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  Wannes Cappelle
  Zanger, muzikant en acteur

Voel je je het meest thuis in de stad of op het platteland?
Ik heb moeite om te kiezen. Echt waar. Ik heb 16 jaar in Antwerpen gewoond en ik 
voelde me goed in die bruisende stad. Ik ontmoette er heel wat nieuwe mensen, onder 
meer tijdens mijn opleiding aan Studio Herman Teirlinck. Daarvoor studeerde ik in 
Leuven, zoals vele van mijn collegegenoten. We bleven toen wel wat te veel aan 
mekaar hangen en ik legde te weinig nieuwe contacten, besefte ik achteraf. 
Anderzijds heb ik tijdens de lockdown gevoeld dat ik niet zo bang ben van enig ‘isole-
ment’. Mijn vrouw is IJslandse en we hebben wel eens gedroomd om daar echt in de 
natuur te gaan wonen. Ik denk dat ik dat wel zou kunnen. Wat me daarin aantrekt is 
rust en vooral de stilte. Wat hebben we onszelf toch aangedaan met dat constante 
lawaai rondom ons? In de stilte kom je jezelf tegen en dat is soms wel eens nodig.

Wat draag je mee van je opleiding Godsdienstwetenschappen?
Het was een opleiding met veel filosofie. De taal van de filosofie leert je kritisch en 
genuanceerd nadenken. Het is in het begin geen gemakkelijke taal, maar je leert ze 
mettertijd te ontsluiten. Ik beschouw mezelf als een atheïst, maar door vier jaar 
intensief ondergedompeld geweest te zijn in de katholieke leer krijg je er toch respect 
voor. Ik ga er sindsdien altijd tegenin wanneer mensen zich op een goedkope manier 
afzetten tegen de Kerk of het geloof.

Welk theaterstuk heeft je het meeste geraakt? 
Ik heb heel veel mooie stukken gezien. Wat er voor mij bovenuit stak, was de monoloog 
‘Massis, the musical', die Johan Heldenbergh schreef en speelde. Een prachtige tekst, 
prachtig gespeeld, op basis van het leven van een underdog. Daar zat heel veel tragiek 
in: de manier waarop John Massis zijn ding deed, hoe hij in de media vaak als rariteit 
opgevoerd werd en hoe hij tragisch stierf. Dat is bij mij lang blijven nazinderen.

Wat moeten mensen volgens jou weten over psychische 
kwetsbaarheid?
‘Psychische kwetsbaarheid’ is heel breed. Voor mij gaat het vaak over het beeld van de 
kanarie in de koolmijn: als hij sterft, hangt er giftig gas. De dode kanarie is een waarschu-
wing, een signaal dat het fout is. Vaak kijken we naar psychische moeilijkheden als een 
probleem van een aantal mensen, terwijl het symptoom misschien eerder een signaal is 
dat er een probleem is met onze leefomgeving. Denk aan burn-out: signaleert dat niet 
dat we voor vele mensen aan een te hoog tempo en onder te hoge druk leven en werken?

Welk land wil je zeker nog eens bezoeken?
Ik voel die behoefte niet zo. Ik reis vooral graag van thuis uit, te voet of met de fiets. Er 
zijn honderd landen die ik wel eens zou willen bezoeken, maar de vraag is of je dat dan 
ook altijd moet doen. Natuurlijk vind ik dat je iets moet leren van andere culturen, maar 
alleen al uit ecologische redenen probeer ik vliegtuigreizen te vermijden. Voor mij is het 
ideaalbeeld van reizen de reis op zich. Reizen met een bucketlist van dingen die je dan 
gezien zou moeten hebben, zegt me niks. Ik geniet van elk moment onderweg. 
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Wie is Wannes 
Cappelle?
Wannes Cappelle (Wevelgem, 
1979) richtte in 2005 de 
succesvolle West-Vlaamse 
band Het Zesde Metaal op, 
waarvan hij ook de zanger en 
tekstschrijver is. Daarnaast 
speelde hij mee met de Neder-
landse band Roosbeef, en was 
hij ook actief in de theater-
wereld. Zo maakte hij onder 
meer samen met Kristien 
Hemmerechts de voorstel-
ling 'Te Gek!? Intiem' over 
manische depressie. Op tv 
zag je Wannes Cappelle onder 
meer als politieagent ‘Wantje’ 
in de reeks ‘Bevergem’. Hij 
studeerde Godsdienstweten-
schappen aan de KULeuven en 
Kleinkunst aan de toenmalige 
Antwerpse Studio Herman 
Teirlinck.
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