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kan ik dat nu wel omschakelen.’

‘Vorig jaar veranderde er veel bij Ketnet:

er waren andere bazen, de visies waren

veranderd en strookten niet meer met

hoe ik Ketnet zag, alle wrappers met wie

ik destijds begonnen was, waren weg ...

Als ik ooit moest stoppen, leek het me

een goed moment. Ik was 27, een

mooie leeijd om er een punt achter te

zetten, en ik wilde dat ook liever zelf

doen, niet wachten tot iemand in mijn

plaats zou beslissen dat het welletjes ge-

weest was. De beslissing was vrij impul-

sief, ik had geen concrete plannen.

Maar de dag nadat ik weg was bij Ket-

net kreeg ik telefoon van een uitgeverij,

met de vraag of ik een boek wilde

maken. Ze hadden opgevangen dat ik

in mijn vrije tijd voortdurend aan het

breien was. Ze wilden een hip, jong brei-

boek maken, en dachten daarvoor aan

mij. Een boek maken had ik nog nooit

gedaan, maar het was een creatieve

opdracht en dat sprak me aan. En dus

breide ik een boek bij elkaar. De uitge-

ZILVER: STOPPEN 

MET MIJN TV-WERK

‘Ik wilde geen 
eigen breilabel’

‘Sinds mijn zestiende ben ik in het acte-

ren gerold. Ik deed de tv-serie ‘Spring’,

theater ... Ik miste voortdurend lessen op

school om te kunnen spelen. Maar

ineens was ik 25, zat ik bij Ketnet, had ik

die New Yorkervaring achter de rug en

had ik zoiets van: wat heb ik al die tijd

gedaan? Eigenlijk ben ik geen persoon

om in de media te werken. Ik deed het

zolang omdat ik niets anders kende en

niet wist of ik misschien iets anders wou

of kon. Maar ik voelde wel altijd dat het

tegen mijn natuur was. Ik ben een heel

introvert meisje. Als kind zat ik heel erg in

mijn eigen wereld. Ik was creatief en

creëerde mijn eigen outfits van papier,

speelde toneel in een tv gemaakt van

karton ... In het theater vond ik een uit-

laatklep, maar tv is altijd een struggle

geweest. Ik moest me daar veel extra-

verter uiten dan ik ben. Dan verzette ik

me tegen mijn natuur door te doen

alsof ik wel mondig was. Al heb ik daar

tegelijk wel veel van geleerd: ik ben

nog altijd introvert, maar als het nodig is,

verij vond het een goed idee dat er met

het boek ook een breilabel gelanceerd

zou worden. Ik dacht: ja, natuurlijk, dat

doe ik ook! Zo is Maurice Knitwear ont-

staan. Een maand voor het boek zou

verschijnen begon ik wol te bestellen, liet

ik labels maken, zocht ik breisters die me

konden helpen ... Ik deed het allemaal

zonder te veel nadenken, gewoon

maken. En het lukte, het label was er op

tijd. Maar de dag na de boekvoorstel-

ling werd ik wakker met de tranen in mijn

ogen: wat had ik gedaan?! I created a

monster! Ik wilde helemaal geen eigen

breilabel. Hoe moest ik dat ook doen: ik

was geen pr-vrouw, had geen ervaring

met mensen aanzetten tot kopen, met

deals maken ... Het was vorige winter

niet eens koud, dus ik kon zelfs niet

checken of mijn mutsen wel warm hiel-

den. Twee dagen lang vond ik het echt

vreselijk dat ik toegehapt had, maar

gaandeweg en met vallen en opstaan

heb ik intussen veel geleerd. En spijt heb

ik na die twee dagen niet meer gehad.’
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‘Koffie is altijd mijn passie geweest. Met

koffie experimenteren is mijn manier van

koken: nieuwe smaken uittesten, rozen-

blaadjes stomen voor extra aroma,

goudschilfertjes toevoegen ...  Dat doe

ik graag, en van een koffiehuisje heb ik

altijd gedroomd, maar ik had mijn tv-

werk, dus kwam het er niet van. Maar ik

moest op zoek naar een manier om mijn

breicollectie meer in de kijker te zetten.

Een webshop alleen is niet praktisch: ik

vind dat mensen je collectie moeten

kunnen voelen, passen, ruiken ... Ik wilde

een fysiek verkooppunt, maar een eigen

winkel is duur en budget had ik niet. Dus

heb ik iets anders bedacht: een cara-

van. Daarmee kon ik op markten gaan

staan. En als ik daar dan toch in moest

zitten wachten op klanten, kon ik er

maar meteen een koffiemachine in zet-

ten. Voor mij horen knitwear en koffie

ook echt samen: ik heb mijn twee boe-

ken op koffie gebreid en geschreven.’ 

‘Net voor de zomer kwam het pand on-

derin Thomas’ huis vrij, wij wonen boven.

Als ik daar nu eens een koffiebar start,

opperde ik. Drie weken later ging Mau-

rice Coffee Bar al open. Ik ben heel

slecht in plannen, leef van dag tot dag,

en ben er ook goed in om kort op de

bal te spelen. Nu ik een eigen zaak heb,

zou ik dat moeten proberen te verande-

ren, maar tegelijk is dat impulsieve ook

wel goed. Als je te veel plant, durf je niet

meer. Had ik bij Maurice Knitwear op

voorhand geweten waar ik voor stond,

zou ik het nooit gedaan hebben, want ik

heb zwarte sneeuw gezien. Zeker in het

begin investeer je alleen maar en ver-

koop je niets. Bovendien is alles handge-

maakt en steek je er veel tijd in. Knitwear

is ook nog eens heel seizoensgebonden.

Dat ik nu twee zaken onder één label

heb, vind ik op dat vlak wel een opluch-

ting. Al heb ik intussen geleerd dat hoe

minder geld je hebt, hoe creatiever je

bent, en dat is wel cool. Mocht ik bud-

get gehad hebben voor de koffiebar,

dan zou hij nooit geworden zijn wat hij

nu is. Ik kon zelfs geen koppen en glazen

aankopen, want ik stond al op min met

mijn knitwear. Met confituurpotten met

een gebreid jasje kwam ik uiteindelijk tot

een veel creatiever concept. En het

marcheert. KBC hee een project voor

jonge starters en hee me opgepikt: ik

run nu een tweede Maurice Coffee Bar

in de KBC-toren in Antwerpen. Normaal

gezien werken ze voor zoiets samen met

grote bedrijven, zoals Starbucks, maar

ze wilden out of the box denken en hiel-

den van mijn naïviteit en groots denken 

- bij mijn presentatie had ik het al met-

een over een zaak in New York ook. Dus

mag ik de bar uitbaten. Het wordt echt

groots, ik ga er ook evenementen orga-

niseren voor hen. Het zal een heel an-

dere manier van werken worden, ik zal

mijn tijd nu moeten verdelen tussen de

twee locaties, met personeel werken,

mijn kindje moeten leren loslaten ... En ik

zal ongetwijfeld af en toe op mijn bek

gaan. Dat schrikt me niet af, nee. Want

elke keer dat ik al tegenslag gehad heb,

heb ik daaruit geleerd en nieuwe

wegen gevonden. Tegenslag daagt me

uit om creatiever te zijn, en daar krijg ik

dan weer energie van.’

‘Vrije tijd heb ik niet meer, nee. Tot in

bed ben ik meestal nog mijn mails aan

het checken; om zes uur ‘s ochtends

schuif ik al koekjes in de oven voor de

zaak. Ik leid een heel ander leven nu. Ik

heb daar fysiek zelfs echt aan moeten

wennen. De eerste weken was mijn li-

chaam op na een dag in de koffiebar.

Maar ik mis mijn oude leven niet. Er is vol-

gens mij ook no way back meer, tenzij ik

alles sluit. En ik denk niet dat ik alles nog

zou willen opgeven voor acteerwerk, ik

zou de verantwoordelijkheid die ik nu

draag te veel missen. Soms komen ze in

de koffiebar filmen. Dan moet ik om het

goed in beeld te krijgen nog eens door

de deur komen. Dan denk ik: moet dat?

Terwijl ik bijna twaalf jaar niet anders ge-

daan heb dan opnieuw binnenkomen.’

‘Nog een ander breiboek?!’, 

Véronique Leysen (Borgerhoff &

Lamberigts, € 19,95). Meer info:

www.mauriceknitwear.com.

GOUD: HET OPENEN VAN 

MAURICE COFFEE BAR

‘Hoe minder geld je hebt,
hoe creatiever je bent’

http://www.gopress.be/

