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Seizoen 15 is begonnen, is het voor jou 
al een beetje routine?
‘Dit seizoen was bijzonder, voor het eerst 
aan de slag na het winnen van de Gouden 
Televizier-ring. Die prijs voelde echt als een 
beloning. Nu was de vraag: kunnen we het 
waarmaken?’

En?
‘Ik vind dat we daarin geslaagd zijn. Na 
zoveel seizoenen is het programma qua 
format herkenbaar en toch blijven we bij 
de tijd door ieder seizoen iets kleins aan 
te passen. De setting, Sri Lanka, is ook bij-
zonder goed: we hebben speelfilmachtig 
beeldmateriaal geschoten. En we hebben 
een breed scala aan deelnemers, van musi-
calactrice en journaallezer tot komiek. Het 
is elke keer een uitdaging om zo’n team 
samen te stellen.’

Hoezo? Ik neem aan dat er genoeg 
animo voor is.
‘Ja, dat zeker, aanbod is er genoeg. Je krijgt 
spontane aanbiedingen en er zijn genoeg 
kennissen uit het vak die erop zinspelen. 
Dan vertellen ze “ik hoef niet aan een 
programma mee te werken maar het lijkt 
me wel leuk om aan Wie is de Mol? mee te 
doen...”. De agenda blijkt vaak het grootste 
probleem: je moet drie weken vrij kunnen 
maken, en dan heb je alsnog kans dat je na 
twee dagen weer thuiszit. Niet iedereen kan 
of wil dat. WIDM heeft een officiële kandi-
datencoach. Voor sommige programma’s 

selecteer je mensen die onenigheid met elkaar kunnen 
krijgen. Bij ons hoeft dat niet, het spel zorgt sowieso 
al voor scherpe kantjes. Daarom zoeken we een homo-
gene samenstelling. Ik ben nog steeds bevriend met 
mijn medekandidaten Patrick Stoof, Karin de Groot, 
Soundos El Ahmadi en Jan Kooijman. Ik heb nooit 
bij een studentenvereniging gezeten maar ik zie het 
als het effect van een ontgroening, dat schept ook een 
band. Wat wij hebben meegemaakt kunnen we alleen 
met elkaar delen.’

Dit is je vierde seizoen als presentator. Kost het je 
nog moeite om al die informatie voor je te houden? 
Je loopt lang met een geheim rond. 
‘Nee, het kost me weinig moeite. Ik kan er wel beter 
mee omgaan dan in mijn eerste seizoen. Toen was ik 
bewust bezig met alles wat ik niet mocht zeggen en de 
eventuele hints die ik wel mocht geven. Nu ben ik zelf-
verzekerder, ik weet dat het geheim bij mij veilig is. Al 
merk ik dat ik langzamer praat zodra mensen mij op 
WIDM aanspreken. Ik wil er niks uitflappen.’

Je was al op tv te zien maar WIDM is zo’n kijkcijfer-
hit dat je meteen officieel beroemd werd. Merk je 
daar veel van?
‘Vooral in die tien weken dat WIDM uitgezonden 
wordt. Het programma is zo interactief, miljoenen kij-
kers doen thuis mee. Dat levert grappige momenten op, 
in de rij bij de kassa bijvoorbeeld. Dan vraagt iemand 
me iets en blijft me dan heel lang aanstaren, ook al zeg 
ik dat ik er niks over kan zeggen. Men hoopt in mijn 
blik iets te zien waar men bevestiging uit kan halen. 
Dat ik zoveel volgers heb op Facebook dat ik inmiddels 
een heuse pagina ben, dat vind ik grappig.’ 
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a piece of art
De nieuwe Wie is de Mol? houdt weer mil-
joenen kijkers in zijn greep. Presentator Art 
Rooijakkers (38) ging er ooit zelf met de buit 
vandoor en werd vorig jaar winnaar van de 
Slimste Mens. Ditjes & Datjes sprak met deze 
intelligente jongen, die het liefst in een Elvis-
pak zou rondlopen. 

WIDM seizoen 15
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Je hebt een exclusief contract bij 
AVROTROS, wat heb je dit jaar nog op 
het programma staan?
‘We zijn bezig met een tweede seizoen van 
Bloed, Zweet en Snaren dat dit voorjaar 
wordt uitgezonden. Ik volg de leden van 
het Concertgebouworkest. Dat zijn mensen 
voor wie ik veel respect heb. Ze zijn talent-
vol en hebben een enorme zelfdiscipline.’

vals spelen

Je hebt het imago van stille, slimme 
presentator. Welke kant van jou zien we 
niet op tv?
‘Wat niet iedereen weet, is dat ik een enor-
me muziekfanaat ben. Ik ga vaak naar con-
certen, ben gek op Bruce Springsteen, 
Elvis en ga zo maar door. Fan is niet het 
woord, eerder heldenverering. Zo heb ik 
ooit de hand van de zanger Morrissey 
mogen zoenen. Een indrukwekkende 
ervaring.’

Met het potgeld van WIDM wilde je een 
reis naar Graceland maken, zei je ooit. 
Heb je dat nog gedaan?
‘Ja, het is bijna surreëel om daar te zijn. Er 
is sinds de jaren zeventig niks aan het inte-
rieur veranderd, je staat gewoon naast de 
bank waarop hij gezeten heeft!
Mocht de televisie verdwijnen, dan zou 
ik als Elvis-impersonator de wereld rond-
gaan. Dat is een kant die velen niet van me 
kennen: de Elvis die diep in mij verborgen 
zit...’

Je zegt in een interview dat je venijniger 
bent dan dat je op tv doet vermoeden. 
Waar uit zich dat dan in?
‘Tijdens een wedstrijd of het spelen van een 
spelletje. Dan ben ik fanatiek. Mijn neefje 
is nu vijf en ik vind dat hij oud genoeg is 
om normaal mee te spelen. Ik laat hem niet 

meer winnen, dus verliest hij bijna altijd. Het valt mee 
hoor, hij mag wel winnen als we samen hardlopen.’
En als je dreigt te verliezen?
‘Dan speel ik vals, ik doe alles om toch te winnen.’

De vriendin van Art, Andrea Pleijte met wie hij al tien 
jaar samen is, werkt ook in de televisiewereld. Ze kun-
nen samen flink mollen want zij is eindredacteur van 
Waar is de Mol? Art was vorig jaar samen met Johnny 
genomineerd voor de Zilveren Televizier-Ster Man. 
Johnny ging er met de prijs vandoor maar vergat in 
alle euforie zijn felbegeerde ster mee te nemen. Art en 
Andrea namen de award mee naar huis.

Kun je Andrea in vertrouwen nemen voor wat 
betreft WIDM?
‘Wel toen ik kandidaat was, je mag 1 persoon in ver-
trouwen nemen. Sinds ik aan het programma meewerk 
praten we er thuis niet over. Het is hetzelfde als graag 
naar een film willen en dat een ander het hele verhaal 
al verklapt. Het was trouwens haar eigen verzoek, ze 
wil het niet weten. Dat is wel zo makkelijk.’

Tot slot, heb je nog goede voornemens voor 2015?
‘Voornemens heb ik het hele jaar door. Toen ik in 
november de marathon van New York had gelopen 
nam ik me voor nóóit meer hard te lopen, maar ik 
zwichtte al na een paar weken. Eén aspect van 2014 
hoop ik naar dit jaar mee te nemen. Het leek alsof 
het algehele cynisme en de zure maatschappijkritie-
ken wat afnamen. Ik hoop dat die positieve trend dit 
komende jaar doorzet. Dat hebben we allemaal hard 
nodig.’ n

Met zijn vriendin Andrea

Heldenverering


