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niet altijd

Cult. vraagt iemand elke dag,
de hele week lang, naar zijn
voorkeuren, gewoontes en
bizarre trekjes. Deze week:
Bart Peeters (56). Hij presenteert Mag ik u kussen op Eén,
is coach in The Voice op
VTM, en tussendoor toert hij
met Op de groei. Als uitsmijter vertelt hij vandaag
over vrije tijd en vreemde
gewoontes.

BART PEETERS (56)

‘Ik ben geen vragende partij
voor geslachtsziekten’

W

elke adjectieven zijn u op het
lijf geschreven?
“Sinds kort het adjectief ‘rustgevend’. (lacht) Bij The Voice heeft
een briljante belcantozangeres
voor mij als coach gekozen,
omdat ik haar de nodige rust
kon geven. Dat is nieuw voor mij. Dit is het
ofﬁciële overlijden van de drukdoenerige
Bart Peeters, denk ik. En dat werd tijd.”

Voor welk gerecht mag uw moeder u
altijd opbellen?
“Lierse ballekes in kriekensap.”
Wat bestelt u altijd in de frituur?
“Een grote met genoeg zout, over verschillende lagen, met véél stoofvlees en
mayonaise. Maar de saus mag het stoofvlees niet raken.”
En wat zegt dat over u?
“Dat ik georganiseerder denk, dan je
denkt.”
Welke drank kunt u niet weerstaan?
“Irish coffee.”
Morgen, Het Laatste Nieuws) geïnformeerd
naar Koen Clement, die twintig jaar bij De
Persgroep werkte. Die Persgroep-link zou
Clement in de eindafrekening punten kosten.
Een man aan de top van de openbare omroep
parkeren die, nog steeds, nauwe banden heeft
met de concurrentie: het was zelfs voor de
koelste minnaars van de openbare omroep een
stap te ver.
Christian Van Thillo krijgt na de keuze voor
Lembrechts wel nog een telefoontje vanuit de
Vlaamse regering om uit te leggen waarom ze
voor Lembrechts gekozen hebben.

Geen partijpolitiek
bereiden zij zich met alle middelen op de eindsprint voor. Alleen is dat bij een formele procedure, zoals die voor de VRT-CEO, niet zo makkelijk. Contact tussen de bevoegde ministers en de
kandidaten mag er niet zijn. Ook een informatieronde op hun misschien toekomstige werkplek is geen optie voor de drie kandidaten. Zij
moeten zich baseren op de informatie die ze tijdens de selectieprocedure kregen.
De ministers die uiteindelijk de knoop moeten doorhakken, krijgen van elk van de kandidaten een uitgebreid dossier. Maar ook dan blijft
het verleidelijk om naar meer info op zoek te
gaan. En dus wordt er druk genetwerkt. “In
zulke selecties is ook het parallelle circuit heel
belangrijk: de contacten met de politiek. Voor
zo’n job heb je politieke steun nodig.”
Niet zo moeilijk, want iedereen die op dat
niveau werkt heeft een politiek netwerk. Zo gaat
Paul Lembrechts te rade bij zijn vroegere klasgenoot Herman De Bode, tegenwoordig kabinetschef bij binnenlandminister Jan Jambon
(N-VA). Een uitstapje dat hem, hoewel hij
daarna ook bij CD&V-minister Koen Geens op
de kofﬁe gaat, meteen een N-VA stempel oplevert.
Niet alleen de kandidaten, ook de ministers
zelf schakelen hun netwerk in. Zo wordt bij
onder anderen Christian Van Thillo, CEO van
uitgeversbedrijf De Persgroep (VTM, De

Ondertussen spelen de media ook hun rol in
het spel. Eerst schuiven Apache en De Morgen
Lembrechts naar voren als de man in poleposition, waarop De Tijd een dag later ook met de
namen van Clement en Verbergt uitpakt.
Minister-president Geert Bourgeois (N-VA)
reageert als door een wesp gestoken en haalt
een dag later scherp uit naar de lekken en de
link die gelegd wordt tussen Lembrechts en de
N-VA. Ook tegenover de drie kandidaten die die
vrijdagochtend op jobinterview komen, excuseert hij zich daarvoor. “Bourgeois is zo rigide
dat hij zich houdt aan wat de headhunter zegt.
Als die een echte manager naar voren schuift,
volgt hij dat. Hij wil geen enkele verdenking
dat selectie niet objectief zou gebeuren.”
Maar ondanks dat schimmenspel in de coulissen benadrukken alle betrokkenen dat bij de
keuze voor Lembrechts geen partijpolitieke
motieven speelden. “We hebben voor de beste
kandidaat gekozen.” Aan dierenarts en bankier
Paul Lembrechts nu om te bewijzen dat je geen
media-ervaring nodig hebt om de VRT te leiden.

Deze reconstructie kwam tot stand
via gesprekken met een hele reeks politici,
kandidaten en mensen die rechtstreeks
betrokken waren bij de selectieprocedure.

En drinkt u er te veel van?
“Dat is bijna onmogelijk, dat is zo’n energie- en alcoholbom. Ik ken weinig mensen
die de combinatie van kofﬁe, slagroom en
whiskey meer dan drie keer na elkaar aankunnen. Mijn vrouw en ik namen het
vroeger vaak als slaapmutsje. Maar na een
Irish coffee kun je een festival platspelen.”

Welke Belgische gewoonte koestert u?
“De zin voor surrealisme. Dat we allemaal het verlangen hebben om de hemel
te schilderen met een vork.”
Waar vindt u de stilte?
“Als ik ga joggen in de natuur, of wandelen
met de hond. Hoewel dan vaak mijn
vrouw meegaat. Maar ook dan valt er
soms een mooie stilte. Wij kunnen stil zijn
bij elkaar, en dat is de deﬁnitie van liefde.”
Met wie zou u nooit op een onbewoond eiland willen belanden?
“De verleidsters van Temptation Island. Zij
beantwoorden een simpele vraag als ‘mag
ik u kussen’ met ‘ben je ﬂauw of wat, je
moet me neuken’. Terwijl ik geen vragende partij ben voor geslachtsziekten.”
Hoe ziet uw ideale zondag eruit?
“Familiegedoe, uitgebreid met broers,
zussen en ons moeder. De hele nest.”
Bent u bijgelovig? Hoe dan,
of waarom echt niet?
“Ja, maar heel speciﬁek. Als je de schilletjes van een mandarijntje naar de prullenmand mikt, moet het er bij de eerste
keer in zitten. Anders gebeuren er erge
dingen. En wat als mijn mandarijnengedrag daarmee te maken heeft?” (RB)
The Voice van Vlaanderen,
20.35 uur op VTM

GEKLEURD

Meer denken dan voelen
●●●❍❍

THEATER
De welwillenden
Nog tot 19 maart in de
Bourlaschouwburg,
Antwerpen, daarna op tournee
EWOUD CEULEMANS

In De welwillenden toont
Guy Cassiers hoe mensen
in staat zijn tot onmenselijk
handelen. Alleen vergeet hij
zelf soms dat zijn personages ook een ziel hebben.
In tijden waarin Grote Verhalen
vaker niet dan wel worden gespeeld, stelt Cassiers nog steeds
in alle ernst vragen die grote thema’s aanbelangen. In De welwillenden, een ruim drie uur durende bewerking van Jonathan
Littels turf, laat hij nazi-ofﬁcier
Max Aue (Hans Kesting) afglijden van mens naar monster.
Maar het had evengoed u of ik
kunnen zijn.
Dat zegt Aue letterlijk in een
beklijvende openingsmonoloog,
waarin hij, in burgerkledij, zich
ontdoet van alle mogelijke wroe-

ging en het publiek met een
ongemakkelijke waarheid confronteert: zonder boekhouders
en pennenlikkers zijn de Hitlers
van deze wereld weinig meer
dan blaaskaken.
Hoe belangrijk context daarbij is, vat Cassiers al in het decor:
een ordinair treinspoor wordt
een weg naar de gruwel en een
grijze archiefkast wordt een metafoor voor een systeem van vernietiging, zodra je ze linkt met
mannen in uniform die schreeuwen dat ‘alle joden moeten worden vernietigd’.
Beeldtaal en decor zijn altijd
Cassiers’ forte geweest. Maar De

De rollen blijven
constructies
die ‘de banaliteit
van het kwaad’
illustreren

welwillenden lijkt meer op het
hoofddanophetharttemikken,
met lange bespiegelingen over
wat nu de meest rationale manier is om het ‘jodenprobleem’
op te lossen: inschakelen in de
oorlogseconomie of toch maar
massaal vermoorden?
Cassiers schrapte het hele
achtergrondverhaal dat Max
Aue in Littels roman wel had, en
dat voel je: zowel het hoofdpersonage als de bijrollen (Kevin
Janssens, Johan Van Assche,
Katelijne Damen, Abke Haring
en volk van Toneelgroep Amsterdam) blijven drie uur lang
constructies die de ﬁlosoﬁsche
theorie over de banaliteit van
het kwaad moeten illustreren.
Toegegeven, die theorie
wordtgeweldiguitgewerktinDe
welwillenden, maar als toeschouwer moet je meer denken
dan voelen. De opening kruipt
nog onder je vel, maar verder
steunt het stuk te vaak op
immense lappen tekst en te weinig op verstillend drama. Grote
Verhalen zorgen niet altijd voor
Groots Theater.

