
Van zijn moeder heeft televisielegende Wies Andersen (77) geleerd dat je moet 
geven in plaats van krijgen. Al twaalf jaar zet Wies zich met hart en ziel in voor 
het inloophuis De Steenhouwer, waar de de havelozen van deze maatschap-
pij en zij die om welke reden dan ook uit de boot zijn gevallen, zo goed en zo 
kwaad als het gaat worden geholpen. ‘Ik vel niet gauw een oordeel over ander-
mans lot’, verklaart Wies zijn engagement.

Het is best wel een vreemd 
beeld. We zitten met Wies 
Andersen drie hoog in wat 

hij zijn levenswerk noemt. Een ka-
mer vol tweedehandskleren, keurig 
gewassen afdankertjes, gesorteerd 
op maat. Terwijl we praten waait 
een wat verweesde jongeman bin-
nen, op zoek naar een paar schoe-
nen. Wies wijst hem de weg naar 
waar hij iets van zijn gading zou 
kunnen vinden. De man gaat gauw 
ook even door de jassen, vindt niks 
en verlaat mompelend de ruimte. 
Wies: ‘Zij die uit de boot zijn ge-
vallen weten dat ze hier terecht 
kunnen zonder dat hun iets wordt 
gevraagd. Ik respecteer die privacy 
scrupuleus. Het gebeurt wel eens 
dat zo’n sloeber zijn hart en zijn 
verhaal met iemand wil delen. 
Daarvan heb ik geleerd dat tegen-
slag iedereen kan overkomen.’
De Steenhouwer - hartje Antwer-
pen - is een laagdrempelig inloop-
huis voor daklozen. Wies draait hier 
al jaren mee in de vrijwilligerswer-
king. Hij heeft er gekookt, kleren 
opgehaald en mee gewerkt aan het 
optimaliseren van de dagelijkse 
werking. Om fondsen te verwerven, 
organiseert Wies Andersen een be-
nefietavond die dit jaar plaatsvindt 
op donderdag 21 november in de 

De ‘Wies Andersen Show’ 
kluisterde meer dan anderhalf 
miljoen Vlamingen aan het scherm.

‘Wegkijken 
voor armoede 
is geen optie’

Wies Andersen

Music for the Homeless vindt plaats op 21 november in de  
Antwerpse Zuiderkroon. Met o.a. Della Bosiers, Jean Bosco Safari en Ray-

mond van het Groenewoud. Tickets bestellen kan enkel door € 55 p.p.  
over te schrijven op rekeningnummer BE57 3631 2386 8535,  

met vermelding: ‘W.A. Fonds - nov. 21.’
Alle info over inloophuis 

De Steenhouwer vind je op desteenhouwer.be

Televisielegende engageerT zich 
voor anTwerpse daklozen

Zuiderkroon in Antwerpen. ‘Het is 
niet helemaal waar dat mensen kil 
en hardvochtig zijn geworden. We 
maken er graag een mooie avond 
van met lekker eten en muziek, 
maar het is mijn overtuiging dat 
alle mensen die straks naar de Zui-
derkroon afzakken heel graag iets 
willen doen voor de mensen die het 
veel moeilijker hebben.’

‘Er IS zoVEEl tE DoEn’
Wie halfweg de jaren zeventig 
televisie heeft gekeken, herkent 
meteen zijn gezicht én zijn stem. 
Van ’76 tot ’80 keken elke zon-
dagavond tot zowat 1.800.000 
Vlamingen naar de ‘Wies Ander-
sen Show’. Wies was een tv-mo-
nument. Een voorloper ook. Met 
zijn brede, internationale blik op 
het televisieveld, zijn eruditie, zijn 
taalvaardigheid en creativiteit stak 
de acteur, presentator, film- en do-
cumentairemaker Wies Andersen 
ver boven het maaiveld uit. In zijn 
show trad een keur van panelle-
den aan die in het kielzog van de 
quizmaster zelf ‘Bekende Vlaming’ 
zouden worden. Journalist Johan 
Anthierens speelde de tegendraad-
se nar. De dichter Paul Snoek durf-
de de Vlaamse goegemeente tegen 
de haren in strijken. Op maandag-

ochtend was de ‘Wies 
Andersen Show’ hét 
onderwerp van gesprek. 
Wies Andersen, wie enige koppige 
vastberadenheid niet kan wor-
den ontzegd, brak met zijn show 
toen de openbare omroep een 
even irritante als betweterige baas 
boven hem posteerde. Voor zijn 
show kreeg hij de TV-Oscar en de 
prestisieuze Bert Leysen Prijs. Zijn 
televisietalent werd opnieuw opge-
pikt door Mike Verdrengh en Guido 
Depraetere, die bij het opstartende 
vtm een professional pur sang en 
een multitasker konden gebruiken. 
Voor het programma ‘Wies Anders’ 
met daarin Vlamingen die het dorp 
in de polder achter zich hadden 
gelaten om elders in de wereld 
iets te betekenen, vloog Wies de 
hele wereld rond, goed voor 123 
vluchten en duizenden kilometers 
huurauto.
Maar dit kleine portret van een 
groot talent is niet volledig als we 
niet over zijn sociale bewogen-
heid praten. Een maatschappelijke 
betrokkenheid die hij van thuis 
meekreeg. Een huis in Brasschaat 
waar Wies in 1936 als oudste van 
zes kinderen werd geboren.
Wies: ‘Er logeerden vaak kinderen 
bij ons die het thuis niet makke-

lijk hadden. Soms woonden er wel 
twintig in. Daardoor heb ik onge-
twijfeld een stuk nestwarmte en 
spontane intimiteit tussen ouders 
en een eigen gezin gemist. Maar ik 
mocht tegelijk al vroeg meebele-
ven dat er ook een andere wereld 
bestond, buiten de comfortzone 
waarin ik toevallig was geboren. 
Dat engagement, die bredere kijk 
is nooit weggeëbd. Ik heb gevan-
genen bezocht, ik heb gefilmd in 
vluchtelingenkampen, maar ik ben 
ook nooit doof gebleven voor de 
noodkreten dicht bij huis. Hier in 
Antwerpen, waar we zo prat gaan 
op onze welvaartsmaatschappij 
die er helaas niet voor iedereen is. 
Steeds meer mensen krijgen het 
moeilijk in deze complex gewor-
den tijden. Ik heb van mijn lieve 
moeder geleerd dat je moet geven 
in plaats van krijgen. Als iemand 
mij iets geeft, word ik al ongemak-
kelijk. Ik kan niet tegen onrecht-
vaardigheid, zeker als het om 
kinderen gaat. Toch vind ik niet dat 
je mij hoort te vragen waarom ik 

mij hier op deze plaats ten dien-
ste wil maken. Dat altruïsme zit 
waarschijnlijk in mij gebakken. Je 
zou ook een hoop andere mensen 
kunnen vragen waarom ze wat ik 
hier doe níet doen, terwijl er zoveel 
te doen is.’
Wat maakt dit project, dit inloophuis 
De Steenhouwer bijzonder?
Wies Andersen: Dit huis sorteert 
onder de koepel van onder meer 
Centrum voor Algemeen Wel-
zijnswerk, het CAW. Er zijn diverse 
tehuizen in en om de stad waar 
mensen kunnen blijven slapen die 
om allerlei redenen geen bed heb-
ben om de nacht door te brengen. 
De Steenhouwer is een laagdrem-
pelig inloophuis. Om negen uur ’s 
ochtends doen we de deur open. 
Om drie uur in de namiddag doen 
we de deur weer dicht. Wie dat wil 
kan hier voor één euro een gezon-
de maaltijd eten die hoofdzakelijk 
door vrijwilligers wordt bereid. 
Eten krijgen we van particulieren 
en kopen we bij de voedselban-
ken. De meeste mensen die we 
hier over de vloer krijgen zijn bui-
tenslapers, mensen zonder papie-
ren. Maar ook landgenoten die in 
de knoei zijn geraakt met alles wat 
administratie betreft. Zij worden 

hier geholpen in de hoop dat ze 
opnieuw een beetje ‘met alles in 
orde zijn’ zoals dat heet.
Ik woon meer dan dertig jaar in de 
stad Antwerpen. De armoede en het 
aantal havelozen lijkt alleen maar 
toe te nemen.
Ik ben verbolgen wanneer ik in de 
krant lees wat overheidsmanagers 
mee naar huis nemen, zelfs als ze 
in hun opdracht zijn mislukt. Die 
gouden parachutes en handdruk-
ken contrasteren op een schan-
delijke, messcherpe wijze met 
hetgeen ik hier elke dag zie. Drugs, 
drank, armoede, onverwerkt verle-
den. Ik vraag die mensen niet naar 
hun verhalen. Ik respecteer ander-
mans privacy, wie hij of zij ook mag 
zijn. Maar soms lucht iemand wel 
eens zijn hart. En stroomt het hele 
verhaal naar buiten, met horten 
en stoten, vaak verwarrend en ver-
ward. Maar je schrikt er wel van.
In het café om de hoek hoor je wel 
eens: ‘Die daklozen hebben voor een 
dakloos bestaan gekozen en zijn te 
lui om te helpen donderen.’
Ach, dat zijn de clichés waar je 
aan voorbij moet. Ik ga geen ge-
sprek aan met die mensen. Het 
is niet omdat er daklozen zijn die 
voor een dakloos bestaan kiezen, 

dat ook deze mensen niet op een 
menswaardige manier moeten 
worden benaderd. Hier houden 
zich echt niet zoveel profiteurs op, 
hoor. De echte profiteurs zitten 
hier niet, de lui die jarenlang doen 
alsof ze invalide zijn of geen baan 
vinden. Die zitten vaak in het café 
en grossieren in clichés zoals je er 
net een paar noemde.
Is onze verzorgingsstaat met zijn dui-
zenden wetten en spelregels te inge-
wikkeld geworden voor een groeien-
de groep mensen?
Dat is zo. Je kan over slecht functio-
nerde overheden en instanties kan-
keren, maar daar schiet niemand 
één meter mee op. Ik heb ervoor 
gekozen om niet langer aan de zij-
lijn te staan of weg te kijken. Ik heb 
me aangesloten bij de doeners. In 
Nederland, toen ik daar acteerde, 
heb ik met gevangenen gesprek-
ken gehad en voetbal gespeeld. In 

Amerika ben ik op stap gegaan met 
de soepbedeling. Waar ik ook kom, 
ik dien me aan om iets te doen. Als 
samenleving moet je de moed heb-
ben om in te zien dat er altijd men-
sen zijn die het niet op eigen kracht 
redden. Het zou mooi zijn mocht 
men jonge mensen dat diets ma-
ken. Niet iedereen is een geboren 
winnaar. Maar toch weiger ik om 
de zaken somber in te zien.
Waarom niet?
Omdat ik aan onze benefietavond 
elke keer weer voel dat er een 
hoop mensen wél hun steentje 
willen bijdragen. Met vrienden 
vullen we een hele zaal en halen 
we toch altijd een paar centen op 
en we sensibiliseren. Dat geeft me 
dan weer moed en hoop. Ik word 
steeds vaker gebeld door men-
sen die me vragen of ze kunnen 
helpen met kleren, schoenen en 
wat niet al. Het is niet waar dat 
we allemaal egoïsten zijn gewor-
den wie het geen lor kan sche-
len. Maar er is wel een soort van 
onverschilligheid, van kilte in de 
samenleving geslopen. We hollen 
van hot naar her, we hebben het 
immens druk, we foeteren ons 
kapot in het verkeer en we heb-
ben tijd noch oor om eens bij de 
dingen stil te staan. Onverschillig-
heid voor de ander wordt al gauw 
onverdraagzaamheid. Dat vind 
ik een jammerlijke evolutie. In 
het Engels: er is geen compassion 
meer. En iemand die geen meelij 
heeft, die mist iets fundamenteel 
menselijks.
Gebeurt het nog dat je op straat 
wordt aangesproken op wat je vroe-
ger voor televisie hebt gedaan?
Ja. Maar ik ben wel op weg naar de 
78; mijn kijkers sterven uit. Ben ik 
met die dood bezig? Nee, niet echt. 
Ik heb mijn kwalen en ik ben een 
risicopatiënt. Ik moet opnieuw 
onder het mes, maar ik heb die 
datum verdaagd. Omdat ik eerst 
alles in het werk wil stellen om een 
succes te maken van onze benefiet 
voor De Steenhouwer. Daarna zien 
we wel verder. Elke dag opnieuw.

Tekst: Mathias Danneels
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