veel zelf doen om de kosten te drukken, maar al 
snel ontdekte ik dat het ook echt plezant was. Ik 
herinner me het moment dat ik de trap had geïn-
stalleerd. Ik vond het indrukwekkend dat ik zoiets 
zelf kon: dat iets obscuurs helemaal niet zo ob-
scuur bleek te zijn. Ik besefte: als ik me infor-
meer, is er veel mogelijk. Op dat vlak leven we in 
fantastische tijden. Alles wat ik kan, heb ik 
geleerd op het internet.’

Bij doe-het-zelven denk ik aan frustratie: omdat 
het te lang duurt, bijvoorbeeld. Hoe zit dat bij 
jou?
- ‘Een van mijn slagzinnen is: het was weer 
meer werk dan verwacht. Eerst dacht ik dat het 

aan mij lag, maar blijkbaar herkennen veel men-
sen dat. Ze denken: ik zet me eraan en over een 
uur is mijn fantastische, zelfgemaakte creatie 
klaar. Maar het neemt altijd meer tijd dan ge-
dacht. Dat is weleens frustrerend. Ik vrees zelfs 
dat frustratie deel uitmaakt van elk maakproces. 
Ook bij mij begint het altijd met plezier, tot ik 
besef: fuck, het gaat lang duren, en ik in een diepe 
put beland. Daar moet je je als doe-het-zelver bij 
neerleggen. Alles – of je nu een zetel wil stofferen 
of een sjaal wil breien – heeft tijd nodig.’

Raakt dat nooit uit balans? Dat je pakweg een 
week aan iets werkt dat je ook met één klik on-
line had kunnen kopen?
- ‘O ja. Zodra ik ben begonnen, moet het af. 
Zo koppig ben ik wel. Maar als doe-het-zelver mag 
je nooit een kosten-batenanalyse maken. Voor de 
prijs waarvoor je bij Ikea een nieuwe tafel koopt, 
kan je het nooit zelf doen. Gelukkig hoef ik er 
geen geld aan te verdienen. Voor mij gaat het om 
het plezier, om het idee mezelf verder te ontwik-
kelen, en het feit dat ik er zen van word ...’

Een andere frustratie is dat dingen weleens mis-
lukken. Jij bent daar openhartig over in je film-
pjes.
- ‘Je kan vaak meer leren uit andermans mis-
lukkingen dan uit hun successen. Op sociale 
media, en al zeker op Tiktok, zie je veel filmpjes 
waarin DIY-projecten als heel makkelijk worden 
voorgesteld. Van die filmpjes waarin mensen in 
één pennenstreek een mooie tekening neerzetten, 
terwijl die persoon daar misschien jaren op heeft 
geoefend. Als je dat dan zelf probeert en het lukt 
niet, of het is minder evident dan het op het eer-
ste gezicht lijkt, dan voel je je mislukt. Daarom 
laat ik zien dat ik vaak ook maar wat probeer. Dat 
ik weleens een scharnier verkeerd zet en het deur-
tje daardoor niet open kan. Of dat mijn lamp uit 
epoxy aan de tafel plakt, omdat er een klein gaatje 
in de mal zat.’
‘Ik heb moeten leren aanvaarden dat ook falen 
deel is van het maakproces. In mijn begindagen 
vond ik dat soms lastig. Ik wilde dat alles van de 
eerste keer zou lukken, dat ik de held van de 
week, wat zeg ik, van het jáár zou worden. Zodra 
je die verwachting niet langer koestert, wordt elk 

instantsucces een aangename verrassing en is 
falen niet langer onoverkomelijk.’

Om het niet alleen over de negatieve kant te heb-
ben: een zelfgemaakt object is op sentimenteel 
vlak natuurlijk wel heel waardevol. Maak jij alle 
kerstgeschenken zelf?
- ‘Dat gebeurt, tenminste als ik er tijd voor 
heb. Vorig jaar heb ik voor mijn moeder twee 
kommetjes gedraaid van kersenhout uit haar tuin 
dat ik drie jaar had laten drogen. En onlangs 
maakte ik voor de verjaardag van mijn vrouw een 
terrazzo-lamp. Maar evengoed moet ik soms last 
minute mailen naar mijn schoonbroer om te 
informeren wat mijn zus moet hebben, hoor.’

Wat zou jij de minder handigen onder ons aanra-
den om zelf te maken voor de feestdagen?
- ‘Wat ik vaak hoor, is dat er in families een 
prijs wordt afgesproken voor een geschenk. Vaak 
is dat het gevolg van een voorval waarbij één 
iemand iets duurs had gekocht en de anderen 
zich daar schuldig over voelden. Niemand wil 
doorgaan voor een goedkope gierigaard. Het voor-
deel van iets zelfgemaakts is dat er geen prijs op 
staat. Het gaat over de intentie. Hoe ouder je 
wordt, hoe belangrijker dat wordt. Als kleine jon-
gen wilde ik altijd iets heel specifieks van Lego. 
Als volwassene wil ik een cadeau waaruit blijkt dat 
de ander heeft nagedacht over wat ik tof zou vin-
den. Dat kunnen bij wijze van spreken twee kas-
tanjes zijn met een tekstje erbij, tenminste als die 
kastanjes doen denken aan een boswandeling die 
je samen hebt gemaakt.’

Herinner jij je zo’n geschenk waarin je de inten-
tie van de gever voelde?
- ‘Natuurlijk, heel recent nog. Ik ben zot van 
de Piaggio APE 50, van die schattige Vespa-camio-
nettes. Op vakantie in Italië had ik daar honder-
den foto’s van getrokken. Mijn vrouw had dat ont-
houden en huurde er eentje voor mijn verjaardag. 
Daar hebben we een halve dag mee rondgereden 
in de Vlaamse Ardennen. Dat was een supercool 
cadeau. Het wordt voor mij nu wel moeilijk om 
dat te overtreffen. Ik moet dringend weer eens in 
mijn kot duiken en me proberen te herinneren 
wat zij ooit gezegd heeft dat ze leuk vond.’

‘Een van mijn slagzinnen is: het 
was weer meer werk dan verwacht’
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Zelf dingen maken kost tijd en 
is frustrerend. Maar het is wel van 
het schoonste wat er is, vindt 
(theater)maker Henk Rijckaert.
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