
“We zouden veel 
slechter zijn als 
we gesubsidieerd 
werden”

Al meer dan 40 jaar zijn ze vrienden en maken ze samen Cowboy Henk. We 
ontmoeten Kamagurka (Luc Zeebroek, 63) en Herr Seele (Peter 
van Heirseele, 60) in Brasserie Albert, in het Oostendse hotel 
Thermae Palace. De plek waar ze elke week samenkomen om een nieuw 
absurd avontuur te bedenken voor hun gekuifde held. Maar ook de plaats 
waar ze aan hun nieuwe show The Return Of The Comeback hebben 
gesleuteld. Christof RUTTEN

Kama & Seele eindelijk weer in Limburg 
met The Return Of The Comeback
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“En, heb je ook zelf vragen kunnen stellen?
Of hebben ze weer de hele tijd liggen rate-
len?” De vraag komt van Katia Belloy die in
maart dit jaar in het huwelijksbootje stapte
met Herr Seele en aan het eind van het ge-
sprek mee aan tafel komt zitten.
Frau Seele heeft een punt. Zodra we aan de
koffie/bier/Italiaanse aperitivo’s zitten met 
zich op zee, staat hun mond geen seconde 
stil en halen ze de ene jeugdherinnering na
de andere op. Het gure weer doet ons on-
dertussen wijselijk afzien van het gebruike-
lijke wandelinterview voor de Wanatoespe-
cial.
Herr Seele: “Kama komt nochtans uit een
echte wandelfamilie. Hij liep vroeger altijd
de ronde mee met zijn vader, die schilder
was. Ook dit gebouw - het Thermae Palace
- moest elk jaar een nieuwe lik verf krijgen.
Ikzelf haat sport. Vroeger heb ik wel veel in
de bossen gespeeld als kind. Stoute dingen.
Luc niet. Die was veel braver.” 

Pak slaag
Kamagurka: “Het strafste wat Peter me
ooit heeft verteld over zijn jonge jaren, is 
dat hij met een pletwals de muur van zijn 
college heeft omver geknald nadat hij slech-
te punten had gekregen.”
Herr Seele: “Correctie! Ik had geen slechte
punten. Je kon zo’n ding gewoon starten 
door een spijker in het slot te duwen. We 
waren aan het spelen, en toen gebeurde dat

dus. Voor mij stond een hele rij auto’s, maar
zo’n pletwals krijg je niet zomaar gedraaid.
Ik heb die auto’s nog net kunnen ontwijken,
maar ben toen wel tegen die muur aangere-
den, ja. Pak slaag gekregen.”

Boeren met Cola
Herr Seele: “Ik was 17 toen ik Luc leerde 
kennen. In de wandelgangen van de Acade-
mie van Schone Kunsten in Gent.  Hij had
toen al een traditie van grove acts. Dingen 
met sperma en zo. Ongezien.”
Kamagurka: “In 1972 ging ik in Oostende 
naar het kleinkunstfestival Luit. In de na-
middag waren er wedstrijden, ’s avonds tra-
den bekendere namen op. Ik zag hoe een 
gast met een heel saaie act won. Dus schreef
ik me in voor de laatste dag, met als thema
‘humor’. Ik heb toen een parodie gemaakt
op de act van de gast die daags voordien 
had gewonnen. Bij hem was het een senti-

menteel toneeltje met een beertje. Ik heb
een ganse fles cola leeggedronken op het
podium en de hele tijd liggen boeren. Allez,
toch als dat beertje iets moest zeggen. Ieder-
een plat. Ik won en als prijs kreeg ik... een 
nieuw optreden! Dat vond plaats in het Sa-
natorium van De Haan, waar de zaal vol zat
met dokters, patiënten en hun familie. Ik 
heb een tekst geschreven van zes bladzijden
die de presentator moest voorlezen. In die 
tekst werd ik vreselijk opgehemeld. Pas als
hij de tekst helemaal had gelezen, zou hij 
mij dan op het podium roepen. Wat de pre-
sentator niet wist, was dat ik een namaak 
piemel had gemaakt waarmee ik me zoge-
zegd zelf aan het bevredigen was terwijl hij
die lovende tekst over mij aan het voorlezen
was. Toen ik dan eindelijk opkwam met
mien flute uit mijn broek, boog ik en ging af.
Publiek compleet verbouwereerd. De pre-
sentator zei: ‘Luc, ik denk niet dat ik ooit 
nog een optreden voor je kan versieren.’”

Juffrouw Jannie
Liep dat even anders. Al meer dan 40 jaar
vormen de twee een creatieve tandem met 
hun absurde humor. Op het vlak van strips,
schilderijen, muziek, tekst... Samen leveren
ze tegenwoordig een bijdrage voor Culture
Club op Radio 1. Met Lava maakten ze een
legendarisch programma voor de VRT en
VPRO met typetjes as Kamiel Kafka, Dok-
ter en Van Patiënten en natuurlijk: Wally In

Space. Met Eddy Wally als kapitein en
Wendy van Wanten als Emanuela. Al werd
die in het eerste seizoen nog gespeeld door
de Rotterdamse actrice Annet Malherbe 
die later nog eens legendarisch zou worden
als Juffrouw Jannie in Jiskefets Debiteuren
Crediteuren. 
Sinds twee jaar hebben ze ietwat onder de 
radar aan een nieuwe show gewerkt: The
Return Of The Comeback. Toen ze de eerste
stappen voor die nieuwe show zetten, was 
het zestien jaar geleden dat ze nog eens sa-
men op een podium hadden gestaan. 
Kamagurka: “In 2017 kreeg ik van de Aren-
berg in Antwerpen een jaar lang carte blan-
che om elke maand iets te doen. Ik had al
iets gedaan met Jeroen Leenders, toen ik 
dacht: waarom niet nog eens Herr Seele 
vragen? Al na één minuut samen op het po-
dium voelde het als… The Rolling Stones.

“Peter heeft in zijn jonge 
jaren met een pletwals de 

muur van zijn college 
omver geknald.”

Kamagurka
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Snap je? We zijn nu allebei in de zestig. We
hadden er ook geen twintig jaar meer mee 
moeten wachten.”
Herr Seele: “Ik twijfelde of het nog wel 
grappig zou zijn. Kama is altijd blijven spe-
len, maar ik had zestien jaar niet meer op 
een podium gestaan.”
Kamagurka: “Dat absurdistische van ons
twee samen, dat verslijt niet. De laatste ja-
ren heeft vooral stand-upcomedy zijn op-
gang gemaakt, maar dat draait vaak om
een mening die geventileerd moet worden. 
Bij ons gaat het daar totaal niet om, en zo’n
mening kan me meestal geen bal schelen.”
Herr Seele: “Kama heeft een geweldige sur-
realistische geest. Door mijn aanwezigheid
wordt het ruimtelijk, denk ik. Meer visueel.
Kees van Kooten omschreef mijn voorko-
men ooit als ‘natuur-leuk’.
Kamagurka: “Zijn uitstraling is inderdaad 

nu niet meer betalen.”
Kamagurka: “Maar met de technische mid-
delen van vandaag de dag kan het mis-
schien wel. Zou het misschien zelfs nog be-
ter worden. Dus wie weet.”

Seks met een kruk
Een dag na het interview in Oostende zitten
we in een bomvolle zaal in het cultureel cen-
trum van Deinze en zien we hun laatste try-
out. We gaan niet te veel verklappen, maar
er zit een bijzondere eh…  seksscène in met
een barkruk, een geile ode aan Parijs, een wel
heel bijzonder Peruviaanse panfluitgroep,
ja zelfs een stukje ballet van Herr Seele. De
twee corrigeren elkaar constant. Try-out-
kwaaltjes of handig gespeeld, wie zal het
zeggen? Oude typetjes zien we niet terug.

. Blz. 6

maar zeventien toen ik de eerste keer met
Kama optrad. Mijn rol bestond erin dat ik
op het podium rood moest worden. Ik was
heel schuchter. Het was keigenant om daar
voor dat publiek te staan, maar toch duur-
de het nog misschien wel tien minuten voor-
dat ik werkelijk knalrood werd. Hij heeft
me eigenlijk ontdekt.”

Lava
Dankzij het succes van Lava op televisie 
toerden de twee door volle Vlaamse en Ne-
derlandse zalen. Maar daarna werd de op-
komst voor de live-optredens minder.
Herr Seele: “En ineens was daar het Du-
trouxtijdperk. Lachen werd moeilijker. 
Maar een programma als Lava zou ook nu
nog perfect kunnen op tv. Maar destijds
werd dat gemaakt door 35 mensen. Full-
time mee bezig, twee jaar lang. Dat kan je 

puur komisch. Tegelijkertijd denk je dat hij
een tijd in een concentratiekamp heeft geze-
ten, maar er positief is uitgekomen.” 
Herr Seele: “Dat zei mijn leraar vroeger
ook al tegen me. Dat ik eruitzag als een 
Poolse vluchteling van Buchenwald. Met 
mijn geschoren hoofd, en dat  in de tijd van
de hippies. Maar zonder Kamagurka was
ik nooit op een podium gaan staan. Op 
school had ik vroeger één buis: op voor-
dracht. Dat kon ik niet.” 
Kamagurka: “En terecht! En terecht!”
Herr Seele: “Mijn broer had daar veel meer
talent voor. Hij heeft ooit nog het Landju-
weel gewonnen.” 
Kamagurka: “Ik ben dus al jaren met de 
verkeerde broer aan het optreden, blijkt nu
plotseling. Peter, mag ik het nummer van je
broer even?” 
Herr Seele: (onverstoord) “Ik was ook nog 
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Meer dan veertig jaar roeien Kama & Seele tegen de stroom in: “Dat absurdistische van ons twee samen, dat verslijt niet.” FOTO'S LUC DAELEMANS

liefst 40 jaar bestaat. En met Amerikaanse
filmmakers lopen gesprekken voor een ani-
matiefilm. 
Kamagurka: “Onze toekomst - zowel voor
de strips als voor de schilderijen die we ma-
ken - speelt zich grotendeels internationaal
af. Dat proces is al begonnen.”

Een elftal van twee
Blijft de vraag hoe het komt dat de twee na
al die jaren nog altijd zoveel creatieve out-
put kunnen genereren. De bron lijkt maar 
niet op te drogen.
Kamagurka: “Ik denk dat het te maken 
heeft met dat we zoveel verschillende din-
gen doen. En strips. En schilderijen. En mu-
ziek. En programma’s. En shows.”
Herr Seele: “Dat vind ik een goeie vraag. 
Waarom hield het succes van Laurel & 
Hardy op een bepaald moment op? Ik denk
omdat ze een succesformule hadden ont-
wikkeld, maar zoiets droogt op. Het heeft te
maken met chemie. Ik denk dat ik meer een
kunstenaar van geboorte ben. En Kama is
als een kind in een speelgoedwinkel van
kunst. Die combinatie maakt het net super-
interessant. In de shows ben ik meer zijn
sidekick. Zo’n type als Michael Palin in A 
Fish Called Wanda.” 
Kamagurka: “Jij bent geen sidekick! Wij
zijn mekaar helemaal waard als we samen 
werken. En samen brengen we iets dat 
uniek is. 1 + 1 is 3 zeggen ze. Wel, bij ons is
die optelsom 11.”
XThe return of the comeback, op 25/1 Muze Heusden-

Zolder, op 30/1 Den Amer Diest en op 14/2 De 
Bogaard Sint-Truiden (alle data en meer info op 
kamagurka.com/on-stage)

haize Cowboy Henk als uw echtgenoot? 
Nee!!”

Cowboy Henk: de film
Plannen voor de toekomst zijn er nog ge-
noeg. De twee onderhandelen met de stad
Oostende voor de oprichting van een Cow-
boy Henk-museum. In 2021 wordt  de strip-
held sowieso gevierd omdat hij dan maar

Herr Seele: “Ik denk bovendien dat wat wij
maken minder vluchtig is dan ander werk.
Moppen van Cowboy Henk werken na der-
tig jaar nog altijd. Ik heb er eentje op onze
huwelijksuitnodiging gezet. Cowboy Henk 
gaat trouwen met het personeel van de Del-
haize. Neemt u, Cowboy Henk, het personeel
van de Delhaize tot uw wettelijke echtge-
noot? Ja! En neemt u, personeel van de Del-

Het is zo goed als allemaal nieuw materiaal.
Kamagurka: “Dat is zo geëvolueerd. In het
begin waren het vooral oudere sketches,
maar nu niet meer. Kamiel Kafka en Van
Patiënten ga je niet zien, al gaan we mis-
schien later wel nog een aparte show rond 
Van Patiënten maken. Dat zou dan wel 
commercieel zijn.” 
Waarmee een gevoelig thema wordt aange-
haald bij Kama & Seele. In de show zeggen
ze op een bepaald moment: “Dames en he-
ren, we zijn al veertig jaar ongesubsidieerd.
En dat heeft u ondertussen wellicht ge-
merkt.”
Kamagurka: “Je ziet wat voor brol het is hé
(lacht). Wij zouden veel slechter zijn als we
gesubsidieerd werden.”
Herr Seele: “Klopt. Wij zouden geld moe-
ten krijgen om niet gesubsidieerd te wor-
den.” 
Kamagurka: “Kunst is pas echt kunst als 
het niet de mening is van de artiest, maar
iets waar de artiest zelf ook niet helemaal 
aan uit geraakt. Wij zijn geen kunst omdat
we niet gesubsidieerd worden. Want in Bel-
gië word je pas au sérieux genomen als je 
subsidies krijgt. Hoe meer geld, hoe groter
je bent als kunstenaar. En als je een miljoen
kan krijgen aan subsidies om medewerk-
sters aan je lul te laten zuigen, dán ben je de
allergrootste kunstenaar. En dan maar 
neerkijken op mensen zoals wij die zoge-
zegd puur commercieel zijn. Want zelfbe-
druipend. Mijn samenwerking met Marc 
Coucke: een schande! Terwijl we gewoon
gasten zijn die ons heel leven al onze plan 
hebben getrokken.” 
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Surrealisme op het strand van Oostende: “In België word je pas au sérieux genomen als je 
subsidies krijgt. Hoe meer geld, hoe groter je bent als kunstenaar.”  


