
Zoals het hoort voor goede vrien-
dinnen die elkaar alweer lang niet 
gezien hebben (alhoewel, wat is 
tijd en afstand in een vriendschap 
van 35 jaar?), hebben ze met z’n 
tweeën wat vroeger afgesproken. 
De eerste theetjes zijn al op als 
wij aankomen. Nathalie en Car-
men zijn in een uurtje weer hele-
maal up-to-date over wat er in el-
kaars hoofd, hart en leven omgaat. 
“Wij kunnen echt ratelen tegen 
elkaar. Omdat we zo veel kwijt 
willen in zo weinig tijd. Daarom 
spreken we ook liefst met z’n 
tweeën af”, zegt Nathalie. “Al is 
mijn madam dan wel eens jaloers. 
‘Ik vind Carmen ook een toffe, 
mag ik niet mee?’ Natuurlijk is 
dat leuk met iedereen samen, 
het klikt ook supergoed tussen 
onze partners en de kinderen. 
Maar het liefst van al zijn wij 
eigenlijk gewoon eens een middag 
of avond alleen om goed te 
kunnen bijpraten.”

Vraag hen niet wat ze bewonde-
ren in elkaar. Niet dat ze het niet 
kunnen opnoemen, maar de ander 
zit dan een beetje ongemakkelijk 
op haar stoel te schuiven. Ze vin-
den elkaar heerlijke, fantastische 
madammen, maar zelf een com-
pliment ontvangen, dat wringt 
een beetje. “Wat ons ook bindt, is 
een zeker gebrek aan zelfvertrou-
wen. Op een goede manier”, zegt 
Nathalie. Carmen vult aan: “Daar-
door zijn we zoekers geworden, 
die diep nadenken over wie ze zijn
en hoe ze in het leven staan. Die 
zoektocht verbindt ons. En we 
wantrouwen allebei mensen die 
zich naar buiten toe wat te zelf-
verzekerd presenteren. (lacht) 
Kwetsbaarheid, ik denk dat die 
term onze vriendschap het best 
omschrijft.” 
Dit interview is ook een echte 
vriendendienst geeft ze toe, want 
Carmen praat niet zo graag over 
zichzelf, en staat zeker niet graag 

Ze hebben geen grote anekdotes
samen, zeggen ze, radiomadam
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in de spotlights. Ze is lerares En-
gels en geschiedenis, en getrouwd, 
nog maar twee jaar geleden, maar 
daar was niemand bij. “Ook wij 
niet, hé! Steek het nog maar eens 
door”, zegt Nathalie lachend. 

Ik voel een kleine frustratie? 
Carmen: “Trouwen was voor 
mijn man en ik niet zo belangrijk, 
maar onze zoontjes wilden graag 
dat we man en vrouw werden. 
Dus hebben we dat op een mooie 
dag gedaan. Onder ons viertjes. De
mevrouw van de burgerlijke stand 
zei nog: ‘Amai, ik zou dat niet leuk 
vinden mocht ik niet bij mijn 
dochters huwelijk mogen zijn.’”
Nathalie: “Oei, ook zij gaf je al 
een schuldgevoel! Maar terecht: 
een van de dingen die ik doe, is 
ceremonies aan elkaar praten 
voor koppels.”
Carmen: “Ik weet het! Maar ik 
beloof het: we zijn vast van plan 
om nog een keer een groot feest te 
geven. En dan mag jij alles bijeen 
praten. We zijn alleen niet zulke 
goeie planners. We hebben 
bijvoorbeeld ook nog altijd geen 
trouwringen.” (lacht) 

Jullie kennen elkaar 35 jaar. 
Dat is lang. 
Nathalie: “Van toen we als 
zevenjarigen bij elkaar in de klas 
terechtkwamen in het dorps-
schooltje van Stasegem, een 
gehucht van Harelbeke. Drie van 
de elf meisjes waren Nathalies, 
best verwarrend.”

24

Carmen: “Een van de andere 
Nathalies was mijn nicht.”
Nathalie: “De Vandeputtes of ‘de 
Putjes’, dat was een echte clan in 
Stasegem. Overal zaten ze. Ik vind 
dat uniek, dat wij elkaar na al die 
jaren nog altijd kennen en elkaar 
op elk groot punt in ons leven te-
rugvinden. Carmen is de enige die 
de bakkerij kent waar ik opgroei-
de, die daar gespeeld heeft, die 
weet uit welke klei ik kom. Als wij 
mekaar zien, voelt dat altijd een 
beetje als thuiskomen.”

Hoe was die jeugd, dertig jaar ge-
leden in een West-Vlaams dorp? 
Carmen: “We gingen geregeld 
spelen in De Gavers, een natuur-
domein. Of bij Ranson (bakkerij-
producten, nvdr.) in het magazijn. 
Of in de bakkerij. Of we pakten 
ons fietske en reden rond in de 
wijk.”
Nathalie: “Om de twee jaar kreeg 
ik een uitgebreid verjaardags-
feestje, met héél de klas, alle elf. 
Op een keer stond er een busje 
voor de deur, met ballonnen, 
en vertrokken we. Naar de zee, 
zo bleek! We kwamen daar toe, 
sprongen allemaal in de zee, 
Carmen als eerste, en boem. 
Ze liep meteen terug, onder de 
kwallenbeten.” 
Carmen: “Een trip naar het Rode 
Kruis later stonden we terug in 
Zwevegem. Het zwembad daar 
leek veiliger. Maar wij hebben 
eigenlijk geen honderd straffe 
verhalen samen. Eigenlijk zijn we 
maar saaie mensen. (lacht) We 
hebben een jeugd gehad zoals 
zovelen: gewoon, maar ook warm 
en gezellig. Ik denk dat vandaag 
veel ouders zich enorm uitsloven 
om hun kinderen te entertainen. 
Kijk naar de verjaardagsfeestjes 
die altijd maar groter en groter 
worden. Terwijl klein of gewoon 
niet altijd slecht is.”
Nathalie: “Ilse (Nathalies vrouw, 
nvdr.) en ik letten daar ook mee 
op. Wij zijn één keer naar Cirque 
du Soleil geweest, en dat was 
fantastisch, maar what’s next 
dan voor twee meisjes van zeven 
en negen? Hoe ga je daar nog 
over? We proberen dat dan ook 
niet te veel te doen, en Aimée en 
Feliz blijven verwonderd in de 
wereld staan. Ook om de kleine 
dingen. Ik ben daar blij om.”
Carmen: “Mijn jongste zoon is 
daar nu enorm mee bezig. 

“Onze oudste
kinderen hebben
lang op trouwen

gestaan, maar ze
waren nog wat jong

om dat te laten
duren”, zeggen
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weer die dat oppikte en me over-
tuigde om mee te gaan op kamp.” 
Carmen: “Nathalie zegt dat altijd, 
dat zij niet sociaal is. Maar naar 
mij toe is ze altijd zo open dat ik 
dat soms moeilijk begrijp. Ik snap 
het wel, je bent zeker geen alle-
mansvriend en weinig bezig met 
hoe je overkomt op anderen. En 
dan kies je toch voor de media.”
Nathalie: “Mezelf een beetje uit-
dagen, zeker? Het grappige is ook 
dat mijn vrouw übersociaal is. Ze 
heeft massaal veel vrienden waar 
ze tien keer per dag mee belt. Als 
ze meegaat naar het personeels-
feest van mijn werk, kent ze daar 
meer mensen dan ik. Dankzij haar 
ben ik vandaag opener, maar ik 
moet daar moeite voor doen. Zo 
heb ik tien jaar in Antwerpen 
gewoond zonder veel mensen te 
kennen. Ik was perfect gelukkig, 
met een glaasje wijn en een boek 
op mijn eentje in het park. Daar-
om koester ik de vriendschappen 
die er zijn des te meer.”

Hoe gaat het tussen jullie 
kinderen? 
Nathalie: “Onze oudste dochter 
is gemaakt op de dag dat haar 
oudste zoon geboren is. Want wij 
weten dat natuurlijk exact. (lacht) 
Dat soort details vind ik leuk.” 
Carmen: “Onze twee oudsten 
hebben ook lang op trouwen ge-
staan. Maar ze waren nog wat 
jong om dat te laten duren. (lacht) 

Twee zonen en twee dochters, het 
is niet altijd zo evident. De oudste, 
die nochtans de rustigste is, 
schopte de laatste keer Feliz per 
ongeluk een bloedneus bij het 
voetballen. Hij zat daar nog lang 
nadien mee in, en vindt dat hij dat 
nog moet goedmaken.”
Nathalie: “Onze kinderen lijken 
op elkaar. Onze jongsten zijn alle-
bei wat pittiger en gevoeliger. De 
oudsten gaan veel makkelijker en 
lichter door het leven. Ik vind het 
vooral voor onze kinderen jam-
mer dat we niet dichter bij elkaar 
wonen. Waregem en Antwerpen: 
voor ons is dat te overbruggen, 
maar zij kunnen niet gewoon 
eventjes bij elkaar gaan spelen. 
Ze vragen geregeld naar elkaar.”

Moeten jullie elkaar veel zien 
of horen om de vriendschap 
gaande te houden? 
Nathalie: “Nee. Soms zitten er 
maanden tussen. En we zijn geen 
bellers of WhatsApp’ers, dat voelt 
te oppervlakkig. Maar op de an-
kerpunten in ons leven zijn we er 
altijd voor elkaar. Het is alsof we 
aanvoelen dat het tijd is om elkaar 
te zien.”
Carmen: “We worstelen dan ook 
vaak met hetzelfde. Te druk, te 
veel stress, de zoektocht naar 
meer zin, … We zijn ook allebei 
maar laat de juiste partner tegen-
gekomen. En zelfs als we worste-
len met de extra kilootjes die er 

‘‘Mama, zijn wij nu rijk of niet? Ik 
probeer hem vooral mee te geven 
dat een goed leven niet betekent 
dat je alles kunt of moet kopen. 
Collect moments, not things. Maar 
met kinderen is dat niet zo evi-
dent. Het aanbod is ook zó groot.”

En later: heeft jullie vriendschap 
het middelbaar overleefd? 
Nathalie: “Ik had eerst een ande-
re school gekozen, waar ik buisde 
en toch verhuisde naar het Heilig 
Hart in Harelbeke waar Carmen 
zat. Ik zat dus een jaar achter en 
zag Carmen en haar vriendinnen 
van verderaf hun ding doen. Ik 
heb mezelf lang voor de kop gesla-
gen. Waarom had ik dat gedaan? 
Ik miste haar wel in die periode.”
Carmen: “We zagen elkaar nog 
wel, al was het minder. En op je 
achttiende ben je meegeweest op 
Chiro-kamp.”
Nathalie: “Ik was op sociaal vlak 
lang een beetje awkward. Ik zat 
liever alleen op mijn kamertje, 
radio te maken. Ik voelde me rond 
mijn achttiende niet zo goed in 
mijn vel. Toen was jij het toch 

Nathalie
         “Een zeker gebrek aan 

zelfvertrouwen bindt ons”
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na je veertigste bijkomen, hebben 
we het daar op hetzelfde moment 
lastig mee. (lacht) Ondanks de af-
stand en onze andere levens, loopt 
onze weg toch mooi synchroon.”
Nathalie: “En nadat we daar uren 
samen over gepalaverd hebben, 
komen we daar gelouterd uit. 
Lichter. En daar teren we dan 
een paar maanden op.”
Carmen: “Ik wist bijvoorbeeld 
zelfs niets van haar nieuwe pro-
ject, waarbij ze liefdesbrieven 
gaat schrijven en inspreken voor 
mensen die dat zelf niet kunnen. 
Maar het verbaast me niet. Ik 

vind het helemaal iets voor haar. 
Je kunt zo mooi en raak in woor-
den zetten wat anderen voelen, 
dat vind ik echt. Het is ook hele-
maal je ding, de liefde.”
Nathalie: “Ook tussen ons gaat 
het meestal over de zachtere on-
derwerpen. Gevoelens, emoties, 
de liefde, geluk, gevoeligheid, hoe 
het leven te leven. En intussen 
staan onze partners Jeroen en 
Ilse in de keuken te koken en te 

discussiëren over de politiek en 
de maatschappij.”

Het valt me op: jullie vervallen niet 
in het West-Vlaams onder elkaar.
Nathalie: “Ik denk altijd van wel! 
Maar Carmen zegt ook altijd dat 
ik niet meer zo West-Vlaams 
klink. Een aantal klanken wel 
nog.”
Carmen: “We hebben natuurlijk 
samen dictie gevolgd. Het was 
toen ook nodig. En ik geef al jaren 
les in Gent, het is er dus wel een 
beetje uit.”
Nathalie: “Misschien ook wel 
omdat we allebei een haat-liefde-
verhouding met West-Vlaanderen 
hebben. Allez, vooral ik dan. 
(lacht) Ik kon niet wachten om 
het achter me te laten, voelde me 
er altijd het buitenbeentje. Al had 
dat op zich misschien weinig met 
de provincie, maar meer met me-
zelf te maken. Na mijn studies 
vertrok ik met Up With People 
en verhuisde ik naar Zweden. Ik 
bezwoer dat ik enkel naar België 
terugkwam voor een aanbieding 
op de radio. En toen belde een 
vriend daadwerkelijk … Ik kwam 
terug, maar ging in Antwerpen 
wonen. Mijn ouders hebben toen 
toch eens moeten slikken, maar 
het kon er nog wel bij. (lacht) 
Ik heb de dingen altijd anders 
gedaan dan ze verwacht, of 
misschien gehoopt, hadden.”

Zie jij jezelf ooit nog terugkeren 
naar West-Vlaanderen, Nathalie? 
Nathalie: “Hmmm, toch niet, be-
halve heel rustig in Zeebrugge dan 
of zo. Ook al zou ik onze kinderen 

wel graag in 
dezelfde straat
laten opgroeien.
Misschien 
moeten we het
anders doen:
geloven in 
overvloed en
dat we binnen
tien jaar in Zee-
land – waar we

allebei gek van zijn – een schoon 
buitenverblijfje kunnen kopen 
waarheen we dan met onze beide 
gezinnen weekendjes kunnen 
ontsnappen.”
Carmen: “Dan hoop ik wel dat 
die liefdesbrievenbusiness heel 
erg veel opbrengt, want van mijn 
lerarenloontje zal dat niet 
komen.” (schateren het uit) ■

Carmen
         “We wantrouwen ook allebei 
mensen die zich wat te 
zelfverzekerd presenteren”

Meer info? www.liefdesbrief.com

27


	070418 Nieuwsblad de Band 1-2
	070418 Nieuwsblad de Band 3-4

