
 

Perstekst 

 

In de expo 'GROTE MENSEN DIE IK KENDE TOEN IK KLEIN WAS' blikt Wouter Deprez terug 

op de volwassenen uit zijn jeugd. De historische Refter van de Gentse Sint-Pietersabdij 

wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot Deprez’ geboortedorp. De expo opent de 

deuren op 7 oktober 2022 en loopt tot 26 februari 2023.   

  

In 'GROTE MENSEN DIE IK KENDE TOEN IK KLEIN WAS' probeert Deprez de volwassenen uit 

zijn jeugd te begrijpen. Dat doet hij in zijn gekende stijl vol warmte en humor. De expo vindt 

plaats in de historische Refter van de Gentse Sint-Pietersabdij. Je wandelt er als het ware 

door Deprez’ geboortedorp. Via de audiogids, geschreven en ingesproken door de comedian 

zelf, kom je alles te weten over de bijzondere figuren die zijn kindertijd kleurden. 

De audioverhalen zijn zowel in het Nederlands als in het West-Vlaams beschikbaar. 

 

HISTORISCHE HUIZEN GENT 

'GROTE MENSEN DIE IK KENDE TOEN IK KLEIN WAS' kwam tot stand in opdracht van 

Historische Huizen Gent. Met dit project tast het tentoonstellingsteam opnieuw de grenzen 

af van het medium tentoonstelling en zet ze de lange traditie van spraakmakende en 

grensverleggende projecten zoals Vlamingen op de Titanic, Gekleurd Verleden, L’Oiseau 

Bleue en In my Head verder.  

Dit laatste project over het werk van Carll Cneut, waar dorpsgenoot Wouter Deprez de 

audiogids voor zijn rekening nam, legde trouwens de basis voor de verdere samenwerkingen 

van Historische Huizen Gent met Deprez. In 2018 volgde de felgesmaakte comedytour in het 

Gravensteen. Deze keer is het de beurt aan Wouter om in 'GROTE MENSEN DIE IK KENDE 

TOEN IK KLEIN WAS' zijn eigen verhaal, over zijn jeugd in Geluwe, een klein dorp in het 

zuiden van West-Vlaanderen, te vertellen. 

Voor de originele en verbeeldingrijke vormgeving ging het team van Historische Huizen Gent 

in zee met ideeën- en vormgevingsstudio voor tentoonstellingen en musea Exponanza. Het 

resultaat is een heerlijke trip down memory lane, waarin je als vanzelf teruggesmeten wordt 

in de tijd om je eigen kleine geschiedenis van ‘Grote Mensen’ opnieuw te beleven. 

 

Perscontacten: 

• Historische Huizen Gent: patty.delanghe@stad.gent – +32 473 40 47 43 

• Wouter Deprez: Laurien Troch  - laurien@working-class-heroes.be - +32 472 46 57 38 

• Exponanza: Ward Denys - ward.denys@exponanza.be - +32 9 330 77 71 

 

mailto:patty.delanghe@stad.gent
mailto:laurien@working-class-heroes.be
mailto:ward.denys@exponanza.be

