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elkeadjectievenzijnuophet
lijf geschreven?
“Sindskorthet adjectief ‘rustge-
vend’. (lacht)BijTheVoiceheeft
eenbriljantebelcantozangeres
voormij als coachgekozen,
omdat ikhaardenodige rust

kongeven.Dat isnieuwvoormij.Dit is het
officiële overlijdenvandedrukdoenerige
BartPeeters, denk ik. Endatwerd tijd.”

Voorwelkgerechtmaguwmoederu
altijdopbellen?
“Lierse ballekes in kriekensap.”

Watbestelt u altijd inde frituur?
“Een grotemet genoeg zout, over ver-
schillende lagen,met véél stoofvlees en
mayonaise.Maar de sausmaghet stoof-
vlees niet raken.”

Enwat zegtdatoveru?
“Dat ik georganiseerder denk, dan je
denkt.”

Welkedrankkuntunietweerstaan?
“Irish coffee.”

Endrinktuer te veel van?
“Dat is bijnaonmogelijk, dat is zo’n ener-
gie- enalcoholbom. Ikkenweinigmensen
diede combinatie vankoffie, slagroomen
whiskeymeerdandrie keernaelkaar aan-
kunnen.Mijnvrouwen iknamenhet
vroeger vaakals slaapmutsje.Maarnaeen
Irish coffeekun je een festival platspelen.”

WelkeBelgischegewoontekoestert u?
“De zin voor surrealisme.Datwe alle-
maal het verlangenhebben omdehemel
te schilderenmet een vork.”

Waarvindtude stilte?
“Als ik ga joggen indenatuur, ofwandelen
metdehond.Hoeweldanvaakmijn
vrouwmeegaat.Maarookdanvalt er
somseenmooie stilte.Wij kunnenstil zijn
bij elkaar, endat is dedefinitie van liefde.”

Metwie zouunooit opeenon-
bewoondeilandwillenbelanden?
“Deverleidsters vanTemptation Island. Zij
beantwoordeneensimpele vraagals ‘mag
ikukussen’met ‘ben jeflauwofwat, je
moetmeneuken’. Terwijl ik geenvragen-
departij benvoorgeslachtsziekten.”

Hoeziet uw ideale zondageruit?
“Familiegedoe, uitgebreidmetbroers,
zussenenonsmoeder.Dehelenest.”

Bentubijgelovig?Hoedan,
ofwaaromechtniet?
“Ja,maar heel specifiek. Als je de schille-
tjes van eenmandarijntje naar de prul-
lenmandmikt,moet het er bij de eerste
keer in zitten. Anders gebeuren er erge
dingen. Enwat alsmijnmandarijnen-
gedrag daarmee temakenheeft?” (RB)

The Voice van Vlaanderen,
20.35 uur op VTM

‘Ik ben geen vragende partij
voor geslachtsziekten’
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Cult. vraagt iemand elke dag,
de hele week lang, naar zijn
voorkeuren, gewoontes en
bizarre trekjes. Deze week:

Bart Peeters (56). Hij presen-
teertMag ik u kussen op Eén,

is coach in The Voice op
VTM, en tussendoor toert hij

metOp de groei. Als uit-
smijter vertelt hij vandaag
over vrije tijd en vreemde

gewoontes.

Meer denken dan voelen
ging en het publiek met een
ongemakkelijke waarheid con-
fronteert: zonder boekhouders
enpennenlikkerszijndeHitlers
van deze wereld weinig meer
danblaaskaken.
Hoebelangrijkcontextdaar-

bij is,vatCassiersal inhetdecor:
een ordinair treinspoor wordt
eenweg naar de gruwel en een
grijzearchiefkastwordteenme-
tafoorvooreensysteemvanver-
nietiging, zodra je ze linkt met
manneninuniformdieschreeu-
wendat ‘alle jodenmoetenwor-
denvernietigd’.
Beeldtaal en decor zijn altijd

Cassiers’ fortegeweest.MaarDe
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THEATER
De welwillenden
Nog tot 19 maart in de
Bourlaschouwburg,
Antwerpen, daarna op tournee

EWOUD CEULEMANS

InDe welwillenden toont
Guy Cassiers hoemensen
in staat zijn tot onmenselijk
handelen. Alleen vergeet hij
zelf soms dat zijn persona-
ges ook een ziel hebben.

In tijdenwaarinGroteVerhalen
vaker niet dan wel worden ge-
speeld, stelt Cassiers nog steeds
inalleernstvragendiegrotethe-
ma’s aanbelangen. InDewelwil-
lenden,eenruimdrieuurduren-
de bewerking van Jonathan
Littels turf, laat hij nazi-officier
Max Aue (Hans Kesting) afglij-
den van mens naar monster.
Maar het had evengoed u of ik
kunnenzijn.
Dat zegt Aue letterlijk in een

beklijvendeopeningsmonoloog,
waarin hij, in burgerkledij, zich
ontdoetvanallemogelijkewroe-

welwillenden lijkt meer op het
hoofddanophetharttemikken,
met lange bespiegelingen over
wat nu demeest rationalema-
nier is om het ‘jodenprobleem’
op te lossen: inschakelen in de
oorlogseconomie of tochmaar
massaal vermoorden?
Cassiers schrapte het hele

achtergrondverhaal dat Max
AueinLittelsromanwelhad,en
dat voel je: zowelhethoofdper-
sonage als de bijrollen (Kevin
Janssens, Johan Van Assche,
KatelijneDamen,AbkeHaring
en volk van Toneelgroep Am-
sterdam) blijven drie uur lang
constructies die de filosofische
theorie over de banaliteit van
het kwaadmoeten illustreren.
Toegegeven, die theorie

wordtgeweldiguitgewerktinDe
welwillenden, maar als toe-
schouwermoet jemeerdenken
dan voelen. De opening kruipt
nog onder je vel, maar verder
steunt het stuk te vaak op
immenselappentekstentewei-
nigopverstillenddrama.Grote
Verhalenzorgennietaltijdvoor
GrootsTheater.

GEKLEURD

De rollen blijven
constructies

die ‘de banaliteit
van het kwaad’
illustreren

bereiden zij zichmet allemiddelen opde eind-
sprint voor. Alleen is dat bij een formele proce-
dure, zoals die voor deVRT-CEO, niet zomakke-
lijk. Contact tussen de bevoegdeministers en de
kandidatenmag er niet zijn. Ook een informa-
tieronde ophunmisschien toekomstigewerk-
plek is geen optie voor de drie kandidaten. Zij
moeten zich baseren opde informatie die ze tij-
dens de selectieprocedure kregen.
Deministers die uiteindelijk de knoopmoe-

ten doorhakken, krijgen van elk vande kandida-
ten eenuitgebreid dossier.Maar ook danblijft
het verleidelijk omnaarmeer info op zoek te
gaan. Enduswordt er druk genetwerkt. “In
zulke selecties is ookhet parallelle circuit heel
belangrijk: de contactenmet de politiek. Voor
zo’n jobheb je politieke steunnodig.”
Niet zomoeilijk,want iedereen die op dat

niveauwerkt heeft een politiek netwerk. Zo gaat
Paul Lembrechts te rade bij zijn vroegere klas-
genootHermanDeBode, tegenwoordig kabi-
netschef bij binnenlandminister Jan Jambon
(N-VA). Eenuitstapje dat hem, hoewel hij
daarna ook bij CD&V-ministerKoenGeens op
de koffie gaat,meteen eenN-VA stempel op-
levert.
Niet alleen de kandidaten, ook deministers

zelf schakelen hun netwerk in. Zowordt bij
onder anderen Christian Van Thillo, CEO van
uitgeversbedrijf De Persgroep (VTM,De

BART PEETERS(56)

niet altijd

Morgen, Het Laatste Nieuws) geïnformeerd
naar Koen Clement, die twintig jaar bij De
Persgroepwerkte. Die Persgroep-link zou
Clement in de eindafrekening punten kosten.
Eenman aan de top van de openbare omroep
parkeren die, nog steeds, nauwe banden heeft
met de concurrentie: het was zelfs voor de
koelsteminnaars 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 omuit te leggenwaarom ze
voor Lembrechts gekozen hebben.

Geen partijpolitiek
Ondertussen spelen demedia ook hun rol in
het spel. Eerst schuivenApache enDeMorgen
Lembrechts naar voren als deman in poleposi-
tion, waaropDe Tijd een dag later ookmet de
namen van Clement en Verbergt uitpakt.
Minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

reageert als door eenwesp gestoken en haalt
een dag later scherp uit naar de lekken en de
link die gelegdwordt tussen Lembrechts en de
N-VA. Ook tegenover de drie kandidaten die die
vrijdagochtend op jobinterview komen, excu-
seert hij zich daarvoor. “Bourgeois is zo rigide
dat hij zich houdt aanwat de headhunter zegt.
Als die een echtemanager naar voren schuift,
volgt hij dat. Hij wil geen enkele verdenking
dat selectie niet objectief zou gebeuren.”
Maar ondanks dat schimmenspel in de cou-

lissen 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 omde VRT te lei-
den.

Deze reconstructie kwam tot stand
via gesprekkenmet een hele reeks politici,
kandidaten enmensen die rechtstreeks
betrokkenwaren bij de selectieprocedure.


