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van Het Nieuwsblad
29 Kris Peeters

“Het is nog altijd vreemd thuiskomen
zonder dat mijn hond aan de deur wacht”
IN DE TOP 50 WANT:

Met zijn verhuizing naar Antwerpen legt
Peeters (54) straks het vuur aan de
schenen van burgemeester Bart De Wever.
b En met zijn koppige strijd voor meer
“rechtvaardige fiscaliteit” joeg hij zijn
collega-vicepremiers meermaals op de kast.
b

Deze Belgen
domineerden in
2016 het nieuws

Wat was uw hoogtepunt
van 2016?
“Dat er meer dan 55.000 jobs zijn
bijgekomen. Een grand crujaar
noemde de Nationale Bank het.
Dat doet deugd, omdat het voor
vele gezinnen extra inkomsten
en meer zekerheid betekent.”
Wat was uw dieptepunt
van 2016?
“De aanslagen in Za
ventem en Maalbeek. De

“Ik heb de dood van David Bowie
nog niet helemaal verwerkt”

27 Ivo van Hove
Zijn hoogtepunt van 2016?
Door het Amerikaanse tijd
schrift Foreign Policy be
schouwd als een van de hon
derd invloedrijkste denkers.
Beloond met de Vlaamse
Prijs voor Algemene Culture
le Verdienste. Bekroond tot
Commandeur in de Orde van

Leopold II.
Gevraagd door de
grootste acteurs en
actrices: Cate Blanchett,
Isabelle Hupert, Juliette
Binoche. En onlangs nog
door Jude Law, die hij bin
nenkort in Obsession regis
seert.

brutale en blinde manier waar
op daar is toegeslagen, doet me
nog altijd huiveren. Tegelijk
was het hartverwarmend om te
zien hoe de mensen in de dagen
erna zijn samengekomen.”
Wie heeft u echt geholpen
in 2016?
“Mijn echtgenote, bij het ne
men van de beslissing om al
dan niet naar Antwerpen te
verhuizen. Dat was geen evi
dente beslissing, maar wel een
die we met veel overtuiging
hebben genomen.”
Wie heeft u het meest
vervloekt?
“Vervloekt? Niemand, maar ik
vond het overlijden van onze
hond Duffy wel spijtig. 13 jaar

IN DE TOP 50 WANT:
b De prijzenkast

van Ivo van
Hove (58), directeur van Toneelgroep Amsterdam (TGA),
barstte dit jaar uit zijn
voegen. Hij won onder
meer twee Tony Awards.
b De bescheiden regisseur domineert het wereldtoneel. Hij is erin
geslaagd theater te maken
voor een breed publiek.

Maar het echte hoogtepunt
was...
Zijn ontmoeting met David
Bowie. Die noemt hij hors cate
gorie. Anderhalf jaar hebben ze

IN DE TOP 50 WANT:
b De 33-jarige actrice brak
dit jaar door dankzij
haar rol van transgender Kaat in
‘Thuis’.
b Ze debuteerde ook als
auteur met het
boek ‘Hard’.

2016 in drie woorden?
“Druk, verrassend, onge
looflijk. Ik heb het druk met
Thuis en theaterwerk. En ik
heb een boek mogen uitge
ven over liefdesverdriet.
Niet omdat ik plots be
kend ben, wel omdat de
uitgever het keigoed vond.
De reacties van de lezers
zijn ook ongelooflijk.
Een man liet me
weten dat dit
verplichte
literatuur
in het
mid

delbaar zou moeten zijn.
Dan was zijn zoon mis
schien niet uit het leven
gestapt, nadat de liefde hem
in de steek had gelaten.”
Wie bent u het meest
dierbaar geweest?
“Hans Roggen, producer
van Thuis. Hij stond me
goed bij en geniet al mijn
vertrouwen op de set.”
Wat was uw dieptepunt
in 2016?
“Als je bekend bent, kijken
mensen anders naar je.
Toen ik na een drukke
avond afscheid nam, zei
iemand uit mijn omgeving:
Ga maar naar huis, aan je
carrière werken. Die ene zin
heeft lang op mijn maag ge
legen. Terwijl ik gewoon
nood had aan mijn bed en
aan mijn gezondheid dacht.”
Wat heeft u het meest
vervloekt?
“Mijn wekker. Op zich kan

30 Eric Goens

Wat was uw hoogte
punt in 2016?
“Ik heb met een
geweldige, kleine
ploeg vier program
ma’s gemaakt in één
jaar, die redelijk tot
zeer goed onthaald
zijn.”

Wat doet u op
kerstavond?
“Mijn zoon studeert mo
menteel in Berlijn, hij zit
op kot vlak bij de kerst
markt waar die vreselijke
aanslag is gepleegd. Geluk
kig komt hij met Kerst naar
huis, dan vieren we met
het hele gezin.” (san)

Wat deed het
meeste pijn?
“Het bandeloze extremis
me aan beide kanten van
het politieke spectrum. En
we zijn met z’n allen weer ge
weldige kettingzagen aan het
worden.”

intensief samenwerkt
aan de musicalversie
van Lazarus. Tot vlak
voor Bowies dood.

ik gemakkelijk opstaan en heb
ik geen ochtendhumeur. Maar
ik slaap echt heel graag. Daar
kom ik de jongste tijd nauwe
lijks aan toe. Ik ben vaak pas
om middernacht thuis, omdat
ik ook theater doe. En om
5 uur moet ik opstaan
voor de opnames van
Thuis.”
Hoe viert u de
feestdagen?
“Op kerstavond ape
ritieven we eerst bij
mijn grootouders. En
’s avonds eten we met
mijn ma, broers en
schoonzussen. Met
oudjaar blijf ik thuis.
Ik vind die avond
maar niks. Zeker nu
mijn vriend Udo (de
zanger, nvdr.) moet
optreden. Een vrien
din komt op bezoek
en we zullen sushi
eten. Als Udo dan
thuiskomt, kraken we
nog een fles.” (dhs)

“We zijn met z’n allen geweldige
kettingzagen aan het worden”

IN DE TOP 50 WANT:
b De kijker kon ook dit jaar onmogelijk om Goens (47) heen door zijn
programma’s ‘Het Huis’, ‘Molenbeek’, ‘Kroost’ en ‘Niveau 4’.
b De tv-maker nam ook deel
aan ‘De Slimste Mens ter
Wereld’.

Hoe kwam u het best
tot rust?
“Tijdens het sporten, om
dat dat een van de weini
ge momenten is dat ik
echt onbereikbaar ben.”

“Als je bekend bent, kijken de mensen toch anders naar je”

28 Leen Dendievel

Het was een jaar van extremen, 2016. Er waren mensen die ons deden juichen, er waren er die ons deden huilen. Sommigen ontgoochelden ons, anderen jaagden ons zelfs angst aan. En enkele landgenoten
overtroffen onze stoutste dromen. ‘Het Nieuwsblad’ presenteert voor u de meest markante Belgen van
2016 en schotelde hen enkele levensvragen voor. Eenvoudige vragen, met verrassende antwoorden.

was het onze trouwe vriend in
huis, het is nog altijd vreemd
thuiskomen zonder dat hij aan
de deur staat te wachten.”

Zijn dieptepunt van
2016?
David Bowie die de strijd
tegen kanker verliest. “Ik
merk dat ik zijn dood nog
niet helemaal verwerkt
heb.” Ook het wegvallen van
een goede vriend liet een die
pe indruk na. “Ik heb altijd
haast gehad. Ik heb altijd dat
gevoel dat ik er morgen niet
meer kan zijn. Die gebeurtenis
sen hebben dat gevoel alleen
maar versterkt.” (cdh)

19

Wat was uw fijnste moment

privé?
“Een spelletje Uno
spelen met mijn
kinderen. Dan
kijk ik vermake
lijk toe hoe mijn
dochter volledig
opgaat in het
spel en mijn zoon
elegant de kant
kiest van de speler
die aan de winnende
hand is.”

wij met z’n allen het
product zijn van de
grootste genocide
aller tijden.”

Uw wens voor 2017?
“Polarisatie heeft nog nooit tot
iets moois geleid, kom eens
overeen mensen.”
Figuur van het jaar?
“Angela Merkel, de Duitse
bondskanselier. Er is niets ver
keerds aan het voornemen om
vluchtelingen niet te laten ver
zuipen.”
Beste boek?
“Sapiens, een Kleine Geschiede
nis van de Mensheid van Yuval
Noah Harari. Dat boek zegt dat

Beste film?
“Watani, my
Homeland, een
documentaire die
drie jaar lang een
Syrisch gezin volgt
dat van Aleppo naar
Duitsland vlucht. Oor
logsjournalistiek die je in Holly
wood met geen enkel filmscena
rio en met geen enkele acteur zo
treffend kunt bedrijven.”
Beste muziek?
“Prince was toch een beetje de
Mozart van onze tijd, kijk maar
hoeveel sfeer hij schept met So
metimes it Snows in April.”
Wat doet u met kerstavond?
“Dan neem ik met mijn lief en
de kinderen het vliegtuig voor
een vakantie van drie weken.
We gaan naar het einde van de
wereld en dan rechtsaf.” (tdl)

“Voor mijn ontslag heb ik
geen traan gelaten”
26 Annemie Turtelboom
IN TOP 50 WANT
b Turtelboom (49) was tot midden
2016 Vlaamse topminister voor
Open VLD.
b Ze werd op brutale manier door
haar partij opzijgeschoven.
b Kreeg het woord ‘turteltaks’ niet
meer uit het collectieve geheugen.
2016 in drie woorden?
“Trump, Brexit, ISIS. Het ondenk
bare is denkbaar geworden.”
Wat was uw dieptepunt
van 2016?
“We stellen vast dat het
systeem dat we sinds de
Tweede Wereldoorlog
hebben opgebouwd, op
een aantal punten niet
meer werkt. Het probleem
is alleen dat we niet weten
hoe het anders moet.”
“Voor mij persoonlijk is
2016 natuurlijk geen fijn
jaar geweest. Vooral om
dat ik nooit een duidelijke,
klare uitleg heb gekregen
over mijn ontslag. Volgens
mij heb ik niks anders ge
daan dan het regeerak
koord uitgevoerd en de
facturen uit het verleden
weggewerkt. Los daarvan

heb ik de knop
wel snel omge
draaid. Ik leef in
de toekomst, niet
in het verleden. Bovendien meen ik
wat ik op de dag van mijn vertrek
heb gezegd: een ontslag is ook het
begin van iets nieuws.”
“Uit chaos ontstaan mooie dingen.
Laat mij nu nog maar even in die
chaos. Het is ook niet dat ik als een
triestig besje in het parlement zit. Ik
ben gedreven met vele zaken en dos
siers bezig, met de blik altijd op de
toekomst.”
Wat was het grootste genot?
“Ik heb er acht jaar ministerschap
op zitten. Een superboeiende perio
de waarin ik een en ander heb kun
nen verwezenlijken. Maar je wordt
als minister wel geleefd. Het enige
wat ik als minister zeker wist, is dat
mijn dag om 5.30 uur begon en om
22.30 uur eindigde. Nu ben ik weer
meester van mijn dag. Dat is op dit
moment mijn grootste genot. Ik kan
de zaken weer van op een afstand
bekijken. Ik kan weer eens een boek
lezen, of naar de opera en het toneel
gaan. Als ik zin heb om eens drie da
gen naar Firenze te gaan, dan kan ik
dat doen. In de plaats van zoals
voordien, zeven dagen per week te
werken.”
Wat deed het meeste pijn?
“Pijn kan je alleen hebben van din
gen die er echt toe doen. Als je

iemand uit je dichte omgeving ver
liest, bijvoorbeeld. Wat je in je werk
meemaakt, zijn hoogstens onaange
naamheden, hobbels – hoeveel pas
sie en inzet je voor je werk ook hebt.
Pijn is iets wat je markeert voor de
rest van je leven. Een anker in het
leven. En mijn anker is jammer ge
noeg heel scherp. Een tweeling ver
liezen in een miskraam, dát is pijn.
Voor mijn ontslag heb ik geen traan
gelaten. De avond zelf zijn we nog
met vrienden en familie gaan eten
en plezier maken.”
Wat deed u voor het eerst?
“Veel vrienden hebben me, nu ik
weer tijd heb, gecontacteerd om
eens af te spreken. Er is was één
iemand die zei: Ik zet je in een vlieg
simulator, en we gaan eens een
vliegles doen. Ik had daar als tiener
ooit nog wel van gedroomd, maar in
tussen was die droom al lang opge
borgen. Niet dat ik nu een nieuwe
passie heb gevonden, maar ik vond
het wel heel leuk en spannend om te
doen.”
Wat is uw wens voor 2017?
“Ik hoop dat we als samenleving
echt antwoorden vinden op de pro
blemen van vandaag. Bijvoorbeeld
het signaal van de Amerikaanse kie
zer met de verkiezing van Trump.
We moeten dergelijke signalen niet
alleen begrijpen en analyseren,
maar er ook goede antwoorden op
geven.” (pl)
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