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Kurt Defrancq redt bejaarde dame uit water  
 

 

Defrancq werd gealarmeerd door haar echtgenoot, een slechtziende man die zijn vrouw niet 
meer vond. Zelf blijft hij er bescheiden bij. "Ik heb gewoon gedaan wat een mens op zo'n  
moment hoort te doen."  
  
Er is nog meer nieuws rond Defrancq. Volgende week gaat hij in het Goethe Instituut in 
Bratislava de monoloog De Buitenkant Van Meneer Jules spelen, naar het gelijknamige boek 
van Diane Broeckhoven, dat een internationaal succes is.  Er zijn ook plannen voor een 
verfilming door Peter Carpentier. Bergman-actrice Liv Ullman zou eraan willen meewerken. 
Het dossier loopt bij het VAF. FeVa, RdC  
  
Elke aflevering bedenken De Pauw en Galle - de twee kennen elkaar van de Comedy Casino 
Cup, die de tweede won toen de eerste in de jury zat - opdrachten voor elkaars team. Een BV  
verdedigen die op minder flatterende wijze het nieuws heeft gehaald? Een delicate vraag van 
een kind beantwoorden? De teams moeten zich in diverse rondes uit penibele situaties  
redden met als enig wapen hun mondigheid. Een verbaal steekspel, in de traditie van het 
Britse Have I Got News For You en - dichter bij huis - Onvoorziene Omstandigheden en De  
Rechtvaardige Rechters.   
  
Dat De Pauw de presentatie aan Cath Luyten, mevrouw Frank Raes, overlaat, is niet zonder 
reden. "Ik merkte dat ik me niet kon inhouden en de hele tijd aan dat verbale opbod wilde  
meedoen", zegt De Pauw. "Dat werkte niet. Ik ken Cath van Vlaanderen Vakantieland en ik 
had me al vaker afgevraagd waarom er met haar niet meer gedaan werd. Ze heeft een  
geweldige naturel en bovendien is ze verstandig en verbaal sterk genoeg om David en mij, 
indien nodig, de mond te snoeren."  
  
"Er kan niet veel misgaan"  
  
"Ik weet ook niet waarom er met mij niet meer is gedaan", lacht Cath. "Al was ik zelf nooit 
vragende partij. Ik zou wel zot zijn om de wereld te laten vallen om in een zwarte doos te 
kruipen, zei ik vroeger altijd. Nu doe ik het dus toch, maar tijdelijk. Ik zou Vlaanderen 
Vakantieland niet kunnen missen. Ik vind dat comfortabel, zo op zaterdag in de vooravond. In 
de luwte. Al ben ik nu net minder nerveus, omdat ik in Vlaanderen Vakantieland soms van 
twee keer niks íéts moet maken. Nu kan er niet veel misgaan, denk ik, met zo'n ploeg."  
  
Dat weet De Pauw nog zo niet. "Ik probeer er niet van wakker te liggen, maar de 
zondagavond is vaak een vergiftigd geschenk", zegt hij. "We komen in de plaats van De 
Pappenheimers en dat schept verwachtingen die moeilijk in te lossen vallen. Dat  
programma is intussen zo'n klassieker dat Tom Lenaerts niet eens genomineerd is voor een 
Vlaamse Televisiester voor Beste Presentator. Da's alsof Indiërs de grootste Indiër zouden  
verkiezen en Mahatma Gandhi zouden vergeten (lacht)."   
  
Lenaerts is de komende weken toevallig een van de gastspelers in De Kazakkendraaiers. "Of 
ik hem met mij een team zou laten vormen, for old times' sake? Ik zou het durven", glimlacht 
De Pauw.  
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