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STORYTELLING

Al van jongs af aan luisterde Wannes Cappelle naar verhalen. De 

verteller van dienst was — zijn god — Willem Vermandere. Wan

nes Cappelle luisterde even graag naar de verhalen die Verman

dere tussen zijn nummers vertelde, als naar diens liedjes. De 

zanger van Het Zesde Metaal ontdekte het belang van verhalen 

vertellen toen hij ervoor koos om godsdienstleraar te worden. 

De consulent van het toenmalige PMS, nu het CLB, duwde hem 

die richting in. Maar daarmee was de kous niet af: “Ik besefte 

pas later dat ook Willem Vermandere eerst godsdienstleraar was 

geworden. Maar we konden niet zomaar vertellen wat we zelf 

wilden. Ik realiseerde me laattijdig dat ik mijn eigen vertellingen 

wilde brengen. Ik had toen nog geen idee dat ik ze later zou 

zingen, laat staan in het WestVlaams.”

De luisteraar meenemen

Wannes Cappelle doet aan storytelling. Net zoals in zijn scena

rio’s bij het bekende Bevergem, wil hij aantonen dat we eigenlijk 

allemaal een beetje prutsers en sukkelaars zijn. En dat mag best. 

WANNES CAPPELLE, ZANGER VAN HET ZESDE METAAL

“Wie eerlijk is, 
moet zijn leugens 
niet onthouden”

In de tweede week van juni komt Wannes 
Cappelle bij ETION zijn verhalen vertellen 
rond het kampvuur. De zanger is vandaag 
zelf ook een ondernemer met een verhaal, 
al heeft de West-Vlaming het graag over 
‘vertellingen’. Hij zal het alvast eens zijn met 
wat Jochanan Eynikel schrijft in zijn inspira-
tienota: dat verhaal moet ‘verbinden’. Voor 
Cappelle moet dat verhaal dan wel per-
soonlijk en oprecht zijn.
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Hij wil zichzelf, de anderen en 

de dingen relativeren, door de 

mensen een spiegel voor te 

houden. Voor hem is de es

sentie van verhalen vertellen 

mensen mee te nemen, hen te 

ontroeren en zich kwetsbaar 

te laten opstellen in een toch 

zo harde maatschappij: “We 

leven in een wereld waarin 

we ons steeds sterk(er) moe

ten voordoen. Iedereen werkt 

hard en moet zich flink voor

doen in een omgeving waarbij 

in elk klein conflict, maar ook 

in elke oorlog, uiteindelijk 

iemand op de knieën gedwon

gen wordt. Reeds in mijn 

eerste boek ‘Ontferm u’, was 

dat de boodschap. Het ging 

wel over de zorg — zich over 

iemand ontfermen — maar 

ik speelde ook met de term 

‘ontferm u’: maak uzelf wat 

minder ferm. Met mijn ver

halen wil ik de luisteraar voor 

me winnen door hem aan te 

spreken en hem vervolgens 

mee te nemen naar waar ik 

dat wil.” ››
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Ondernemerschap

Ook ondernemers moeten een verhaal brengen, vindt Wannes 

Cappelle. Het Peugeotvoorbeeld van Yuval Noah Harari inspi

reert hem. Harari betoogt dat ‘Ik rij met een Peugeot’ zo veel 

meer zegt en is, dan de som van de fabrieken, de arbeiders en de 

onderdelen van de auto. Het gaat om de belevenis met alles erop 

en errond. Voor Cappelle moet een ondernemer met een verhaal 

komen dat persoonlijk en oprecht is. Eén van zijn voorbeelden is 

Fairphone: “Het bedrijf wil smartphones maken zonder slavernij 

en uitbuiting. Toch geven ze toe dat ze, zolang ze kobalt nodig 

hebben, nog via de mijnen in Congo moeten passeren. Maar ze 

stralen in hun streven naar duurzaamheid, een vorm van eer

lijkheid uit en dat apprecieer ik.”

Ondertussen zijn Wannes Cappelle en Het Zesde Metaal zelf 

een bedrijf met een sterk merk geworden: “Ik ben zelf met dat 

ondernemerschap bezig, maar dat hoeft niet negatief te klinken. 

Wat ik vooral wil bewaken, is dat we onszelf blijven. Dat is onze 

sterkte en dat moeten we behouden. Zo wil ik bijvoorbeeld op 

Instagram geen zaken zien passeren die zinloos zijn of enkel 

activiteit genereren zonder toegevoegde waarde. We willen geen 

lucht verkopen. Er moet iets tegenover staan dat onze acties 

rechtvaardigt. Het leuke aan mijn merk is dat we niet liegen. En 

wie eerlijk is, hoeft zijn leugens 

niet te onthouden, zeggen we 

hier. Dat is een goede slogan 

voor ons.”

Wereld veranderen

Wannes Cappelle ziet onder

nemers als die mensen die de 

wereld kunnen verbeteren: “Het 

is hun plicht de verandering te 

zijn in de wereld die ze willen 

veranderen. Dat is mijn oproep aan iedereen die onderneemt: is 

het nodig om iedereen in deze wereld een SUV aan te smeren? 

Is het dat wat we nodig hebben? We moeten ons allen afvragen 

wat onze wereld nodig heeft om beter en mooier te worden en 

hoe we daaraan kunnen bijdragen. Ik zie dagelijks een voor

beeld bij mijn eigen geluidsman. Jeroen Vereecke leidt het be

drijf Robinetto. Dat wil flessenwater doen verdwijnen. Het is gek 

dat vrachtwagens water uit Italië de wereld rond voeren omdat 

dat water beter zou smaken. Robinetto streeft ernaar nutteloos 

transport met flessen water te vermijden en dat te vervangen 

door gezond kraantjeswater voor iedereen. Dat is hun doel, 

waarbij de vennoten maximaal herinvesteren in het bereiken 

van hun doel. Daarom betalen ze zichzelf niet extreem uit. Een 

mooi voorbeeld in mijn eigen omgeving.”◼

Van underdog naar gevestigde waarde

In zijn recentste boek ‘Heersers’ vertelt Cappelle hoe hij als un

derdog worstelde met het Engels als heersende taal in de pop

muziek, het Algemeen Nederlands dat nodig bleek om verstaan

baar te zijn en de suprematie van Filip Kowlier. Hij besefte pas 

laat dat hij, net als zijn leermeester Vermandere, zijn verhalen 

kon zingen en dan nog wel in zijn eigen taal, het WestVlaams. 

Recent reageerde hij ietwat verbolgen op een fan die in een re

censie op Facebook schreef dat hij zoals vaker in zijn underdog

rol was gekropen: “Ik heb die 

rol nooit bewust gespeeld, maar 

besefte dat de man gelijk had. 

Ik heb me daar steeds goed bij 

gevoeld en gebruikte dat als een 

wapen om de aandacht te krij

gen. Voor ik bekend was, moest 

ik iedere keer weer de aandacht 

winnen van mijn publiek. Als je 

mensen niet meteen bij de keel 

kan grijpen, ben je hen kwijt. En 

ik ben geen Tamino, die met de eerste noten de mensen van hun 

stoel laat rollen. Gezien ik dat niet had, vertrok ik steeds van 

mijn kleinheid.”

Ondertussen is Cappelle met Het Zesde Metaal een grote speler 

geworden. Dat maakt het ergens gemakkelijker, beseft Wannes: 

“Enerzijds krijg ik meteen alle aandacht. Maar anderzijds moet 

mijn verhaal de luisteraars toch direct aangrijpen. Men ver

wacht van mij dat ik er onmiddellijk sta. Dat heeft ook gevolgen 

voor de verhalen in mijn bindteksten. Vroeger was dat heel 

onschuldig en had ik niets te verbergen, want niemand kende 

me. Vandaag kan ik niet zomaar meer mijn privéleven te grabbel 

gooien in mijn verhalen. Bovendien is het excuus van de kleine 

artiest weggevallen als iets misloopt. Ik besefte dat toen ik voor 

het eerst op Rock Werchter stond. We zijn niet meer dat kleine 

groepje, we hebben het gemaakt en moeten dus tegen grote 

verwachtingen optornen. Ervoor kon je sterker presteren dan de 

geringe verwachtingen die het publiek had.”

“Wat ik vooral wil bewaken, 
is dat we onszelf blijven. Dat is 
onze sterkte en dat moeten we 

behouden.


