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Christoph Ruys
uitgever bij Ludion

MIJN LEVEN 
IN DE MEDIA

Hoe bent u in de media 
terechtgekomen?

“Tijdens mijn studies ben ik begonnen
met een fotografietijdschrift, Obscuur. Ik
had wel al langer voeling met publicaties.
Ik groeide op in een culturele omgeving,
mijn vader is een echte bibliofiel. Toen ik
veertien was, richtte ik een lokale schrijf-
groep op voor Amnesty International, met
bijbehorend maandblad. In 1994 kwam
dan de eerste Obscuur. Fotografie is toch
hét publicatiemedium bij uitstek. Foto’s
hebben nooit gediend om aan de muur te
hangen, maar om verspreid te worden via
verschillende kanalen. Dat sluit helemaal
aan bij wat ik nu doe bij Ludion. We maken
onder meer fotografieboeken, maar gaan
het gamma verbreden via alles wat onze
multimediasamenleving toelaat.”

Welke kranten en tijdschriften
werden er bij u thuis gelezen, 
en welke leest u nu?

“Bij ons thuis werd álles gelezen en ik lees
nog altijd hetzelfde als toen. We lazen Het
Nieuwsblad, De Standaard, De Morgen,
Humo, Knack, Spectator… Nu lees ik nog
twee, drie kranten per dag. Daarnaast surf
ik ook veel naar Amerikaanse nieuwssites.
Ik vind het boeiend hoe de verschillende
kanalen naast elkaar bestaan: Twitter en
CNN, de analoge en de digitale New
Yorker… Mensen spreken over verschra-
ling van de media, maar ik vind het een
verrijking. Zo zou er geen plaats meer zijn
voor documentaire fotografie. Terwijl die
net herleeft via het internet!”

Wat is uw mooiste 
herinnering in de media?

“Het eerste nummer van Obscuur. De
academische opleiding die ik toen volgde,
was lamentabel, maar toch kon in die
omgeving zoiets gebeuren. We maakten

het tijdschrift met een man of vier van de
opleiding. Omdat we alles zelf deden, was
het een amateuristisch maar ook heel leer-
rijk gebeuren. In het begin was het nogal
een theoretisch-kritisch blad. Na zeven
jaargangen toonde Ludion interesse en
hebben we samengewerkt. Toen werd het
meer een publieksblad. In 2003 is het dan
overgegaan in FotoMuseum Magazine. De
lijst van fotografen en auteurs met wie ik
heb samengewerkt is intussen heel lang.”

Wat is uw slechtste 
herinnering in de media?

“Wat me het meest frustreerde, is het
boek dat we in het ModeMuseum maakten
over Veronique Branquinho. Niet omwille
van de inhoud, maar omdat het weinig
aandacht en omzet had. Ook al had de ten-
toonstelling vrij veel succes. Maar ja, dit is
nu eenmaal geen exacte wetenschap.”

Hoe zou u uw job omschrijven?
“Als uitgever werk ik in een competitieve

markt. We moeten ondernemerschap lin-
ken met creativiteit. We worden om ver-
schillende redenen gedwongen om crea-
tief te werken. We moeten denken over
welke kanalen naast een boek kunnen
bestaan, maar toch zoveel mogelijk de
boodschap respecteren en verspreiden. Of

iets anders: lezers kun je niet meer gewoon
vertellen wát ze moeten lezen, je moet ze
ook zeggen waaróm ze dat moeten doen.
Dat vraagt andere communicatievormen.”

Wat is het eerste medium 
dat u ’s ochtends raadpleegt?

“Mijn BlackBerry. Dat is alles in één.
Daarna zijn het de radio en de kranten.”

Zonder welk medium zou u 
absoluut niet kunnen?

“Mijn iPod. De beste uitvinding sinds het
warm water. Ik vergelijk hem met een juke-
box, alleen kun je nu altijd je muziek kie-
zen. Als je zoals ik gevoelig bent voor
muziek kun je emoties goed verleggen of
versterken met muziek.”

Herinnert u zich nog 
de eerste keer op het internet?

“Ja. Het eerste woord dat ik intikte, was
fotografie. Dat gaf miljoenen resultaten en
daar was ik van onder de indruk. Het was in
1995 of 1996, tijdens een proefproject in de
bibliotheek van Gent waar internet werd
voorgesteld, denk ik.”

Wie bewondert u in de media?
“Op zakelijk gebied Christian Van Thillo

(CEO van De Persgroep, SVB), meer dan
welke andere leider van een mediagroep.
Hij koppelt lef aan inzicht. Ik hou van zijn
visie en bewonder de dynamiek. Journa-
listiek bewonder ik Johan Depoortere. Ik
was geraakt door zijn recente interview in
Humo. Het is wraakroepend hoe mensen
als hij brutaal aan de kant gezet worden.
Voor hen heb ik nochtans het meeste res-
pect. Ze staan er toch hé, daar in Rusland.”

Wat zou u doen als u niet 
in de media zou werken?

“Antropoloog of advocaat worden. Ik ben
opgevoed met een sterk gevoel voor recht-
vaardigheid. Het is dus geen toeval wat ik
deed voor Amnesty toen ik veertien was.
De antropologie heb ik leren kennen via de
fotografie, en ik kan alleen toejuichen dat
men fotografie nu ook in academische
opleidingen zoals antropologie en sociolo-
gie naar waarde schat.”

Is er een ambitie die u wilt 
verwezenlijken voor u met
pensioen gaat?

“Er zijn zoveel Belgische creatievelingen
die ik op internationaal niveau zou willen
tillen. Qua fotografie en mode bijvoor-
beeld is er in ons land een enorm aanbod.
Het is een ambitie die ik ook met de musea
heb proberen te verwezenlijken.”

Wat doet u in uw vrije tijd?
“Dan zit ik op mijn fiets. Ik woon in de

Vlaamse Ardennen, ideaal om te gaan fiet-
sen. Om die reden zou ik nooit willen ver-
huizen. Op de fiets is de enige plek waar ik
na een tijdje alles kan en wil vergeten.”

‘Internet is verrijking voor media’
Bij uitgeverij van
kunstboeken Ludion 
is het uit met de alleen-
heerschappij van boe-
ken. Kersvers uitgever
Christoph Ruys (37)
geeft hen het gezel-
schap van andere
media die dezelfde
boodschap uitdragen. 
‘Een foto kun je ook
verspreiden via iPods.’
DOOR SOFIE VANDEN BOSSCHE

■ Ruys: ‘Lezers kun je niet meer gewoon vertellen wát ze moeten lezen, je moet ze ook zeggen waaróm ze dat moeten doen.’

Ik zou zoveel
Belgische
creatievelingen 
op internationaal
niveau willen tillen

Botox
Het begint met een kus, schrijft journa-

list Craig McLean in de nieuwe Elle, Britse
editie. Kylie Minogue trippelt op de top-
pen van haar tenen naar hem toe. Haar
lippen raken zijn wangen. Alsof dat nog
niet genoeg is, krijgt de interviewer even
later ook nog een scoop in de schoot
geworpen: “Ja, ik heb botox gebruikt.”
Een bekentenis, misschien wel een schok
voor de reporter, en in alle geval een titel
op de cover: geen wonder dat McLean op
het einde een tikje poëtisch wordt
(Slotzin: ‘The plane to Spain is waiting in
the rain’). Minogue toont zich heel
relaxed over plastische chirurgie en
krijgt daar erkenning voor van het vrou-
wentijdschrift – of toch van de man die
voor betreffend magazine werkt.
“Vrouwen hebben er altijd al goed willen
uitzien”, zegt de popster en kankeroverle-
ver, “en vandaag zijn er gewoon andere

middelen beschikbaar.” Van grote thema-
tische rijkdom kan men in dit interview
niet gewagen (“Onder deze laarzen zitten
dikke enkels”, vertrouwt ze de lezer nog
toe), maar Minogue verschijnt toch als
meer dan de oppervlakkige vrouw voor
wie ze soms versleten wordt. Niet dat ze
het IMF wil hervormen of boeken wil
schrijven (al wordt wel melding gemaakt
van haar kinderboek The Showgirl
Princess): ze doet het met levenswijsheid
en een soort glamoureuze bescheiden-
heid. “Het grootste deel van mijn leven is
ook deel van het leven van andere men-
sen”, stelt ze ietwat cryptisch. Volgens
ons moet dat twee dingen betekenen: dat
ze publiek bezit is en toch niet funda-
menteel anders in elkaar zit. Wel heeft ze
een eigen parfum: Couture.

‘Brein in aanbouw’, kopt HP/De Tijd
boven een achtergrondartikel over de
onaffe hersenen van de adolescent:
‘Waarom gedragen pubers zich toch zo...

Puberaal? Lange tijd werd dat vooral
geweten aan hormonen.’ Sinds kort ech-
ter, zo beweert journalist Mark Traa,
weten we beter: het zit allemaal in de grij-
ze massa. Achteraan vermeldt hij netjes
drie min of meer recente boeken over de
hersenen van teenagers (Eveline Crones
Het puberende brein is het recentste; het
kwam pas uit bij Bert Bakker), maar die
bronnen zijn al even netjes uit het artikel
zelf gehouden. De drempel zo laag moge-
lijk houden betekent ook dat het stuk in
zestien vragen is opgedeeld. Dat werkt
enigszins, maar het werkt ook tegen: heel
veel nieuws kom je niet te weten. Zo blijft
het bitesizestuk al eens hangen bij een
opsomming van pubergedragingen, in
het beste geval met een verwijzing naar
de prefrontale cortex, de nucleaus
accumbens en andere amygdala’s: “Als
een puber een stomme, impulsieve actie
heeft, zo weten we nu, dan is die vast en
zeker afkomstig uit zijn amygdala.” Zo

weten we nu, inderdaad.
Een beige tijdschift dat Manière de voir

heet en zijn cover met een tekening van
een boek in een ander boek tooit: dat
moet wel een special van Le Monde
Diplomatique zijn. In het inleidende
commentaar gaat Laurent Bonelli de
strijd aan met The Economist, dat in
oktober 2008 schreef dat de economi-
sche crisis niet alleen opgelost zal moe-
ten worden, maar dat er ook een gevecht

geleverd zal moeten worden
over de verantwoordelijkheid voor de cri-
sis. Bonelli prijst de vranke openheid van
het Britse blad – ze zien de inzet van het
intellectuele debat en gaan het aan –
maar begint dan aan een aanklacht die in
een lamento dreigt te eindigen.
Uiteraard zijn feiten nooit neutraal – en
al zeker bankencrisissen niet – maar het
loutere betreuren van de teloorgang van
de ware, kritische en rebelse intellectueel
zal hem niet terugbrengen, alle citaten
van Antonio Gramsci ten spijt. (BB)

DRUK DRUK DRUK
Een snel en scherp overzicht van 
mediaberichten uit de internationale pers 
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prezen Sex and the City. Geen traditionele
familiesaga dit keer, maar een eigentijdse
fictieserie waarin de grote levensvragen op
een speelse en ironische manier worden
aangepakt. Om maar te zeggen dat de lat
erg hoog werd gelegd. Veel te hoog, zo
blijkt na een paar afleveringen. 

Jes ontgoochelt omdat het amper de
middelmaat overstijgt en bijlange niet ver-
slavend genoeg is om voor thuis te blijven.
Tussen Friends en Sex and the City in maar
een stuk minder flitsend. Het lage tempo
wordt bovendien nog gedrukt door wat
persoonlijk gefilosofeer van de personages,
die zich existentiële vragen stellen als ‘ben
ik nu echt vastgeroest’ of ‘wat zit ik hier
eigenlijk te doen?’. Alsof de kijker bij dit
toch redelijk simpele verhaal nog uitleg
behoeft. Ook de als artistiek omschreven
maar in deze context redelijk nutteloze
beelden van Brussel werken vertragend
omdat een sitcom het toch van vaart en
actie moet hebben. Om het grootstadsge-
voel op te roepen is trouwens meer nodig
dan inzoomen op druk verkeer of statige
gevels.

Het verhaal begint wanneer het meisje
Jes op de luchthaven besluit haar macho-
lief niet naar Shanghai te volgen maar voor
zelfontplooiing kiest. Daarbij wordt ze
geholpen door haar vastgeroeste zus
Michelle (Kader Gürbüz), de hitsige homo-
seksuele taxichauffeur John (een sterke
Johan Heldenbergh), de cynische advocaat
van verloren zaken Luc (Koen De Graeve)
en zotte doos Sophia (Pascale Platel).
Samen beleven ze allerlei avonturen
(nachtje gevangenis na een dronken rit,
doodrijden van een poedel, verkeerde
vriendjes…) die je meer aan een jeugdfeuil-
leton dan aan een prestigieuze televisiese-
rie doen denken.

Jes probeert uit alle ruiven te eten en
heeft daardoor nauwelijks een eigen
smoel. Het is professioneel gemaakt en de
cast presteert naar behoren. Alleen is men
de peper en het zout vergeten, waardoor
de hele maaltijd flets smaakt. Wat begon
als hype is nu al afgegleden tot een onop-
vallende serie die amper half zoveel kijkers
lokt als Familie.

Stephanie en Steve, 

de lof der domheid 
De jaarlijkse vleeskermis van

Temptation Island zit er bijna op en dus
ook de nachtmerrie van de Limburgse
Stephanie, met voorsprong de grootste
geit die ooit het scherm haalde. 

Op het eiland legde Steve, een urk die
een paar stappen in de evolutie heeft

overgeslagen, het aan met ene Sandy .
“Ik heb gevoelens voor haar. Ze is zoveel
mooier dan die van mij”, liet hij tactvol
weten. “Ik ben Stéphanie kotsbeu. Onze
relatie is voorbij.” 

Terug thuis ging hij bij zijn broer
wonen om alles op een rijtje te zetten. 
Al kan dat niet veel zijn geweest. Zes
maanden later zagen we Steve terug. Hij
plakte post-itjes met lieve boodschapjes

op een dienblad en trok daarmee naar
de slaapkamer. “Vrouwtje verwennen”,
liet hij met een knipoog weten.
Vrouwtje? Dan toch verleidster Sandy?
Nee hoor, in bed lag een wat verslenste
Stéphanie gelukkig te wezen. 

Verrassing! “Ik heb het toch goed
gemaakt”, verklaarde Steve. “Het is een
goed vrouwke. Ze kan prima koken.”

Eind goed, al goed.

GEZIEN

TV
JULES

Jes, elke woensdag, 22 uur, vtm

HAPPY-END VAN DE WEEK

Voor eens & voor altijd
Tom Lenaerts en Michiel Devlieger hebben

nu ook op Canvas een hit te pakken. Het pro-
gramma oogt onschuldig maar kan hard bij-
ten als de gasten weigeren eerlijk in de hen
voorgehouden spiegel te kijken. Zo zagen we
vorige week nog ex-premier Leterme tot een
zielig mannetje in elkaar schrompelen.
Vooroordelen worden immers niet enkel uit
de wereld geholpen, ze worden soms ook pijn-
lijk bevestigd. ● 17/4, 20.40 uur, Canvas 

De Dik Voormekaar show

Tv-versie van de legendarische radioshow uit
de jaren ’70 en ’80 van André Van Duin en
Ferry De Groot. Van Duin, 62 intussen, is all
time-kampioen bekkentrekken en zijn zelden
subtiele humor staat voor de gulle schater-
lach. Het samenspel met zijn slome sidekick
Meneer (Ferry) de Groot levert hilarische con-
versaties, persiflages en sketches op. Beter dan
u zou verwachten. ● 17/4, 21.15 uur, Ned 1

La main blanche

Franse misdaadserie die  draait rond een
vrouwenhand die in een oude zoutmijn wordt
gevonden. Commissaris Mercoeur en foren-
sisch experte Ravel vinden in hun zoektocht
naar de eigenaar raakpunten met een aantal
onopgeloste moorden en recente verdwijnin-
gen. Hit in Frankrijk maar redelijk ingewikkeld
en niet om vrolijk van te worden.
● 18/4, 21.40 uur, Eén

World Championship Snooker

Het Crucible Theatre in Sheffield gooit de deu-
ren weer open voor de sterren van het snooker
en dat betekent nachtwerk. Twee weken lang
wordt naar hartelust ‘gepot’ en ‘gesafetyshot’.
De strijd om de titel gaat tussen Mark Selby,
Stephen Maguire en Shaun Murphy. Behalve als
wonderkind Ronnie O’Sullivan er zin in heeft
natuurlijk. Dan snookeren de anderen voor de
tweede plaats. ● Vanaf zaterdag dagelijks 

om 14.15 uur en om 20 uur op BBC2. 

Boer zkt vrouw

Dina Tersago is terug om de agrarisch gerich-
te medemens aan een lief te helpen. Vorig sei-
zoen werd de vedettenrol opgeëist door boerin
Marry-Harry die alle ingehuurde aanbidders
liet stikken en een relatie begon met boer
Olivier. Wie dit jaar de ster wordt kan u van-
avond zelf uitmaken. ● 20/4, 20.35 uur, vtm

The Greatest Silence: 

Rape in the Congo
Keiharde reportage met gruwelijke getuige-

nissen van Lisa F. Jackson over de seksuele ter-
reur in Oost-Congo. Niet mis te verstane bood-
schap voor de wereld die de andere kant blijft
opkijken. ● 23/4, 22.55 uur, Canvas

GEZIEN Puur persoonlijk - Zondag gaat het gebeuren,
13 april, Canvas 

Waarom zijt gij
eigenlijk een homo?
De jonge meisjes
zullen allemaal op
Claudio stemmen.
Had je niet beter tot
na het programma
gewacht om uit de
kast te komen?

Ann tegen boezemvriend en 

zakenpartner Tom in Mijn restaurant

Ex-hoofdredacteur van 

het persagentschap Belga, 

columnist en De Morgens

Beursbengel Jules Hanot 

verdeelt zijn tijd tussen 

beleggen en televisie kijken.   

Middelmaat in plaats van meesterwerk

GEZEGD

Het moet lang geleden zijn dat een pro-
gramma zo uitbundig werd gepromoot als
deze vtm-dramedy, nog voor het eerste
beeld werd getoond. Zelfs de openbare
omroep maakte in Phara ruim reclame voor
dit werkstuk van het regisseursduo Kaat
Beels en Nathalie Basteyns. Vernieuwende
televisie zou het worden. Niets meer of min-
der dan een Vlaamse versie van het onvol-

“Ik heb kunnen doen wat ik wou in dit leven. Ik
ben acteur mogen worden en heb van mannen
en vrouwen gehouden. Een halve eeuw heb ik
kunnen genieten en daar ben ik dankbaar voor.”

In die paar zinnen vatte acteur Carl Ridders zijn
leven samen. Het was goed geweest en daar had
hij vrede mee. Daarom was er ook geen verdriet,
enkel boosheid over het onrecht dat de onge-
neeslijke spierziekte ALS hem had aangedaan.
“Alles wordt je afgenomen. Eerst je benen, dan je
handen en snel volgt de rest van je lichaam.”  

Ridders schetste het draaiboek van zijn ziekte
en dat scenario werd beangstigend nauwkeurig
gevolgd. In het begin nog rechtstaand poserend
voor de lens van Lieve Blancquaert, later in een
rolstoel en op den duur totaal hulpeloos. “Ik weet
dat het alleen maar erger zal worden”, zei hij toen
het laatste stadium aanbrak. “Het heeft weinig
zin dit lijden te verlengen. De dood kan alleen
maar goed zijn. Wie weet kom ik wel terug als
een mooie, zwarte prins”. 

“Zondag gaat het gebeuren”, vertrouwde hij
Blancquaert toe. “Laten we maar de dokter bel-
len. Ik hoop dat ik dan nog een beetje kan bab-
belen, dat al mijn vrienden er zijn er dat er nog
wat champagne over is”.  

Beste Tom,

Toen je vijf jaar terug gestalte gaf aan die heerlijk arrogante,
wat agressieve schuinsmarcherende broer van Bart in Het
geslacht De Pauw wist ik het meteen. Deze nobele onbekende
heeft talent en zal dus niet lang onbekend blijven. Een werker
achter de schermen die het ook eens voor de camera wou probe-
ren en zich daar, zoals overal denk ik, direct thuisvoelde. Je viel
op, Tom. Geen afgelikt doorslagje van een gevestigde waarde of
een zoveelste sympathieke spring-in-’t-veld maar een brutale
aap die zijn eigen persoonlijkheid van het scherm liet spatten. 

Als laatbloeiende lefgozer hoefde je je aan niemand te spiege-
len en kon je met aanstekelijk plezier de kwajongensstreken uit-
halen waarvan de meesten enkel kunnen dromen. Het moet een
job uit de duizend zijn: lachen met de mensen en daarvoor nog
goed betaald worden ook. Het is je van harte gegund, want die
rol van sympathieke boef op wie niemand lang kwaad kan blij-
ven is je op het lijf geschreven. Geen jonge blaag meer, maar een
mens onder de mensen die ook best met zich-
zelf kan lachen. Heel herkenbaar, want veel
meer volkse coureur dan patserige voetballer.
Intussen loop je lang genoeg mee om te
weten hoe moeilijk het is om in de mediawe-
reld te overleven. Talent weegt te vaak niet op
tegen extrasportieve factoren die carrières
maken en breken. Dat heb je aan den lijve
mogen ondervinden toen je
productiehuis(je) Toreador moest worden
opgedoekt omdat moederbedrijf D&D failliet
ging. Met Tomtesterom en Trigger Happy had
je twee uitstekende programma’s, maar toch
gingen de boeken toe. Onrechtvaardig, maar
als de bazen er een zootje van maken, mag de
gewone werkman nog zo zijn best doen, het
helpt niet. Vraag dat maar aan het
Fortispersoneel...

Al bij al heb ik me nooit echt ongerust
gemaakt, Tom. Een artiest als jij loopt nooit
lang los. Iedereen die er ook maar een beetje
verstand van heeft, is bereid veel centen op
tafel leggen voor een vrijbuiter die zich met
ware doodsverachting in de onmogelijkste
avonturen wil storten. De uitverkoop van Toreador was amper
begonnen of DeMensen zwaaide al met een exclusiviteitscon-
tract. Een blijk van vertrouwen in een tijd dat productiehuizen
en omroepen juist van die peperdure verbintenissen af willen. 

Toch wil ik je waarschuwen. Probeer je unique selling point
vast te houden en laat je niet voor elk karretje spannen dat
wordt voorgereden. Ik heb je nu een paar weken bezig gezien als
quizmaster in The One Man Show. Sorry Tom, maar dat is niets
voor jou. Je doet je best, maar telkens als ik je achter dat pupiter-
tje zie staan krijg ik het moeilijk. “Laat die gast toch zijn zin
doen. Knip zijn vleugels niet door hem in een korset te wur-
men”, denk ik. Dat het programma slechter is dan de presenta-
tor mag in deze slechts een magere troost zijn. Jij hebt beweging
en actie nodig. Je moet het hebben van spitse vondsten en visue-
le grappen en niet van een stoffig spelletje dat twintig jaar gele-
den al antiek was. Ik begrijp best dat je de nieuwe bazen niet van
bij het begin voor het hoofd wou stoten. Wellicht beseffen ze nu
al dat ze beter iemand anders hadden ingehuurd voor dit quizje
dat de – volgens mij ten onrechte – afgevoerde Tabel van
Mendelejev moet vervangen. 

“Ik ben geen quizmaster”, verklaarde je in interviews. Je hebt
heel snel gelijk gekregen. Elke avond weer vijf onbekende
Vlamingen een opstapje naar wat instantroem bezorgen is een

nobel streven, maar daar hebben ze Tom Waes niet voor nodig.
Daar had men voor weinig geld een van de talrijke mediawerk-
lozen een plezier mee kunnen doen. Keuze genoeg. Ik kijk niet
meer, Tom. Al weet ik zeker dat het met jou wel goed komt.
Iemand die zo graag janetterij in al haar facetten aan de kaak
stelt, zal immers niet snel zelf een mietje worden.

Jij kent mij niet, ik jou wel. Als regisseur heb ik je ooit aan het
werk gezien bij De Planckaerts. Joviaal, gedreven en meetrai-
nend met would-becoureur Francesco. Een wereldgozer, zoals
Johan Boskamp je terecht noemt. We moeten trouwens een
beetje op elkaar lijken, want tot tweemaal toe werd ik met jou
verward. In de krantenwinkel waar Dikke Julia zeker wist dat ze
mij het Kanaal had zien overzwemmen en die keer dat de
mazoutleverancier in mij “die gast die op zijn muil heeft gekre-
gen van dat wijf” meende te herkennen. Ik was gecharmeerd,
dat moet ik toegeven. Ook al omdat ik vijftien jaar ouder ben. 

Van Tomtesterom heb ik genoten. Sterk werk. Zelfs als het niet
lukte. Het Kanaal bleek te koud en te breed, maar je had wel de

moed om er helemaal voor te gaan. Niemand,
behalve jijzelf misschien, nam je die mislukte
overtocht kwalijk. Iedereen zag die wil om te
slagen. The eye of the tiger. Zelfs toen dat door
Germaine de Randamie tijdens die memora-
bele boksmatch werd dichtgeslagen. Verloren
maar niet zonder tot de limiet te strijden.
Fantastische televisie, Tom. Omdat iedereen
zag dat het niet alsof was maar echt.

Als kampioen van de verborgen camera
durfde je behoorlijk ver te gaan in Trigger
Happy en co. Vooral die interviewtjes waarin
je mensen als Willy Claes, Hugo Coveliers of
Mark Eyskens te kakken zette, waren tenen-
krullend hilarisch. Maar het allerleukste
vond ik toch dat filmpje uit Hotel Regina. Dat
VT4-programma over het EK voetbal in
Zwitserland en Oostenrijk mocht dan scha-
bouwelijk slecht zijn, dankzij jou leverde het
één absoluut hoogtepunt op. Raus, raus, alles
ist vorbei. Meesterlijk hoe je als Zwitserse
vuilnisman de Hollanders met een onwaar-
schijnlijke brutaliteit genadeloos uitlachte
na hun nederlaag tegen Rusland. De bluffers

afgebluft. Het mag een mirakel heten dat je toen aan een pak
rammel bent ontsnapt, maar als ik eraan terugdenk, lig ik nog
altijd in een deuk. 

Tom, je merkt dat dit de zaken zijn die blijven hangen. Word
dus maar snel weer de stoere avonturier in plaats van de softe
quizmaster. Met ongeduld wacht ik op de tweede reeks van
Tomtesterom, waarin je aan de Marathon des Sables wilt deelne-
men. Zes dagen lopen door de Marokkaanse woestijn. Je moet
goed gek zijn om aan zoiets beginnen. Meer eerst is er De oplich-
ters, in de herfst op VT4. Dat wordt geheid een hit omdat ik weet
dat je overtuigingskracht en kwajongensachtige branie meer
dan voldoende zullen zijn om elke aflevering weer vakkundig
de kluit te belazeren. Misschien lijk je wel meer op je personage
in Het geslacht De Pauw dan je zelf beseft. 

Ik wens je ontelbare nieuwe uitdagingen toe. En dat er af en
toe eentje mag lukken. Verder hoop ik dat er snel een oplossing
komt voor je woonboot Cingaro. Als je drijvende huis, god ver-
hoede, toch wordt weggesleept en je om onderdak verlegen zit,
mag je me altijd bellen.

COLUMN

Deze documentaire van de jonge cineast
Joeri Vlekken blijft aan de ribben plakken.
Aangrijpend en intimistisch filmde hij de
laatste maanden uit het leven van de eens
zo flamboyante acteur. Geen voyeuristisch
camerawerk maar de zuivere registratie
van de aftakeling van een, hele schone,
mens. Een triest maar zeer mooi verhaal.
Carl Ridders overleed op 7 december 2008. 

Aftakeling van een hele schone mens
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ZEKER ZIEN

Word snel
weer de stoere
avonturier 
in plaats 
van de softe
quizmaster
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