Veerle & Kathleen
“Jij was en “En jij bent
bent mijn altijd een
aspirientje” plakbeest
geweest”
Les extrêmes se touchent. Dat
kun je wel zeggen van de vriendschap tussen actrice en comedienne Veerle Malschaert (44)
en Kathleen Van Cante (43),
haar jeugdvriendin. Twee tegenpolen die de kunst verstaan om
de andere de ruimte te geven om
ongegeneerd zichzelf te zijn.
Hun vriendschap ontstond in
het vierde leerjaar in de SintVincentiusschool in Dendermonde. Kathleen was de nieuwkomer
in de klas van Veerle. Of er iemand Kathleen de weg naar de
toiletten kon tonen? De vinger van
Veerle ging onmiddellijk de lucht
in. “De Moeder Theresa in mij
voelde zich meteen geroepen om
dat stille meisje wegwijs te maken
in onze grote school.”
Wat trok jullie aan in elkaar?

Veerle: “Het was van meet af aan
duidelijk dat we verschillend waren. Ik was degene met de grote
mond. Het haantje de voorste van
de klas. Kathleen was het stille,
verlegen meisje.”
Kathleen: “Jij was duidelijk de
sterkere. Je stond ook op veel
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Hoe hebben jullie elkaar
met de jaren zien evolueren?
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vlakken al verder dan ik. Maar dat
gaf mij een bepaalde geborgenheid.”
Veerle: “Een echte deugniet en
wildebras was ik. Als puber werd
ik ook nog een jongenszot. De verhalen over al mijn liefdesperikelen die jij hebt moeten aanhoren.
Soms was het een echte soap.”
Kathleen: “Ik vond dat best
spannend en leerrijk. Hoe vaak
heb ik niet aan mijn moeder verteld dat ik mijn bus gemist had
om naar jouw verhalen te luisteren?”
Veerle: “Hoe verschillend we ook
waren, jij gaf me een veilig gevoel.
Het gevoel dat ik bij jou alles
kwijt kon en dat het bij jou in goede handen was. Bij jou vond ik
ook rust. Jij was en bent nog
steeds mijn aspirientje.” (lacht)

Veerle: “Samengevat kun je stellen
dat Kathleen de laatbloeier is en ik
de vroegbloeier ben. Met de jaren
heeft Kathleen geleerd om haar
grenzen duidelijk aan te geven. Niet
onbelangrijk, wanneer je bevriend
bent met iemand die, zoals ik, nogal
eens durft door te drammen. Toch
hebben we in al die tijd nog nooit
woorden gehad.”
Kathleen: “Het klopt dat ik vroeger
eerder het meegaande type was. Zo
van laissez faire, laissez passer. Dat
is met de jaren veranderd. Ik heb
geleerd meer voor mezelf op te komen en aan te geven wanneer ik
iets niet fijn vind. Veerle heeft me
daarin ongetwijfeld geïnspireerd.”
Veerle: “Ook wanneer Kathleen
aangeeft dat ze niet akkoord gaat,
doet ze dat op een liefdevolle manier. Sterk vind ik dat. Als je de evoluties van onze levens vergelijkt,
dan zie je bij mij veel pieken en dalen. Bij Kathleen loopt die levenslijn
veel meer gestadig. Het zijn eerder
golfjes die elkaar opvolgen. Toch
kunnen onze twee levenslijnen perfect naast elkaar lopen. Op de een of
andere manier blijven onze levens
met elkaar verbonden. Ik vergelijk
mezelf wel eens met een aapje in de
jungle dat vanop de bomen op en
neer springt, af en toe eens valt en
dan haar weg weer verderzet. En
dat terwijl Kathleen als een rustige
lama haar weg vervolgt.”

Interview

Hoe verklaar je die band tussen
twee vrouwen die op het eerste
gezicht heel verschillende
persoonlijkheden zijn?

Kathleen: “Veerle is iemand die je
oprechte aandacht geeft. Toen ik
mijn pasgeboren kindje verloor,
heb ik dat heel sterk ervaren. Ook
toen mijn vader overleed, was ze
er. Dat ze er toen onvoorwaardelijk voor me was, maakt onze band
alleen maar sterker.”
Veerle: “Deep down verschillen we
niet echt. De waarden die we in
het leven hanteren zijn dezelfde.
We houden allebei heel erg van de
natuur en van mensen. Eigenlijk
zijn we allebei emotionele softies.
Onze harten gaan van dezelfde
dingen harder slaan. Onze kern is
dezelfde. Hij veruitwendigt zich
alleen anders. Kathleen vertolkt
die kant van mij die de buitenwereld niet kent.”
Wat waardeer jij het meest in
de andere?

“Eigenlijk zijn we
allebei emotionele
softies”, zeggen
Veerle en Kathleen.

Veerle: “Kathleens stille kracht
maakt me rustig. Soms kan ik echt
over de top gaan. Dan heb ik nood
aan een golfbreker waarop de wilde golven van mijn leven opnieuw
tot rust komen.”
Kathleen: “Ik vind het fijn dat
Veerle zaken in mij aanwakkert.
Zij heeft me bijvoorbeeld geleerd
om meer van de lichamelijke kant
van het leven, elkaar aanraken,
kusjes geven en knuffelen, te genieten. Vroeger zou ik me daar wat
onwennig bij gevoeld hebben.
Maar Veerle is altijd een plakbeest
geweest. (lacht) En kijk, het heeft
duidelijk iets in me losgemaakt.”
Veerle: “Onder invloed van Kathleen heb ik mijn drang om dingen
te doen wat getemperd. Vroeger
zou ik veel activiteiten gepland
hebben om toch maar niets te missen. Nu weet ik dat je ook een fijne
dag kunt beleven zonder dat er van
alles hoeft te gebeuren. Samen met
Kathleen en onze kinderen een
dag thuis doorbrengen, is oké.”
Kathleen: “En ik vind het dan
weer tof dat jij soms met een gevuld programma op de proppen
komt. Dat zet mij dan weer aan
om dingen te doen die ik anders
nooit gedaan zou hebben.”
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Veerle

“Eigenlijk zou de perfecte
man voor mij de mannelijke
versie van Kathleen zijn”
Kunnen jullie elkaar ook ergeren?

Veerle: “Kathleen houdt er nogal
van om spullen te laten rondslingeren. (lacht) Als we samen met
onze vier kinderen op vakantie
zijn in een caravan, dan kan dat
voor iemand die, zoals ik, meer
op orde gesteld is, vervelend zijn.
Toch stel ik vast dat ik me daarover tijdens onze vorige vakantie,
niet druk heb gemaakt. Elkaar
verdragen en nemen zoals je bent,
het is volgens mij de basis van
vriendschap, maar ook van liefde.”
De andere aanvaarden zoals zij is.
Is dat het geheim achter jullie
vriendschap?

Veerle: “Ik zie Kathleen als mijn
best bewaarde geheim. Bij haar
mag ik zowel de drukke als kwetsbare versie van mezelf zijn. Die
gevoelige kant van mij kent de buitenwereld meestal niet. Kathleen
kent die wel en dat schept een
band. Vooral omdat ik altijd bij
haar terechtkan en zij nooit een
oordeel over mij of mijn verhalen
zal vellen. Gewoon het feit dat ik
alles aan haar kan vertellen en
weet dat ze echt luistert, helpt me
om dingen in perspectief te zien.”
Kathleen: “In het algemeen benader ik de dingen veel voorzichtiger
en beredeneerder dan Veerle.
Maar meestal doe ik niet meer dan
aandachtig luisteren. Weten dat de
andere met je meeleeft, is op zich
al heel waardevol.”
De film My brilliant friend vertelt
het verhaal van twee meisjes met
twee verschillende karakters die

Kathleen
“Als je getuige bent

van het verdriet van je
vriendin, dringt het pas
echt door hoe pijnlijk
scheiden kan zijn”
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elkaar uitdagen om hun grenzen
te verleggen. Herkenbaar?

Veerle: “Ja, eigenlijk wel. Ik denk
dat we elkaar vooral een spiegel
voorhouden.”
Kathleen: “Rond moederschap
doen we dat zeker. Mijn kindjes
zijn eerder stil. Op zich is daar
niets mis mee, maar het kan wel
tot gevolg hebben dat je minder
gehoord wordt. Veerle heeft me
daarbij doen stilstaan. Ondertussen
let ik er dan ook op dat ze helder
leren communiceren. Ik ben ervan
overtuigd dat dit in hun latere
leven nog van pas zal komen.”
Veerle: “Ik denk dat jij me helpt
om milder in het leven te staan.
Je kunt ons vergelijken met twee
verzamelingen die elkaar raken en
in het zachte midden vinden.”
Zijn er nog zulke beelden die jullie
vriendschap bij jullie oproept?

Veerle: “Zonder melig te willen
klinken, maar onze vriendschap
voelt als een dekentje. Iets heel
warms en vertrouwds. Waar je
heel graag onder kruipt.”

Kathleen: “Ik ervaar onze vriendschap als 1+1=3. Als we samen zijn,
is er een extra dimensie die ik
moeilijk kan omschrijven. Maar
het voelt in ieder geval goed.”
Welke rol speelt humor bij jullie?

Kathleen: “Als jonge meisjes waren wij ongelofelijk goed in samen
giechelen. Gelukkig zijn we dat niet
verleerd.” (lacht)
Veerle: “Humor is trouwens goed
voor elke relatie!”
Kathleen: “Ik herken veel van
Veerle als persoon in haar shows.
Wat ze brengt, doet ze met hart en
ziel. Het gaat dan ook meestal over
wat zij in haar leven meemaakt. De
voorstelling Boegbeeld waarin ze
toonde hoe ze na haar scheiding uit
elkaar viel, was heel herkenbaar.
Het speelde zich af in de periode
dat ze aan het scheiden was.”
Hoe heb je die periode ervaren?

Veerle: “Ik herkende mezelf niet
meer. Het voelde als een zware val
waarin alleen het moederschap,
mijn optredens en een paar goede

Interview
een continu proces van geven en
nemen.”
Veerle: “Jouw relatie is langzaam
gegroeid. Eigenlijk zou de perfecte
man voor mij de mannelijke versie
van Kathleen zijn. (lacht) De pikante chilipeper die door de zachte
yoghurt geblust wordt, wat een
match zou dat niet zijn.”
Hoe hopen jullie oud te worden?

Kathleen: “Wij hopen samen oud
te worden.”
Veerle: “Eigenlijk zie ik niet dat
jij ouder wordt. Voor mij blijf je
dat giechelende pubermeisje van
zestien. Ook als je tachtig bent, zal
ik nog altijd door de rimpels heen
dat meisje van toen zien.”
Samen oud worden.
Hoe zien jullie dat?

Veerle: “Als we negentig jaar zijn,
zou ik graag met Kathleen en een
paar andere senioren aan cohousing doen. Elke dag samen aperitieven, ons door een paar knappe verplegers laten verzorgen, masseren,
entertainen en in bed leggen, dat
zou nogal vonken geven.”
Kathleen: “Onlangs nog vroegen
mijn kinderen wat ik zou doen als
ik alleen zou komen te staan. Ik
moest niet lang nadenken. Met
Veerle gaan samenwonen.”
Wat zouden jullie graag nog samen
beleven?

vrienden, zoals Kathleen, me rechthielden. Ik ervoer het als een rouwperiode. Niet alleen de echtscheiding was pijnlijk. Ook het feit dat
een groot deel van je vriendenkring
uit elkaar valt, was een zware pil.
Kathleen is heel die periode aanwezig gebleven. Dat zij er was, voelde
als een oase in een dorre woestijn.
Ook na de scheiding zijn we samen
Kerstmis blijven vieren en met de
kinderen op reis blijven gaan.”
Kathleen: “Mij is vooral bijgebleven hoe zwaar en hevig een echtscheiding op emotioneel vlak kan
zijn. Veerle heeft me vaak gebeld.
Beroepshalve had ik ook al met
echtscheidingsproblematiek te
maken. (Kathleen werkt voor een
multidisciplinair team bij een ziekenfonds, nvdr.) Maar als je getuige
bent van het verdriet van je vriendin, dringt het pas echt door hoe
pijnlijk scheiden kan zijn.”
Wat heb je uit die fase geleerd?

Veerle: “Soms kun je in het leven
niet anders dan een bepaalde situatie aanvaarden. Er gebeuren nu

eenmaal dingen die je niet kiest.
Je kunt je daartegen verzetten,
maar uiteindelijk sta je machteloos.
Dan kun je niet anders dan je overgeven. Zie je dat beeld van Jezus
op het kruis? Tegelijkertijd heb ik
geleerd dat je sterker bent dan je
denkt. What doesn’t kill you, makes
you stronger. Het is een cliché,
maar het klopt.”
Kijk je nu anders naar de liefde?

Veerle: “Vroeger zag ik allerlei dingen bij mannen die ik heel graag
wilde zien. Vandaag zie ik vooral
wat ik niet wil zien.” (lacht)
Kathleen: “Maar zodra ze opnieuw
verliefd is, is het hek weer van de
dam.” (lacht)
En hoe ben jij met de jaren
naar de liefde gaan kijken?

Kathleen: “Ik heb niet zo veel
ervaring op dat vlak. (lacht) Ik ben
nog steeds met dezelfde partner.
We hebben samen al een paar
pijnlijke situaties meegemaakt.
Dat heeft ons dichter bij elkaar
gebracht. Voor mij is een relatie

Veerle: “Ik zou graag nog veel met
Kathleen op reis gaan. Met en zonder de kinderen. Ook een parachutesprong en ballonvaart zie ik zitten.”
En zie jij dat ook zitten?

Kathleen: “Ik hou vooral van de
gedachte dat we samen op pad blijven gaan. En dat we er voor elkaar
zullen blijven zijn. Die parachutesprong, die hoeft voor mij echt
niet.” (lacht)
Veerle: “In mijn leven zijn er al
heel veel mensen gekomen en gegaan. Maar Kathleen, die blijft een
vaste waarde waarop ik altijd kan
terugvallen. Ik zie ons als twee kleine bootjes die samen op de grote
oceaan van het leven onze eigen
koers varen, maar toch met elkaar
verbonden blijven.”
Kathleen: “Dat vat het goed samen. We hebben inderdaad elk ons
eigen (sociaal) leven. Maar doordat
we weten dat we er voor elkaar zijn
en elkaar door dik en dun steunen,
staan we sterker om de stormen
van het leven te trotseren.” ■

29

