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Voorwoorden worden vaak al in de winkel gelezen.  

Daarom: u daar, die dit boek in handen hebt: stop met lezen.  

Ga naar de kassa. Gauw, nu het nog kan. 

Dit boek is zeer geschikt als impulsaankoop.

Televisie is een vluchtig medium. Literatoren weten dat alles draait om 

dood en verval, televisiemakers zijn zich daar nog beter van bewust.  

Dit boek is een onmachtige poging om een impressie te geven van tien jaar  

De Slimste Mens ter Wereld, een programma voor jong en oud,  

een programma dat kennis consolideert, reveleert en relativeert. 

U kunt met dit boek quizzen, want er staan vragen in, maar het is geen 

quizboek. U kunt in dit boek kijken, want er staan mooie prentjes in,  

maar het is geen strip. U kunt in dit boek lezen, hier en daar staan er  

in een mooie volgorde diverse letters van het alfabet in, maar toch is  

het geen leesboek.

Dit boek is een beetje van alles tegelijk, een beetje zoals de mixed grill  

in een restaurant. Erg lekker, en u kunt er nog lang op de meest diverse 

manieren van nagenieten.

Zonder dank

De reDactie
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 20. Kandidaat met de grootste Kater 

Vincent Van Quickenborne

 20. meest gestalKte Kandidaat

Ene Geert

 47. meest theatrale mensen in het publieK

De zonen van Frank Focketyn

 47. Kandidaat met de meest hartgrondige  

  heKel aan quizzen 

Frieda Van Wijck

 48.  agressiefste outfit

Die van Annemie Struyf

 90. Kandidaat met de slapste lach

Herman Van Rompuy

 96. zieKste deelnemer 

Jan Verheyen met een niercrisis 

 96. langste opname 

De finale van seizoen 4 

 123. Kandidaat met de meeste supporters

Marc Coucke 

 132.  Koppigste potentiële Kandidaat

Herman Brusselmans

 146. natste fotoronde

Die met de BV’s in de Boomstammetjes

 dit is geen  inhoudstafel
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 156. gênantste verzoeK

Dat aan Geert Lambert 

 164. meest moordlustige Kandidaat

Die ontdekt u in het kortverhaal van Jonathan Sonnst

 206. hoogste KijKcijfer 

De finale van seizoen 7: 2.126.461

 226. Kandidate met de slechtste ogen

Goedele Liekens

 228. meest verstrooide redacteurs

De twee die Jean-Michel Javaux gingen trainen

 229. zenuwachtigste Kandidaat

Tom Waes

 245. mooiste Kusscène

Die met Bart Peeters en Eva Brems

 252. pijnlijKste fotoronde

Die met de charcuterie

 263. grootste deelnemer 

Tomas Van Den Spiegel in seizoen 9: 2,14 meter

 280. heetste quizmaster

Willy Sommers

 284. meest gespeelde liedje uit eriKs collectie

‘Dromen zijn bedrog’ van Marco Borsato

 284. grootste dilemma voor de Kandidaten

Een glaasje voor de opnames of niet?
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Het Slimste Mens-ruimteschip is geland.
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 Wie iS De SlimSte meNS teR WeRelD?
Wie weet dat oudjes meer dan waarschijnlijk aan dementie 

lijden wanneer ze bij de serveuse een tondeuse bestellen in 

plaats van een geuze, en helemaal zéker als ze hun kat niet in 

de mand leggen, maar in de friteuse?

SeiZoeN 1
2003
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1 alain Grootaers  

(°1964), journalist, 10 deelnames 

2 Ben crabbé  

(°1962), muzikant en quizpresentator, 4 deelnames 

3 Paul D’Hoore  

(°1959), financieel journalist, 7 deelnames 

4 tom Lenaerts  

(°1968), televisiemaker en presentator, 2 deelnames

5 Mitta Van der Maat  

(°1958), zangeres, regisseur en actrice, 1 deelname

6 erik Van Looy  

(°1962), regisseur en quizpresentator, 5 deelnames

7 Vincent Van Quickenborne  

(°1973), politicus, 1 deelname

8 Frank Vander linden  

(°1962), zanger,7 deelnames

9 Siegfried Bracke  

(°1953), politicus en voormalig journalist, 1 deelname

10 tim Pauwels  

(°1971), journalist, 4 deelnames

11 Helmut Lotti  

(°1969), zanger, 2 deelnames

12 Jo De Poorter  

(°1966), presentator, journalist en auteur, 3 deelnames

13 Michiel Devlieger  

(°1964), programmamaker en presentator, 4 deelnames

14 Gène Bervoets  

(°1956), acteur, 3 deelnames

15 Pierre chevalier  

(°1952), politicus, 1 deelname

16 Michiel Hendryckx  

(°1951), fotograaf, 3 deelnames

17 Willem Wallyn  

(°1960), scenarist en regisseur, 4 deelnames 

2003

SEIZOEN 1
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18 terry Verbiest  

(°1955), mediafiguur, 2 deelnames

19 Dirk Draulans  

(°1956), bioloog, journalist en schrijver, 2 deelnames

20 Daisy Van cauwenbergh  

(°1968), ex-Miss België en presentatrice, 2 deelnames

21 Peter Vandermeersch  

(°1961), journalist, 1 deelname

22 Jens Mortier  

(°1968), reclamemaker, 1 deelname

23 Bart De Pauw  

(°1968), televisiemaker, 1 deelname

24 Steven Kolacny  

(°1969), pianist, 1 deelname

25 Linda asselbergs  

(°1956), journaliste, 2 deelnames 

26 Goedele Devroy  

(°1968), journaliste, 3 deelnames

‘Ik was zo nerveus, omdat ik  
per se niet wilde overkomen  

als een domme trien.’
Daisy Van Cauwenbergh › Gazet van Antwerpen

‘Sommige mensen behandelen me nu 
met egards die anders alleen 

“mijnheer de notaris”  
te beurt vallen.’

alain grootaers
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Het lijkt nu heel anders, maar de televisiequiz De Slimste Mens ter Wereld 

begon tien jaar geleden, op 1 september 2003, als ‘heel ernstig’. ‘De deel-

nemers weten dat ze door hun deelname hun reputatie op het spel kunnen 

zetten’, zo klonk het wat dreigend bij Bruno Wyndaele, de bedenker en eerste 

presentator. ‘Het is best wel een harde quiz’, zei Sam De Graeve, Wyndaeles 

directe medewerker, die vandaag nog de redactie leidt die de quiz klaarstoomt.

De verre oorsprong van het programma lag overigens niet bij de televisie, 

maar bij Radio 1, waar Wyndaele mee het middagprogramma Het vrije Westen 

presenteerde. ‘De slimste mens van de wereld’ was daarin een culturele quiz, 

met twee deelnemers die het volgens het bekende estafettesysteem tegen 

elkaar opnamen. Toenmalig tv-journalist Siegfried Bracke, nu N-VA-politicus, 

en wijlen Knack-directeur Frans Verleyen werden de winnaars.

Bracke nam ook deel aan de eerste televisieserie, maar strandde al 

meteen. Hij had de nacht tevoren amper geslapen en hield zich naar eigen 

zeggen wakker met pillen. Zich focussen op het spel viel niet mee omdat de 

opname toevallig was gepland op de dag dat een coup op de VRT-nieuwsredactie 

toenmalig hoofdredacteur Leo De Bock tot ontslag had gedwongen.

Na zijn overstap van Radio 1 naar het productiehuis Woestijnvis maakte 

Bruno Wyndaele eerst enkele programma’s voor Canvas en startte vervolgens 

op Eén De Laatste Show op. Die talkshow kon een trouw publiek opbouwen in 

het tot dan wat verwaarloosde slot van rond tienen tot het late journaal. 

Woestijnvis had dat aantrekkelijke slot met zijn beperkte kijkcijferdruk graag 

het hele jaar door voor zijn rekening genomen.

De Slimste Mens ter 

MarC reYneBeaU
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omgeKeerde quiz

Maar dat kon niet met De Laatste Show. Dat programma vergde veel van 

zijn makers, en bovendien was Wyndaele ondertussen ook hoofdredacteur 

geworden van het Woestijnvis-weekblad Bonanza. Daarom rees het idee van 

een adempauze, met een minder arbeidsintensieve quiz in de plaats.

De Slimste Mens ter Wereld vergde een maandenlange voorbereiding, wat 

tot spanningen leidde tussen Wyndaele en Woestijnvis, zeker toen het pro-

ductiehuis na een tegenvallende proefopname extra medewerkers aan de 

formule liet sleutelen. Toen de quiz al op antenne was, belandde nog een 

aflevering in de vuilnisbak omdat een kandidaat door een black-out werd 

overvallen, wat de opname in een gênante kilte had gedompeld.

Eigenlijk is De Slimste Mens ter Wereld een omgekeerde quiz. In een 

‘gewone’ quiz bevat de vraag een aantal elementen die de kandidaat naar een 

correct antwoord moeten leiden. Bij De Slimste Mens ter Wereld gaat het onder 

meer in de finale net omgekeerd. Die omkering werd eerder al uitgeprobeerd 

in het Amerikaanse Jeopardy!, dat bij VTM Waagstuk heette. Daarin moesten 

deelnemers een als vraag geformuleerd antwoord geven.

Bij De Slimste Mens ter Wereld moet de kandidaat echter een heel verhaal 

vertellen. Zo groeide het idee dat een jury dat antwoord zou evalueren en 

zelfs quoteren. Daarom telde de jury aanvankelijk ook twee leden, onder wie 

een dame die wel enige bekendheid genoot, maar niet tot de usual suspects 

onder de BV’s behoorde. Maar die formule bleek riskant. Er sloop subjectivi-

teit in de quoteringen, wat de geloofwaardigheid van de quiz aantastte. 

Daarom zou de redactie de juiste antwoorden al van tevoren vastleggen.

Zo kreeg de jury een andere taak: het ‘duiden’ van de vragen. Een grapje 

mocht erbij, maar was niet de eerste optie. Want al stond amusement voorop, 

Wyndaele had ook ‘een leerrijke quiz’ op het oog, zei hij in een interview in 

2003, waar de kijker iets kon van ‘opsteken’. Daarin speelde zijn radioverle-

den mee.

Wereld moet alles weten
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comedians

Na verloop van tijd ging de feelgoodfactor zwaarder doorwegen en vielen 

de vragen wat minder lastig uit, mede onder invloed van Sam De Graeve, die 

bij VT4 en VTM ervaring had opgedaan met programma’s voor een ruim 

publiek. De jury kreeg een humoristischere rol en werd na zeven seizoenen 

dan ook door echte comedians bemand. Al mocht er voordien ook wel gela-

chen worden. Na een vraag in de tweede reeks over de N-VA, die toen met 

moeite de kiesdrempel had gehaald, vroeg Wyndaeles opvolger Erik Van 

Looy: ‘Heb jij daarvoor gestemd?’ Ik antwoordde: ‘Nee, dat moet iemand 

anders zijn geweest.’ Sam De Graeve had dat grapje in het script gezet, een 

van de betere van toen – tijden veranderen.

In de vroegste reeksen hield de jury wel mee het spelverloop in de gaten. 

Zo kon uw dienaar Erik Van Looy garanderen dat schrijfster Kristien 

Hemmerechts correct antwoordde toen ze ‘eierdooier’ noemde als ingrediënt 

van mayonaise, al had hijzelf ‘eigeel’ op zijn kaartje staan. Ik faalde wel pijn-

lijk toen minister van Defensie Pieter De Crem Hubert Pierlot noemde als 

naoorlogse premier en dit antwoord ten onrechte werd afgekeurd. Alsnog 

excuus, meneer de minister.

dag allemaal

De quiz vereist een brede kennis van zijn deelnemers. ‘Wie alle encyclo-

pedieën leest,’ zei Wyndaele bij de start, ‘is niet in staat om op alle vragen te 

antwoorden.’ Lectuur van de sportbladzijden in de krant of van Dag Allemaal 

is even noodzakelijk. Beursspecialist Paul D’Hoore kreeg dan ook alle lof toen 

hij bleek te weten dat het zoontje van Doortje en Pico in FC De Kampioenen 

Billie heet.

In deze invulling van wat vandaag een uomo universale ofte Slimste Mens 

ter Wereld moet zijn, weerspiegelt de quiz zijn bedenker Wyndaele, een adept 

van de postmoderne gedachte dat de oude scheiding tussen hoge en lage cul-

tuur achterhaald is. Zo verwelkomde het spel zowel Sergio Quisquater als 

Herman Van Rompuy. Toch waren veel deelnemers slechts vaag ‘bekend’ – 

zoals Greet Op de Beeck, tot dan toe alleen een stem op de radio – en kregen 

ze pas door De Slimste Mens ter Wereld een grotere renommee.

Niettemin dubde ook N-VA-voorzitter Bart De Wever lang of hij wel aan 

het programma zou meedoen, uit angst voor imagoschade. Maar dat hij er al 

bij zijn eerste passage werd uit gekegeld, belette hem niet om meteen in te 

gaan op een tweede uitnodiging twee seizoenen later.
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loyaliteit

In de eerste tests kreeg de waarlijk ‘slimste’ mens zelfs nog meer kwali-

teiten te bewijzen, in praktische proeven zoals het strijken van een hemd, het 

sjorren met scoutsknopen, het ophangen van een schilderij of het maken van 

mayonaise. Maar dat bleek te omslachtig en haalde de antenne niet. In die-

zelfde logica heette het, aldus De Graeve in 2003, dat De Slimste Mens ter 

Wereld ‘ook moet kunnen antwoorden op vragen van het publiek’. En de 

eerste reeks omvatte inderdaad een ronde met publieksvragen – al verdween 

die in de tweede serie.

De Slimste Mens ter Wereld deed wat het programma geacht werd te doen. 

In de kijkcijfers scoorde de eerste reeks (met gemiddeld 462.000 kijkers, 

777.500 voor de finale) zelfs beter dan De Laatste Show. De tweede serie 

volgde dan ook snel, al in april 2004, hoewel de redactie overwoog om daarna 

meteen te eindigen met een ultieme battle of the best. Uiteindelijk zou De 

Allerslimste Mens ter Wereld er pas eind 2010 komen, met gemiddeld 1,6 mil-

joen kijkers per aflevering.

Door de spanningen met de leiding van Woestijnvis besloot Bruno 

Wyndaele het productiehuis na afloop van het eerste seizoen van De Slimste 

Mens ter Wereld te verlaten. Dat stelde de medewerkers aan het programma, 

de jury inbegrepen, maar ook die van De Laatste Show, voor een loyaliteits-

probleem. De quiz was tenslotte Wyndaeles kindje. Maar inmiddels was er 

ook zoveel aan gesleuteld dat Wyndaeles verrassende opvolger, regisseur 

Erik Van Looy, De Slimste Mens ter Wereld moeiteloos naar zijn hand kon zetten.

© De StanDaarD

‘Erik Van Looy vroeg:  
“Heb jij voor de N-VA gestemd?” 

Ik antwoordde:  
“Nee, dat moet iemand  

anders zijn geweest’’’
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De Slimste Mens weet welke pilletjes je moet nemen tegen de pijn van het zijn, 
maar ook waarom cocaïnedealers liever met de auto rijden dan met De Lijn. 
Maak u klaar voor vijftien verstandige of onnozele vragen.

1.
Het opsteken van een 
sigaret na een vrij partij  
heeft de laatste jaren 
heel wat aan populariteit 
ingeboet. Wat doen we 
tegenwoordig – volgens 
een Brits onderzoek – wél 
als eerste nadat we de 
liefde hebben bedreven? 

2.
De Walen hebben koeterwaals, de Vlamingen hebben 
een taal die zich volgens Van Dale tussen de dialecten 
en de standaardtaal bevindt. Hoe noemen we die 
tussentaal? Het is een term die werd gelanceerd door 
schrij ver Geert Van Istendael. 

3.
Hoe heette de missie die 
Neil Armstrong in 1969 
op de maan heeft gezet? 

6.
Waarover hebben 
gastronomen het als zij  
praten over een Moeder 
Overste, een Dulle Teve, 
een Kloeke Blonde en een 
Dikke Mathile? 

7.
Welke voormalige 
televisiepresentator 
zit verscholen in het 
volgende anagram: 
‘wip rectaal = au’? 

4.
Robin Hood stal van de 
rij ken. Ken je de naam 
van zij n aartsvij and nog? 
De sheriff van... 

8.
Een cryptisch sterren-

kundig vraagje: welke ster 

doet al uw verbouwingen 

in het zwart? 

9.
De enige muis die op 

twee poten kan lopen, 

is Mickey Mouse. Maar 

welke eend kan op twee 

poten lopen? 

5.
Waarmee speelt een 
podoloog? 

Het  Sl imSte  Boek  ter  wereld  1 8
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13.
In Oost-Vlaanderen ligt 
een streek die Eeklo als 
centrum heeft. Het is niet 
Bommaland, Omaland of 
Oudewij venland, maar wat 
dan wel? 

10.
‘Rasputin’, ‘Rivers of 
Babylon’, ‘Daddy Cool’, 
‘Brown Girl in the Ring’… 
Van welke groep zij n dit 
bekende hits? 

11.
Een cryptische vraag: 
welke vis is lesbisch? 

14.
Italië is ingedeeld 
in twintig regio’s. 
Bij voorbeeld Toscane 
(met als hoofdstad 
Firenze) en Lombardij e 
(met als hoofdstad 
Milaan). Van welke regio 
is Rome de hoofdstad? 
De naam klinkt vertrouwd 
bij  voetballiefhebbers. 

12.
Van de zeven wereldwonderen uit de klassieke wereld 
bestaat er nog amper één. Weet u welk? 

15.
Welke vrouw had krioelende 
slangen als kapsel? 1
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