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Meest Sexy Vegetariër Guido Weijers:

"Principes zijn er
om te laten varen"

Mk geloof in alles wat

God verboden heeft'.

Deze tekst prijkt op het

shirt van Guido Weijers.

Hij houdt van

statements. Fuck Mugabe

wordt zijn volgende

slogan. Eerder dit jaar

werd Guido Weijers

verkozen tot Meest Sexy

Vegetariër van 2007.

"Dat streelde mijn

ijdelheid weer even."
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Cuido Weijers' carrière gaat als een
speer, afgaande op de uitverkochte
zalen momenteel, sinds hij als
beginnend cabaretier in 2000 de
Publieksprijs op Cameretten - het
grootste cabaretfestival van Nederland
-won.
Naar zijn oudejaarsconferentie van
afgelopen jaar, uitgezonden door SBS 6,
keken bijna twee miljoen mensen. Hij
verloor daarmee een weddenschap,
waarin hij beloofde zijn haar af te
scheren bij meer dan één miljoen
kijkers. De media stonden er vol van.
"Leuk, die aandacht, maar ik heb liever
dat ze over mijn voorstelling zelf
schrijven."
Hoe verklaart de Bredase cabaretier zijn
succes? "Het publiek herkent zich in
wat ik zeg. En ik probeer gewoon een
leuke voorstelling te geven. Dat lukt
blijkbaar." Daarmee is een jongens-
droom uitgekomen. "Toen ik als
elfjarige naar een voorstelling van
Herman Finkers keek en zag hoe hij
vijfhonderd mensen aan het lachen
maakte, dacht ik: 'Geweldig. Dat wil ik
later ook kunnen."'
Maar waar hij de eerste jaren vooral
wilde knallen en mensen aan het
lachen maken, zoekt Guido nu steeds
meer de diepte op."Harder dan hard
lachen lukt niet. Ik wil ook iets
meegeven. Het schrijfproces vind ik ook
steeds leuker. Maar, als het erop aan
komt, is een avond voor mij pas
geslaagd als de zaal helemaal losgaat.
Dat geeft enorm veel energie."
Die kick blijft, ondanks het besef dat
een cabaretier zijn eigen volgelingen
kweekt. "Het publiek dat naar mijn
voorstelling gaat, houdt van
mijn soort cabaret. Maar ik
zie ook graag bezoekers, die
het niet met me eens zijn."
Toch gelooft Guido Weijers
dat geen enkele cabaretier
zonder bevestiging kan.
"Dan kun je net zo goed
thuis een boek gaan schrijven. Ook ik
heb stiekem die bevestiging nodig."
Hij is vooral bekend van de woordgrap-
pen die hij de eerste voorstellingen
maakte, zoals in Boterhamworst uit
2001, ook de periode waarin hij
vegetariër-af was. "Maar ik word steeds
meer fysiek, leg nu meer de nadruk op
het visuele."

Artistieke vrijheid
Uit e-mails die Guido Weijers
ontvangt, blijken zijn woordgrappen
en boodschappen bij bezoekers veel los
te maken. Zoals de boodschap uit zijn
tweede voorstelling Myosotis! dat je
iedere dag opnieuw keuzen kunt
maken. Dat mensen te vaak voortkab-
belen met hun leventje. "Ik kreeg eens
een e-mail van een vrouw voor wie die
boodschap de doorslag gaf om van

haar man te scheiden. Zij was me daar,
uiteindelijk, dankbaar voor." Weijers
voelt daardoor echter geen druk."Ik
probeer iets mee te geven, maar het is
de verantwoordelijkheid van de
bezoeker wat die daar mee doet."
Grof om het grof zijn, zoekt Guido
Weijers niet op. "Wel de grenzen. Ik
houd van een rauw randje. Steeds
meer. Ik word meer en meer recalci-
trant. Maar ik kan soms dan wel grof
zijn, ik onderbouw mijn uitspraken
altijd. Ik denk dat ik daardoor niet
kwetsend ben." Maar evengoed:
concessies zal hij niet doen. "Een
artiest mag je nooit in zijn vrijheid
beperken."
Nu hij deze zomer niet op tournee is,
staat hij meer open voor prikkels van
buitenaf. "Ik maak me weer druk om
dingen. Mijn oogkleppen vallen af. Als
ik op tournee ben, ben ik vooral gericht
op de voorstelling die ik 's avonds ga
geven. Nu kijk ik meer om me heen.
Zo voel ik oprechte woede om de
misstanden in Zimbabwe. Maar ik ben
ook bang dat we die binnen enkele
maanden weer zijn vergeten. Tegelijk,"
voegt hij eraan toe, "zijn er drie
waarheden. Jouw waarheid, mijn
waarheid en dé waarheid. Iedereen
denkt gelijk te hebben."

Principes
Weijers permitteert het zich van zijn
principes te kunnen afwijken, "ledere
dag besluit ik opnieuw wel of geen
vegetariër te zijn." Op zijn elfde koos
hij ervoor, omdat hij het zielig voor de
dieren vond dat ze geslacht werden.
Zeven jaar later gaf hij er de brui aan.

"Het principe was weg. Ik voelde er
niets meer bij."
Totdat hij drie jaar geleden besloot
vlees en vis weer te laten staan. "Ik vind
de manier waarop dieren geslacht wor-
den verschrikkelijk. De bio-industrie is
ziek. Aan die manier van dierenhouden
wil ik niet bijdragen. Maar," voegt hij
eraan toe, "principes zijn een loden bal
aan je voet. Elke dag moet je beslissen
of je die met je mee wil nemen. De drie-
eenheid groenten-vlees-aardappelen is
zo'n last. Maar evengoed het idee dat je
je leven lang vegetariër zou moeten
blijven, omdat je ooit die beslissing
hebt genomen. Ik wil geen slaaf van
mijn principes zijn."
Bewustwording van wat iemand eet, is
voor hem een groter goed. "Iemand die
van een biefstukje geniet, moet dat
vooral doen, als die maar weet wat er

aan vooraf is gegaan. Met iemand die
gedachteloos volgespoten kipfilets door
de wokschotel snijdt, niets proeft en
alles automatisch naar binnen werkt,
heb ik wel moeite. En ook het principe
van onbeperkt spareribs eten. Vlees
moet geen gewoonte worden. Mensen
zijn daar te gemakzuchtig in."
Kwaad maakt hij zich ook om Zaanse
mayonaise, waarbij gebruik gemaakt
wordt van legbatterijeieren."De fabri-
kant is een star bedrijf. Consumenten
blijken best bereid een paar centen
meer te betalen voor mayonaise van
scharreleieren. Het argument dat het
de onderneming geld gaat kosten, klopt
dus niet. Andere fabrikanten zijn allang
overstag gegaan."
Verontwaardigd is hij ook om andere
vormen van dierenleed. "Ik kan het niet
nalaten stiekem te genieten wanneer
een stierenvechter zelf op de horens
gaat." Ook tijdens zijn deelname aan
Peking Express vorig jaar werd hij met
dierenmisbruik geconfronteerd.
Daarvan was hij meer onder de indruk
dan van de armoede in India. "Toen de
cameraploeg een man en een beer met
een touw door zijn neus ging filmen,
werd ik woedend. Zolang wij dat blijven
filmen, blijven mensen beren voor
entertainment gebruiken. Zoiets vind ik
walgelijk. Het raakt me wanneer ze
dieren zo slecht behandeld worden.
Dierenleed ligt soms dichter bij me dan
menselijk leed."

Uitblinken
Begin dit jaar werd Guido Weijers uit-
verkozen tot Meest Sexy Vegetariër van
2007. "Mijn ijdelheid werd gestreeld,

maar verder betekent
het niet veel voor me.
Wel vind ik het leuk dat
ik met mijn bekendheid
iets kan overdragen.
Verschillende fans zijn
inmiddels vegetariër
geworden."

Vrienden koken graag vegetarisch voor
hem. "Ze zijn zelfs met vlees gaan
minderen, omdat ze ontdekken dat het
zonder ook lekker is." Gezond eten -
voor Weijers nooit een reden geweest
om vegetariër te worden - is belangrijk
voor hem. "Ik eet veel gezonder dan de
gemiddelde Nederlander. Dat moet ook
wel, want ik moet fit een voorstelling in
en verbrand 's avonds veel calorieën. Ik
heb vaak de neiging na afloop een hele
zak snoep leeg te eten, maar ik beheers
me."
Daarnaast stapt hij een paar keer per
week op zijn racefiets. "Als ik met mijn
vrienden race, wil ik de eerste zijn.
Als eerste de eindstreep halen. Wil ik
winnen, Net als bij een voorstelling.
Dan wil ik ook uitblinken. Noem dat
maar kinderachtige ambitieuze
speelsheid." •
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