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Actrice en comedienne Veerle Malschaert over het mannenbastion in de comedywereld

‘Het is als vrouw niet makkelijk
om een plek te krijgen’
‘Theatrale comedy, dat is wat ik
doe.’ Wie kan haar voorstellingen
beter omschrijven dan Veerle
Malschaert zelf? Met ‘Boegbeeld’
breekt ze een lans voor het tonen
van emoties na een persoonlijke
ramp.

Is de voorstelling een vorm van therapie om je scheiding te verwerken?
‘Ik kon niet anders dan hiermee aan de slag
gaan. Ik lag zo extreem uiteen, ik was zo
kapot. Het ging zover dat ik op de kalender een vinkje moest zetten als ik naar
school was geraakt met de kinderen. Ik
kon niets anders dan huilen. Het was een
verdriet dat ik met niets kan vergelijken.
Hoe overleef je het uiteenvallen van je gezin? Ik vroeg me wel af hoe het ooit comedy kon worden. De eerste tests van de voorstelling deed ik voornamelijk huilend in
livings, bij mensen waarbij ik me kwetsbaar kon opstellen en bij wie ik me veilig
voelde. Gaandeweg is de lach er steeds
meer in geslopen. En ik merk dat het de
mensen echt raakt. Dat is belangrijk voor
mij. De voorstelling is niet ik die mijn verdriet wil uitkappen. Dan kon ik beter in
therapie gaan. Ik wil de mensen ook iets
kunnen geven. De reacties na de show liegen er niet om. Veel toeschouwers vertellen me dat ze gelijkaardige dingen meemaken. Dat ze die gevoelens herkennen en blij
zijn dat die naar buiten mogen komen. Dat
ermee lachen ook louterend werkt voor het
publiek. Ik wil de pijn niet wegsteken. Ik
denk nog altijd niet juij, een scheiding, maar
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roeger was het publiek het grote donkere monster, nu is het
mijn speelmaatje’, vertelt Veerle Malschaert. ‘Aan het begin
van de voorstelling stort ik me op het publiek. Ik laat me letterlijk op iemand of op
verschillende mensen vallen. Zo breek ik
het ijs en leg ik contact. Ik hou niet van
anonimiteit op het podium.’
Anoniem is haar voorstelling allesbehalve. Het is duidelijk dat haar scheiding en
het verdriet om die gebeurtenis het onderwerp is. Veerle Malschaert staat tegelijk
breekbaar en sterk te spelen. ‘Het heeft tien
jaar geduurd voor ik me totaal op mijn gemak voelde zo helemaal alleen vooraan,
vertelt ze. ‘Als actrice kon ik me achter een
rol verschuilen. Ik moest leren om meer
als mezelf op een podium te staan. Dat
maakte me kwetsbaar, maar ik vind het
zoveel sterker. De allereerste jaren in mijn
solocarrière verging ik van de stress. Tot
ik de switch maakte. In plaats van te denken wat ik ging krijgen en dus wat de mensen ervan zouden vinden, begon ik vanuit
de vraag: wat kan ik géven? En ik geef altijd
alles wat ik heb.’

uuVeerle Malschaert: ‘Ik vind de man algemeen gesproken mysterieuzer op vlak van emoties.’

‘Je hebt een aantal zeer
groteske mannenbastions, en jammer genoeg
is comedy daarbij’
Veerle Malschaert

ik voel wel dat ik daar sterker ben doorgekomen. Nu kan ik alweer genieten van het
leven. Dat was een tijd geleden ondenkbaar.’
Je wilde het verdriet niet wegsteken,
zeg je. Doen we dat vandaag te veel?
‘Ik ben een groot voorstander van het uiten van verdriet. Het moet eruit. Dat is ook
echt gezond, ik heb daar veel over opgezocht. Huilen is een manier om stresshormoon kwijt te geraken. Er is ook niets mis
met huilen. Maar niet iedereen kan daarmee om. In het openbaar moet je tranen zo
snel mogelijk wegvegen. En je verdriet mag
niet te lang duren. Laten we nu eens verdriet toelaten en het zo laten helen. Zo geraak je erdoor. Met tijd en boterhammen.
Of met moelleux en cava (lacht). Ik verwijs
daarbij graag naar de Japanse Kintsugi. Dat
is een kunstvorm waarbij gebroken potten, kopjes en schalen hersteld worden
maar de breuklijnen zichtbaar blijven. Het
idee erachter vind ik zo mooi. Als iets bij
ons kapot is, gooien we het weg. Of we wil-

len zo weinig mogelijk tonen dat iets gebroken is. In de kunst van Kintsugi accentueren ze dat net met gouden lijm op de
breuklijnen. Zo wordt het zelfs mooier en
meer waard.’
Gaan mannen en vrouwen verschillend om met dit soort zaken?
‘Je blijft als vrouw misschien makkelijker
in de boegbeeldrol. Je sterk houden voor
de kinderen, alles laten draaien. Let op, zowel vaders als moeders nemen verantwoordelijkheid. Maar dat extreem verantwoordelijkheidsgevoel vind ik toch meer
iets moederlijk. Het is misschien instinctief meer aanwezig. Ik vind de man algemeen gesproken mysterieuzer op vlak van
emoties. Op het moment van de scheiding
keek ik toch met verbazing naar hoe mijn
ex en andere mannen in mijn omgeving
daarop reageerden. Mannen gaan zo anders om met rouw en verdriet. Ik deed wat
opzoekingswerk daarover. Het is voor een
deel cultureel bepaald, jongens krijgen
met de paplepel ingegeven dat ze stoer en
flink moeten zijn. Maar het is ook hormonaal. Testosteron houdt letterlijk tranen
en dus een deel emoties tegen. De laatste
generaties ouders laten emoties bij jongens
al meer toe. Maar bij veel mannen van boven de veertig is dat nog niet zo eenvoudig,
heb ik de indruk.’
Je had het in andere interviews al over
de comedywereld als ‘piemelclub’. Is

het echt moeilijker als vrouw?
‘Je hebt een aantal zeer groteske mannenbastions, en jammer genoeg is comedy en
zeker stand-upcomedy daarbij. Om een publiek te overtuigen, moet je op een podium
geraken en het is als vrouw nog altijd moeilijk om een plek te krijgen. De touwtjes zijn
nog vaak in handen van mannen. Ik heb
het dan ook heel lang verzwegen, en eerst

‘Huilen is een manier
om stresshormoon
kwijt te geraken’
Veerle Malschaert

de oorzaak bij mezelf gezocht. Totdat ik alles afgevinkt had, en er echt niets meer op
de show aan te merken was. Goeie recensies, lovende reacties van het publiek, en
toch kreeg ik amper optredens. Bleef ik botsen op gesloten deuren. Er zijn er die letterlijk toegeven dat ze niet geloven in vrouwen in de comedy. Dat is toch bijna
middeleeuws denken? Daarom engageer
ik me graag voor initiatieven die het glazen plafond proberen te doorbreken. Ik ben
daardoor niet verbitterd, of een mannenhater geworden. Integendeel, ik hou evenveel van mannen als van vrouwen.’
Amélie Janssens
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