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ZIN IN ZEIN 1

Een pastelgroen caravannetje, aan de oever van de Dijle in Mechelen. Achter het vintage venster een net zo retro tafereel: Véronique
Leysen, een oase van rust en een knooppunt van concentratie, zit een okerkleurige haarband te breien, een vers geperst sapje binnen
handbereik. Humo's zomerse zoektocht naar zen doet zijn voordeel bij de mantra van tikkende breipennen.

Bart Vanegeren / Foto's Johan Jacobs

Vorige zomer trok ik blijmoedig op met begenadigde levenskunstenaars, die me telkens rondleidden in het schuiloord waarheen ze
zich spoeden in geval van nood aan introspectie en rust. Daar hadden we het over de leegloop van de kerken en de dictatuur van het
materialisme, de balans tussen leven en werk, de queeste naar geluk en het verlangen naar schoonheid, het onvatbare tussen hemel
en aarde. Lang niet alle rust was gevonden, noch alle zen belicht, en dus stilt Humo ook deze zomer mijn en uw zin in zen, zes weken
lang.

De immer goedgemutste Véronique Leysen (28) is vandaag aan de slag met alpaca, wol van de gelijknamige lamasoort uit Peru. Ze
schenkt ook mij een fris sapje in, laat me de befaamde alpaca-zachtheid voelen, en wijst trots op de troeven en finesses van haar
caravan: `Ik ben totaal niet gehecht aan welk bezit dan ook. Dit is het enige tastbare waar ik echt van hou. Ik doe niets liever dan hier
een hele dag zitten, gordijnen dicht, om gewoon een beetje op mezelf bezig te zijn. Ik heb mijn eigen cocon nodig. Als ik die te lang
moet missen, word ik echt doodmoe. Deze caravan is mijn huis, mij meer waard dan het huis waar ik in woon en dat Thomas gekocht
heeft.'

De Thomas in kwestie heet voluit Vanderveken en presenteert voor Klara, Eén en Canvas. Hij is één van de opvallende succesjes
die Leysen, bij Ketnet uit de startblokken stormend, de afgelopen jaren wist te boeken. De toekomst glimlachte bemoedigend, haar
sterrenstof zou spoedig schitteren in het licht van velerlei spots en flitsers. Maar een klein jaar geleden gooide Leysen haar leven om:
`Die bekendheid kon ik maar moeilijk serieus nemen, ik probeerde ze nog het liefst te negeren. De tv-wereld heeft wel een rare magie,
maar ik hoef er niet per se deel van uit te maken. 't Is voor mij niet het hoogste goed: voor tv werken is meestal a piece of cake, en
in elk geval een job als een andere.' En dus ging ze op zoek naar een vintage caravan: `Ik heb heel lang moeten zoeken, uiteindelijk
heb ik deze caravan in Duitsland gevonden. Gepimpte nieuwe met polkadots of bloemetjes zijn er genoeg te vinden, maar deze is
authentiek retro. Hij was helemaal opgeknapt, geschilderd en al. Toen ik 'm ging bekijken, werd ik op slag verliefd en heb ik 'm meteen
meegenomen.'

Die caravan schopte het op zuivere vintage kracht tot het hoofdkwartier van Maurice, Leysens eenmansbedrijf dat doet in
handgemaakt kwaliteitsspul dat vooralsnog voornamelijk vervaardigd is uit wol.

Véronique Leysen «Ik heb altijd ontworpen, ook als kind. Ik had geen stoffen en mijn mama kon niet stikken of naaien, dus deed ik
alles in papier. Ik droeg papieren kleren, bijeengehouden met plakband, en ging naar school met zelfgemaakte, papieren schoenen. Ik
speelde ook oude films na, waarvoor ik zelf de kostuums maakte: ik wilde Kate Winslet zijn en kon al haar films ook meelippen, in het
Engels. Ik creëerde, wilde dingen maken. En dat ben ik blijven doen.

»Verder heb ik altijd al gerommeld met mijn leven, ik ben bijvoorbeeld erg vaak van school veranderd. Ik ben onrustig, raak te snel te
fel geprikkeld, laat me door mijn enthousiasme op sleeptouw nemen. Ik zou het liefst alles doen: acteren, zingen, een tv-programma
over jonge vrouwelijke ondernemers maken, een koffiebar runnen, nog een breiboek maken, het breilabel uitbreiden  alles tegelijk,
maar dat gaat niet. Dat doet pijn: kiezen is verliezen, zo voel ik het echt.

»Ik wil ook overal wonen: in de Zwitserse bergen, of in Parijs, of in New York. Of nog zoiets: kinderen. Dat gaat op dit moment echt
niet. Gelukkig heb ik nog geen grote kinderwens, voorlopig volstaan mijn twee goudvissen. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe het
is om terug te vallen op mijn instincten. Voorlopig zijn mijn borsten nog echt van mij en vind ik de gedachte dat daar een kind zou
aanliggen vooral raar. Enfin, die keuze stel ik nog wat uit.»

HUMO Heb je zelf last van die onrustige natuur? Leysen «Eigenlijk wel. In een sprookje zou ik een triestige prinses zijn: ze woont in
een kasteel, heeft alles, wat ze ook onderneemt lukt, maar uiteindelijk blijft de droefenis in haar hangen. Triestig geboren, zeg maar, en
aldoor onrustig. Gelukkig heb ik het breien ontdekt.»

HUMO Je breit echt je rusteloosheid weg? Leysen (knikt) «Breien werkt voor mij zoals yoga voor andere mensen. Ik ben iemand die
herhaling nodig heeft. Wat ik echt het allerliefste doe, is schommelen  de hele dag door. Een soortgelijke repetitieve beweging vind ik
in het breien terug en zo kom ik onvermijdelijk tot rust. Ik zit dan een beetje in het ijle te staren: ik zie in een waas wel wat er gebeurt,
maar ik kijk niet echt. Ik ben afgesloten, 't is bijna de trance van een zelfhypnose.»

HUMO Ik vond deze quote van psychologe Pieternel Dijkstra: `Door die concentratie vergeet je even alles om je heen, je bent
helemaal met je aandacht in het hier en nu. In die zin zou je breien kunnen zien als een vorm van meditatie.'



 Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

Leysen «Dat is zo. In Amerika is er de laatste jaren nogal wat onderzoek naar gedaan, ik heb weet van een therapeute die haar
patiënten laat breien.

»'t Is tegelijk asociaal  je moet immers heel geconcentreerd in jezelf kruipen  en sociaal: er wordt veel in groep gebreid. Als ik een
workshop geef, begint die altijd met veel getetter en taart en koffie. Maar het rumoer neemt geleidelijk af, tot het na een uur helemaal
stil is. En het volgende uur blijft het dan helemaal roerloos, als vanzelfsprekend. Bijzonder, telkens weer. En ideaal voor mij, want ik
ben meer introvert dan extravert, meer een luisteraar dan een babbelaar.»

HUMO En dus meer een breister dan een verkoopster. Leysen (zucht) «De dag na de lancering van Maurice begon ik bij het ontwaken
meteen tranen met tuiten te wenen. Toen ik me afvroeg waar die tristesse vandaan kwam, ontdekte ik dat ik helemaal geen eigen
merk wilde runnen. Ineens besefte ik dat ik een marketingplan nodig had. De eerste bestellingen zouden binnenlopen, ik zou elke
dag naar de post moeten en zou gegijzeld worden door de stomme rompslomp die bij verkoop komt kijken. Een maand lang heb ik
triest rondgelopen, zo ongeveer met `Ik kan dit niet' op mijn voorhoofd zichtbaar. Maar ik was een lening aangegaan en moest dus wel
voort. Gelukkig heb ik na een maand de fun van het ondernemen ingezien; als ik het herleid tot gewoon een spel, lukt het wel en vind
ik het zelfs leuk.»

HUMO Lukt het ook om werk en privé in balans te houden? Leysen (blaast) «Privé en werk vallen tegenwoordig zo goed als samen,
en ik zou veel liever een beter evenwicht zien. Nu het zo hard gaat, heb ik geregeld raad nodig en dan reken ik op Thomas, die veel
meer georganiseerd is dan ik. Hij is extreem rationeel, terwijl ik extreem emotioneel ben. Daardoor is hij bijvoorbeeld veel beter in
geldzaken dan ik. Hij heeft de financiën van Maurice een tijdje mee in de gaten gehouden, ook omdat ik er niet aan toekwam. Maar dat
was niet goed: het creeerde een onevenwicht tussen ons, alsof ik van hem afhankelijk werd.

»In onze relatie probeert zowel de rationaliteit van Thomas als de emotionaliteit van mij de bovenhand te nemen. Eigenlijk is Thomas
een oude, wijze man in een jongenslijf, en ik ben een speels kind in een vrouwenlichaam. Dat is een beetje de natuurlijke verhouding
tussen ons. Ik denk dat je die er nooit uit krijgt, wat prima is, want het maakt ook dat wij superveel plezier hebben samen, en dat het
werkt tussen ons. Maar het maakt ook dat Thomas en ik sowieso moeten opletten om het evenwicht tussen ons in orde te houden.»

WOL ZONDER WOLLIGHEID

Leysen serveert me een Maurice-espresso, onmiskenbaar met het elan van een volleerde barista  `Ik heb, samen met Thomas, een
cursus gevolgd.' Ze heeft de Mauriceblend zelf samengesteld bij een kleine koffiebranderij. Haar unieke samenstelling is kruidiger
dan doorsnee en wat minder zurig. Enthousiast onderhoudt ze me over smaakinfusen, schuimvormpjes, koffiemachines en, bovenal,
het heil van de Italiaanse aanpak. Ze wil echt véél, zoals ook de naam van haar bvba verraadt: Veleysend (`Ik vond geen betere
woordspeling'). Deze zomer houdt ze een pop-upkoffiebar open, voor een paar maanden, op het gelijkvloers van het huis waar ze
woont. En als de papierwinkel in orde komt, zoekt ze in Antwerpen of in Gent een vaste staanplaats voor de Maurice-caravan, met
breiwerk, koffie en sapjes.

HUMO Als Maurice in zowel mutsen als koffie doet, kan eigenlijk alles en is je keuzestress meteen opgeheven. Leysen «Voilà! 't Gaat
om de Maurice-ervaring: persoonlijk, intiem, klein. De vibe van deze caravan moet overal voelbaar zijn. Alles wat handgemaakt en
uniek is, kwaliteit heeft en iets intiems uitstraalt, kan ik bij Maurice onderbrengen: van behangpapier tot een restaurant, bij wijze van
spreken. Dat heb ik geleerd bij KBC. Die hebben een project voor jonge ondernemers lopen, die ze huisvesten in de Boerentoren in
Antwerpen. Ik ben één van hen en heb daar geleerd dat het cruciaal is hoe je je merk in de markt zet.»

HUMO Vind je gelijkgestemden bij die andere starters? Leysen «Ik voel me tijdens de workshops vaak de naïeve artiest. Maar ik ben
graag naïef, ik wil niet achterdochtig zijn en voortdurend ter discussie stellen wat mensen me vertellen. Ik kan zelf ook echt niet liegen.
Dat is een zwakte, want soms moet het echt.

»Voor mij staat zaken doen niet gelijk aan geld verdienen, en dat wringt een beetje. Ik heb zelfs een zekere aversie tegen geld:
het heeft me nooit gelukkig gemaakt en het zal me nooit gelukkig maken. Daarom kan ik niet goed vatten dat het elke ondernemer
uiteindelijk gaat om zo veel mogelijk te verdienen. Ik hoef geen drie Porsches en een riante villa, ook omdat ik weet dat een dergelijke
weelde enkel lukt met zwartwerk of het benadelen van anderen. Ik wil niet dat andere mensen lijden onder het feit dat ik geld verdien.»

HUMO Tegelijk verheerlijk je, ook in de styling van je breiboeken, New York, exponent van het beenharde kapitalisme. Leysen «Ik ben
helemaal mee met de sfeer van New York. Van jongs af aan heb ik het gevoel gekoesterd van `the sky is the limit': ik kan toveren als
ik maar wil. Ik voel me vrijer in New York, kan er in mijn fantasiewereld opgaan. Mensen zijn er individualistischer, staan minder gauw
met een oordeel over anderen klaar, houden zich niet bezig met sociale controle. Alles kan, zelfs bijvoorbeeld in je pyjama naar de
Starbucks gaan. Je bent, kortom, vrijer in wie je bent  een verademing.

»Het klopt natuurlijk dat het kapitalisme daar wat doorgeschoten is, ik heb het ook moeilijk met de schrijnende taferelen van mensen
die letterlijk op straat beland zijn. Maar tegenwoordig zie ik ook wel de voordelen van een écht vrije markt. Zo heb je in New York
overal langs de kant van de straat bagelkraampjes, eetstalletjes, juwelencaravans. Dat heeft mij op het idee gebracht om mijn caravan
ergens als atelier te parkeren, maar de Belgische wetgeving is minder flexibel dan mijn gedachten. Op dit moment worden starters in
ons land bijna volledig verlamd door al die regeltjes, daar hebben Unizo en Voka helemaal gelijk in.»

HUMO Voor welke partij heb je bij de vorige verkiezingen gestemd? Leysen «Open VLD. Ik ben altijd al een liberaal geweest. Op
school was ik een rebel die zijn vrijheid bevocht, ik huiver van regelneverij, GAS-boetes en de teloorgang van de privacy. Thomas is
linkser, waar ik ook wel voeling mee heb. Ik ben altijd opgekomen voor de zwakke, omdat ik wel begrijp dat sommige mensen niet
begaafd genoeg zijn om mee te draaien of gewoon pech gehad hebben. Daar betaal ik met heel veel plezier mee voor.

»Maar te veel mensen rekenen zonder nadenken op het systeem. Ik zie nogal wat mensen in mijn omgeving stempelen, ze lijken
wel een soort onvermogen om te vechten te koesteren. Die lammetjesmentaliteit begrijp ik niet. Dat zou ik gecorrigeerd willen zien,
maar dan minder extreem dan veel van mijn collega-ondernemers, die het recht van de sterkste wat erg beklemtonen. Ik sta een
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correctie voor die de vechtersmentaliteit aanmoedigt. Zelf ben ik ook een keiharde vechter, van nature, door mijn afkomst en door mijn
ontwikkeling.»

HUMO Je vecht dus niet alleen om te verkopen. Zo heb je vijfhonderd Maurice-mutsen voor de daklozen gebreid. Leysen «Ik wil écht
iets bijdragen aan de wereld. Ik stond wel versteld van het succes, ik had niet verwacht dat zoveel mensen vrijwillig vijf uur in een
Starbucks wilden komen breien  voor daklozen dan nog, mensen die ze niet kennen. De sfeer was geweldig: de mensen maakten zich
nuttig, smeedden een band met andere breiers, werkten samen aan een doel dat de wereld beter maakt.

»Toen ik criminologie studeerde, was ik erg met de emotionele kant van het gevangeniswezen bezig. Wat doet het met iemand
om in de gevangenis te zitten? Welke rechten en plichten heeft een gevangene? Wat is die als persoon achteraf nog? Ik werd
daar heel ongelukkig van, 't was ronduit beklemmend om te beseffen dat ik niet veel kon doen. Met Maurice zou ik supergraag
een breiprogramma in gevangenissen opzetten. En ook eentje voor anderstalige vrouwen. En eentje met omaatjes. Dat zijn toch
uitstekende sociale projecten waar niemand ongelukkiger van wordt? Ik zou die mensen een bezigheid kunnen geven, ze uit de
eenzaamheid halen, terug deel laten uitmaken van de maatschappij, een vorm van therapie geven. Alleen durf ik niet goed, omdat ik in
mijn eentje alle risico's moet dragen. Maar als iedereen zo redeneert, wordt er natuurlijk nooit iets in beweging gezet. Angelina Jolie is
bijvoorbeeld wel iets soortgelijks gelukt, voor borstkanker.»

HUMO Die had haar schaapjes met heelder kuddes op het droge, jij bent een starter met een eigen zaak van nog geen jaar oud.
Leysen «En toch... Ik ben bang dat ik haar guts niet heb, dat ik nooit meer zal doen dan die vijfhonderd daklozenmutsen breien.
Mensen laten zich naar mijn zin wat te makkelijk verleiden tot de rustigste manier van leven. We willen het liefst toch een gezapig
en gesetteld leventje. Ook ik kan hunkeren naar gewoon thuiskomen en rustig ademhalen, maar tegelijk kots ik daarop en wil ik dat
helemaal niet. Ik ben niet met Maurice begonnen om te zijn zoals iedereen.»

HUMO Els Pynoo, een voorgangster in `Zin in Zen', zag in de do it yourself-trend `een reactie op de computergeneratie, die enkel in
de virtuele wereld geïnteresseerd is, een correctie op het gemis aan authenticiteit'. Leysen «Dat is het helemaal. Die zucht naar het
authentieke is een trend, voor mensen van mijn leeftijd en jonger. De generatie daarvoor was het meer te doen om alles wat flitsend en
snel was en met computers te maken had. »Dat authentieke heb ik altijd al spontaan opgezocht en nu is het bij Maurice de basis van
alles. Zo werk ik met wol van een fairtradelabel, natuurlijk gekleurd. In ben in Peru geweest, heb gezien hoe dat in zijn werk gaat. Straf!
Ze kleuren hun wol volgens de stand van de maan: ze werken met een natuurlijke kleurstof  van een bloem of een cactusschimmel,
die lippenstiftrood geeft  en vervolgens is het resultaat bij elke maanstand anders. De mensen werken daar echt samen met de natuur.
Ze ruiken en voelen en kijken naar de bergen. Ze leiden ook allerlei af van de stand van de zon, de blaadjes aan de bomen, het
gedrag van dieren.»

HUMO Jaloers? Leysen «Keihard. Door hun geloof zijn die mensen ook veel vrolijker en kleurrijker gekleed. En gelukkiger! Ik zou
meteen in Peru willen wonen, maar ik zou nooit meekunnen. Maar intussen ben ik daar wel gezegend door een sjamaan, met een offer
aan de Veronica-berg (lachje). Supermooi!

»Ik mis een geloof. Ik zou best graag katholiek zijn, dat zou rust brengen. Waarschijnlijk voelen veel mensen een soortgelijke hunker,
want ze beginnen tegenwoordig in van alles te geloven. Zo zijn al die hipsters in Antwerpen bezig met healthy food: chiazaad, granola,
crunola. Ze leven allemaal om ter gezondst en posten daar dan foto's van op sociale media. 't Gaat niet over `Ik ga wat meer sporten',
nee, het is ineens allemaal heel obsessief. Zoals yoga niet alleen een reeks oefeningen en houdingen is, maar een hele mindset  met
witte kleren, boeddha's en eetvoorschriften.»

HUMO Jij doet niet mee? Leysen «Helemaal niet. Ik ben altijd in mijn eigen hoofd bezig. Het enige waar ik aan vasthou, is mijn eigen
fantasiewereld. Daar verdiep en verlies ik me in.

»Voor de rest zoek ik zulke dingen ook niet op. Ik heb als kind zo vaak geesten opgeroepen met een ouijabord  het werkte ook echt
 dat ik er tot een jaar of vier terug nog altijd bang voor was. Dat ging best ver. Door met een rationele mens als Thomas samen te
wonen, is die angst wat gaan liggen. Maar ik blijf ontzettend bang om ineens knettergek te worden: stemmen te horen, schizofreen te
worden, achtervolgingswaanzin te ontwikkelen. Omdat het je overkomt zonder dat je er vat op hebt.

»Toen ik vorig jaar op de Boekenbeurs mijn breiboek zat te signeren, vroeg een vrouw me om de opdracht `Voor ons alle zeven'. Toen
ik haar vroeg wie die anderen waren, zei ze dat ze met zeven persoonlijkheden voor me stond. Voor mijn neus veranderde ze prompt
van persoonlijkheid, alle zeven kwamen ze zich om de beurt even voorstellen. Ik kon alleen maar denken: `What the fuck! Dit is waar ik
altijd nachtmerries over heb.'»

HUMO Denk je dat er meer is tussen hemel en aarde? Leysen «Je weet het nooit, daarom wil ik het niet uitsluiten. Dat zou stom en
kortzichtig zijn, er is immers zoveel dat we nog altijd niet wetenschappelijk kunnen verklaren. Dat de wereld bestaat en wij er zijn, is op
zich al raar.

»Ik ben op mijn zestiende naar een waarzegger geweest, Roger, en die heeft straf genoeg voorspeld wat me het decennium erna
allemaal zou overkomen. Daarom geloof ik zeker dat sommigen een extra ontwikkelde antenne hebben en daardoor méér aanvoelen.»

HUMO Wat denkt je rationele Thomas daarvan? Leysen «Met hem kan ik daar zelfs niet over discussiëren. Hij begint gewoon te
lachen, terwijl ik vind dat het niet wollig of zweverig klinkt als ik zeg dat ik geloof in het talent van sommigen om mensen extreem aan
te voelen.

»We kennen toch allemaal onze kracht om iets aan te voelen? Een dom voorbeeld: als ik nagestaard of becommentarieerd word,
voel ik dat onmiddellijk. En zo heb ik ook ooit voorvoeld welk meisje mijn toenmalig lief zou inpikken. Als ik veel meer aanvoel dan
andere mensen die ik ken, weet ik dat er mensen moeten bestaan die nóg meer aanvoelen. 't Is gewoon een ander soort intelligentie.
Uitzonderlijke intelligentie op bijvoorbeeld wiskundig vlak wordt maatschappelijk geaccepteerd en bewierookt, maar voor uitzonderlijke
emotionele intelligentie staan we niet open. Vreemd vind ik dat.»
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MAURICE, DE OPA

Het wordt onderhand warm in de caravan, bovendien vrees ik breipennen in de handen geduwd te krijgen. We verhuizen naar een
café in de buurt. Het was ooit van Leysens vader, dochterlief sprong graag bij: `Een fijne tijd. Ik ben op mijn dertiende begonnen bij
de afwas, maar ruim een jaar later diende ik al mee op  gelukkig zag ik er oud uit voor mijn leeftijd. Dat heb ik tot mijn zeventiende
gedaan, dan ben ik in Antwerpen alleen gaan wonen.

' Het café is duchtig gerestyled, zelfs de tapkast werd verplaatst: een bruine kunstenaarskroeg werd een nette taverne. Leysen haalt
herinneringen op aan haar streng katholieke en aartsconservatieve familie: `Bij een begrafenis onlangs droegen alle vrouwen een
zwartkanten voile. Zo conservatief. Dat ik na zeven jaar nog altijd niet met Thomas getrouwd ben, is ondenkbaar voor sommige
familieleden. Zo katholiek.'

HUMO Hoe heeft dat geloof je kindertijd bepaald? Leyen «In het dorp waar ik woonde, Bonheiden, was het een erezaak misdienaar
te zijn. Ik was helemaal mee, het katholicisme was voor mij als kind een evidentie. Mij werden geen sprookjes voorgelezen, ik ging
niet naar het theater; de enige fictiefiguren in mijn leven waren die uit de Bijbel. Wat Superman voor andere kinderen is, was voor mij
de maagd Maria . Ik verkleedde me dan ook vaak als Maria, met een groot doek over mijn hoofd, en dwong mijn jongere broer Jezus
te spelen (lacht). Ik had geen andere voorbeelden. Achteraf bekeken is dat verschrikkelijk, maar toen had ik er geen last van; ik wist
gewoon niet beter. Pas gaandeweg werd ik kritischer en bekroop me een naar, beklemmend gevoel.»

HUMO Heb je je afgezet tegen je familie? Leysen (knikt) «Ik voelde me anders dan zij allemaal. Mijn mama heeft me ook heel apart
opgevoed, weet ik nu: die heeft gezien dat ik anders was en dat ze me dus anders moest aanpakken. Maar na al die jaren voel ik nog
altijd een zekere afstand. Ik was altijd al de vreemde eend in de bijt, het curiosum van de familie, en ik word nog altijd als de artiest
beschouwd. Een rare figuur in een businessfamilie van ondernemers.

»Ik nam als kind al emotioneel afstand, omdat ik me niet goed voelde bij de dorpsmentaliteit van Bonheiden. Het hielp niet dat ik al
vroeg voelde dat mijn ouders beter zouden scheiden: ik herinner me dat ik bij mijn mama op het aanrecht zat  en dus nog piepjong
was  en haar vroeg wanneer ze bij papa zou weggaan. Ze zagen elkaar doodgraag, maar ze waren heel anders. Mijn moeder lijkt
erg op mij, of vice versa: ze doet alles wat niet mag, is naïef, leeft in haar fantasiewereld. Het type dat haar benen scheert met een
aardappelschiller en citroensap in haar ogen doet om blauwere ogen te krijgen (lacht). Niet van deze wereld, maar wel heel grappig en
charismatisch. Mijn vader is al net zo charismatisch, een man met veel feeling voor gouden zaken  een ander soort mens.»

HUMO Heeft die scheiding beïnvloed hoe je nu zelf in een relatie staat? Leysen «Dat kan bijna niet anders, 't is onvermijdelijk mijn
referentiekader. Mijn vader is een nogal dominante leidersfiguur, Thomas is een ander soort mens. Mijn papa heeft nooit veel vat op
mij gehad, zeker in vergelijking met de andere kinderen. Ik deed simpelweg niet wat hij vroeg. Hij had zo de gewoonte om, als hij 's
ochtends wakker werd, vanuit zijn kamer boven naar beneden te bellen: `Hallo, poppemuske, ik ben wakker. Mijn ontbijtje, graag.'
Als kind al ging ik daartegen in: ik legde de hoorn naast de haak, liet het toestel rinkelen, of nam op en zei doodleuk: `Nee.' »Door die
scheiding neem ik systematisch een grotere afstand tegenover mensen aan, alsof ik weet dat iedereen vervangbaar is. Ik heb gezien
dat een leven zich herstelt: mijn papa is opnieuw gelukkig, mijn mama ook. Ik ben daar misschien te realistisch in geworden.»

HUMO Dat relativeringsvermogen speelt je vast ook parten op andere vlakken. Leysen «Zeker. Wat voor relaties geldt, geldt ook voor
het werk: niemand is onmisbaar. Ik was amper een maand weg bij Ketnet en ik was al vervangen. Ik besef heel goed dat ik misbaar
ben. »Ik moet oppassen voor dat overdreven relativeren. Dan begin ik veel te hard na te denken, zo van: wat maakt het uit wat ik met
mijn leven doe, uiteindelijk sterf ik toch. Dan vind ik het zelfs raar dat mensen proberen gelukkig te zijn, omdat iedereen aan het eind
toch doodgaat. De meeste mensen vergeten doorlopend dat ze doodgaan, ik herinner me dat érg vaak. Als iemand me dan vraagt
hoe het met me gaat, zeg ik: `Goed zeker, zoals elke dag? Maar als je 't eerlijk wil weten: vroeg of laat ga ik dood.' Dan ben ik in geen
noemenswaardige modus, besta ik eigenlijk niet. Ik heb weleens, als dat gevoel 's morgens de overhand nam, alle werkafspraken van
die dag afgezegd. Dan ga ik ook niet meer naar de bakker: waarom zou ik eten in mijn mond steken als ik binnenkort toch doodga?»

HUMO Met de zin van het leven zal ik vandaag snel klaar zijn. Leysen «Er is geen zin. We zoeken allemaal maar een liefst toffe
manier om ons leven in te vullen.»

HUMO Ben je bang voor de dood? Leysen «Nee, net dat relativeren brengt een zekere rust met zich mee. Als iemand sterft, relativeer
ik dat zo erg dat ik geen verdriet meer hebben kan. We zouden de dood ook positiever kunnen benaderen dan we nu doen: als
iemand sterft die heel ziek is, is de dood volgens mij vaak net een verlossing voor die mens. »Ik heb vorig jaar een heel zwaar
auto-ongeluk gehad, waardoor ik misschien wel weet hoe het is te sterven. Ik reed met mijn Mini'tje op de E17, het was heel druk
want de vakantieperiode was begonnen en iedereen reed uit. Ik was zeer vermoeid en ging op een gegeven moment keihard op
de rem staan in plaats van op het ontkoppelingspedaal. Ik ging pijlsnel van 120 naar 0 kilometer per uur, 't was alsof ik in de grond
gezogen werd. Het laatste wat ik zag, in mijn achteruitkijkspiegel, was hoe een auto op topsnelheid op me af raasde. Ik werd verder
gekatapulteerd, tolde in het rond, werd naar alle kanten geslingerd, raakte bijna onder een vrachtwagen, en kwam uiteindelijk  zo
zag ik toen ik mijn ogen weer opendeed  in tegengestelde richting tot stilstand. De aankomende auto's vertraagden en stopten, een
vrachtwagenchauffeur trok het portier van mijn auto open. Mijn Mini was total loss, maar ik had geen schrammetje. Ongelofelijk. Er
was van alles door mijn kop geflitst, maar ik onthoud vooral een soort basale rust, zo van: `Ik kan hier niet levend uitkomen, dit is dus
hoe het voelt om te sterven. Dit is het maar, het is helemaal niet erg.' Als ik toen nog een klap gekregen had, was dat ook echt mijn
laatste gedachte geweest. Die ervaring heeft me op een rare manier gerustgesteld én gesterkt in mijn overtuiging dat nabestaanden
meer treuren om zichzelf dan om de overledene. Ik voelde me immers oké bij die gedachte, al leef ik héél graag. »Maar misschien lukt
dat relativeren alleen maar omdat ik tot nog toe maar één dierbare verloren heb: mijn opa Maurice, naar wie ik mijn label vernoemd
heb en wiens foto het gezicht ervan is.»

HUMO Hoe lang is Maurice dood? Leysen «Een jaar of zeven, hij zou dit jaar honderd geworden zijn. Maurice en ik hadden een
bijzondere band; we leken op elkaar en hebben samen heel wat af gegiecheld. 't Was mijn grote held, ik ben altijd zijn oogappel
geweest. Hij was een trotse, charismatische man naar wie opgekeken werd  een mens die een ruimte kon vullen. Op het einde van
zijn leven was hij dement, en ik heb 'm mee verzorgd. Ik ging er elke avond heen en we maakten veel plezier. Hij dacht dat ik zijn
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secretaresse was en wilde zijn boekhouding met me doornemen. `Debet, credit,' zei hij dan. En ik speelde het spel mee, ik schreef
`100' op een papiertje en dat was dan 100 euro. Ik speelde winkeltje met hem, er moesten drukkers en leveranciers betaald worden. Ik
vond het de max.

»Hij bleef gniffelen, tot het eind. Hij zag ook niet af van zijn ziekte, hij was gelukkig zo. De aanloop was wel heavy, dan hield hij vol
dat hij niks mankeerde en probeerde hij te maskeren dat hij weer iets vergeten was. Dan wist hij niet meer hoe zijn lievelingskleinkind
heette en noemde hij me maar `Dingske' (lachje). In die periode belde hij ook naar mijn moeder met de mededeling dat hij haar
begrafenis aan het regelen was: of ze gecremeerd wilde worden, en op welke begraafplaats ze wilde terechtkomen. Of dan dacht hij
dat mijn oma een affaire had met een jongere kerel van het rusthuis.»

HUMO Tot slot: weet je wat je gelukkig maakt? Leysen «Schoonheid. Mijn leven bestaat alleen maar uit schoonheid. Lelijkheid kan
me diep ongelukkig maken en kan ik tot in mijn beenderen voelen. Soms houdt dat ongemakkelijke gevoel ook even aan en word ik
misselijk van ongeluk en lelijkheid. Andersom heb ik het ook in extreme mate: ik kan verliefd worden op een schoen, een kledingstuk,
een stuk hout. 't Is me, denk ik, om de harmonie te doen; ik zoek de schoonheid in het evenwicht, in het blijven balanceren tussen
vallen en niet vallen. Had ik al gezegd dat de monotone harmonie bij het schommelen me het allergelukkigst maakt?»

We lopen terug naar de caravan. Leysen haalt haar smartphone boven en laat `Canon in D' van Johann Pachelbel weerklinken. De
perfecte soundtrack bij het feeëriek schommelen van meisjes, het samenzweerderig grinniken van opa's, het ongeduldig schuifelen
van papieren schoenen.

`Voor tv werken is meestal a piece of cake, en in elk geval een job als een andere.'

'STERVEN IS HELEMEEL NIET ERG'

`Eigenlijk is Thomas een oude, wijze man in een jongenslijf, en ik ben een speels kind in een vrouwenlichaam. Het maakt dat wij
superveel plezier hebben samen.'

'GELUKKIG HEB IK NOG GEEN GROTE KINDERWENS, VOORLOPIG VOLSTAAN MIJN TWEE GOUDISSEN'

'IK BLIJF ONTZETTEND BANG OM INEENS KNETTERGEK TE WORDEN: STEMMEN TE HOREN, SCHIZOFREEN TE WORDEN'

'LELIJKHEID KAN ME DIEP ONGELUKKIG MAKEN, IK KAN DIE TOT IN MIJN BEENDEREN VOELEN'

`Mijn opa Maurice was mijn grote held; mijn label is naar hem vernoemd.'

Copyright © 2015 De Vijver Media. Alle rechten voorbehouden


	VÉRONIQUE LEYSEN

