Cherchez Keramiste Ann Van Hoey (53)
la femme mevrouw Mark Uytterhoeven

Mark Uytterhoeven is Monsieur
Van Hoey geworden. Dat zit zo:
terwijl de tv-coryfee de afgelopen
jaren steeds meer schik kreeg in
zijn dieet van anonimiteit, literatuur en Provençaalse rosé, creëerde zijn echtgenote haar eigen
wonderland. Dat wonderland ligt
in de wereld van de keramiek, en
Ann Van Hoey – 53, en met bravoure dansend op de slappe koord
die geluk heet – kijkt er met stijgende verbazing naar wat haar
overkomt.

De keramiste is net terug uit Parijs,
waar ze haar eigen servies tussen
dat van designgrootheden als Roos
Van de Velde en Pieter Stockmans
heeft zien liggen op ‘Maison&Objet’,
een toonaangevende beurs. ‘Het is
gemaakt van Bone China: porselein
van het prachtigste wit, doorschijnend haast.’ Dat servies, ontworpen in opdracht van het prestigieuze designhuis Serax, is slechts
het topje van een trots oprijzende
ijsberg van selecties voor internationale wedstrijden, prijzen en tentoonstellingen. En toch was keramiek een late roeping. Van Hoey
was al vijftig toen ze écht voor de
klei ging. Daarvoor zat ze twintig
jaar lang in de verkoop. Eerst was
ze vertegenwoordiger in Wallonië
voor een meubelfabriek uit Essen
– de stiel van haar vader én haar
grootvader. Later zette ze in haar
eentje de distributie van een sportdrank op in Frankrijk.
HUMO Maar daarna gooide je het
roer radicaal om: je ging je voltijds
toeleggen op keramiek.
Ann Van Hoey «Een gigantische
ommezwaai, absoluut, maar niet
onlogisch: keramiek was een passie die ik jarenlang had laten sluimeren.
»Eigenlijk was ik er al op m’n
tweeëntwintigste mee begonnen.
Ik zat toen met een geweldig liefdesverdriet. Blèten, me vol zelfmedelijden opsluiten in m’n appartement – die ellende. Tot ik het tijd
vond om mezelf bij elkaar te rapen
en iets te gaan dóén. Ik ben dan
op het IKA gestoten, een kunstambachtschool in Mechelen. Ik ging
een kijkje nemen, en klei zegde me
wel wat. Best verwonderlijk, want
ik vond mezelf helemaal niet handig – ik was niet goed in tekenen,
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ik kon niet zingen, niet koken.
»Het liep meteen heel goed. In
mijn eerste les moesten we worstjes rollen en daar een cilinder mee
maken. Toen ik eens rondkeek,
vond ik dat mijn cilinder er wel

heel mooi recht uitzag in vergelijking met de rest. Dat was een extra aanmoediging: ‘Hola, ik kán dat
hier.’
»Ik ben die avondschool enkele
jaren blijven volgen, maar mijn le-

ven werd almaar drukker, waardoor
het een proces van stoppen en weer
starten werd – ik ging er nooit echt
mee door, en gaandeweg verwaterde de passie.
»Jaren later, rond mijn veertigNr 3655 | 38
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me aan het denken zetten. Zij was
een experte, en bovendien kenden
we elkaar toen helemaal nog niet
zo goed. Dat maakte haar complimenten heel geloofwaardig.
»Het advies van Wies was heel
krachtig: ‘Schrijf je in voor de selectie van Design Vlaanderen.’ Daar
had ik al eens vaag aan gedacht,
en stiekem geloofde ik wel dat ik
daar iets kon gaan doen, maar ik
durfde niet. Maar door die complimenten van Wies, plus die goeie
raad van Mark, heb ik de stap toch
gewaagd.»
HUMO Je werd meteen geselecteerd.

rijk. Een ervaren keramiste vertelde me dat ze daar houden van
installaties waar een idee achter
zit. Ik moest dus iets anders maken dan mijn porseleinen kopjes,
en dat is mijn ‘Etude Géométrique’
geworden, een set kommen waar ik
nog steeds erg aan gehecht ben.
Ik werd opnieuw meteen geselecteerd. Nog nooit tentoongesteld,
en plots stond ik op de belangrijkste biënnale van Europa! Iedereen
vroeg zich af waar ik zo plots vandaan kwam. Dat maakte me blij, al
was ik soms ook bang dat de jury
zou laten weten dat het allemaal
één grote vergissing was.

‘Ik had nooit
gedacht dat
ik na m’n
vijftigste nog
zo’n indruk
zou maken op
mijn man’
Van Hoey «Die winter was ik veel

bij Mark in Frankrijk, om in alle rust
aan een set porseleinen kopjes te
werken. Zeven maanden lang had
ik mijn dossier voorbereid. Ik diende het in, en een maand later kreeg
ik te horen dat ik erbij was. Dat was
(aarzelt) onwezenlijk. Mijn moeder
logeerde toen net bij ons, en zij zei
dat ze me nog nooit zo gelukkig gezien had. Een tikkeltje overdreven
natuurlijk, maar toch. Ondertussen
was ik ook vijftig geworden, en dat
had me aan het denken gezet. Het
is nu of nooit, wist ik.
»Ik besloot mee te doen aan de
wedstrijd van Vallauris, in Frank-

»Toen ging het snel. Ik schreef
me in voor de wereldbiënnale in Korea. Ik werd weer geselecteerd, en
toen kwam het bericht dat ik bij de
prijswinnaars was – brons. En voor
ik naar Korea reisde om die prijs in
ontvangst te nemen, moest ik naar
Kroatië – op de internationale wedstrijd daar had ik óók brons gewonnen. Een heel hectische maar hartverwarmende periode was dat. En
overal holde Mark achter me aan,
gewapend met een fototoestelletje.
»Ik heb aan de afgelopen twee
jaar een Alice in Wonderland-gevoel overgehouden. Ik was iemand

aan het worden, en ik kon het zelf
niet geloven. En toch slaat soms
de twijfel nog toe. ‘Ann toch,’ denk
ik dan, ‘wat haal je je in het hoofd?
Een madam van vijftig met wat keramieken potten – gaan ze je niet
gewoon uitlachen?’ Ik heb al zoveel
bevestiging gekregen van dat ene
talentje dat ik voorzichtig ontdekte
op m’n tweeëntwintigste, er komt
zoveel moois op me af, maar toch
blijft de basis: twijfel.»

Containerpark
HUMO Zou je je werk onder de

noemer design klasseren? Of mag
het ook kunst heten?
Van Hoey «Die keuze maak ik liever zelf niet. In galeries gaat het altijd over ‘de kunstenares Ann Van
Hoey’, maar op andere plaatsen
wordt mijn werk als design gelabeld. Ach, tegen Mark zeiden ze in
het begin van zijn carrière ook dat
hij moest kiezen: of journalist of
entertainer. Heeft dat veel belang?
Ik maak ontwerpen die de mensen
aanspreken. En ráken – er zijn mensen die echt ontroerd worden door
mijn werk. Da’s voldoende voor mij.
Er moet geen label op.»
HUMO Je objecten ogen vaak fragiel. Is die broosheid een wezenskenmerk van je werk?
Van Hoey «Ja. Ik heb altijd geprobeerd om dun te werken. Op school
al maakte ik vooral zeer fijne dingen. Ik zag ook wel graag potten
met structuren erop, maar zelf bleef
ik altijd maar wrijven tot de boel
glad was. Op een bepaald moment
was ik zelfs té dun aan het gaan.
Wat ik nu maak, kan je vastpakken:
ik heb dingen gemaakt waarmee
dat niet meer kon (lacht).»
HUMO Zijn er werken die je meer
aan het hart liggen dan andere?
Van Hoey «‘Etude géométrique’
zal wel altijd mijn favoriet blijven.
Er zit een visie achter – had ik nooit
van mezelf gedacht (lacht).»
HUMO ’t Is dus meer dan louter
techniek en metier?
Van Hoey «Als je met keramiek
iets wilt uitdrukken, moet je het in
de eerste plaats kunnen máken. Dat
technische aspect is vaak frustrerend, maar ook erg boeiend – vaak
komt het neer op oplossingen zoeken voor iets wat misgaat. Want die
‘Etude géométrique’ stond er niet
van bij de eerste keer, hè. In het begin trokken mijn kommen scheef en
moest ik andere manieren van drogen en stoken proberen. Dat zoeken naar oplossingen vind ik heel
bevredigend. Omdat een oplossing
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ste, ben ik terug naar die school
gegaan. Om een vriendin die er wat
doorzat een plezier te doen, eigenlijk. Eventjes de draad van vroeger
weer oppikken, dacht ik, mezelf
geen grote doelen stellen. Ik ben
opnieuw begonnen in het eerste
jaar – weer met de worstjes en de
cilinder. En het was fantástisch. Ik
had me in jaren niet meer zo ontspannen gevoeld als die avond. In
een soort van trance heb ik die eerste les doorlopen, en aan het eind
was er maar één conclusie: dit laat
ik me niet meer afnemen.»
HUMO En wat later liet je je job
als verkoper vallen en ging je vol
voor die passie?
Van Hoey «We kochten een atelier, ik richtte het in, ik schafte een
oventje aan… Ik was helemaal geïnstalleerd, niets hield me tegen om
eraan te beginnen. Viel dat even
tegen! Ik vond het ontzettend eenzaam. Ik begon geweldig te twijfelen: had ik me dat talent niet ingebeeld? Per slot van rekening had
ik geen artistieke achtergrond, en
ik had nooit plastische opvoeding
gevolgd. Ik zou ook moeten berekenen hoelang het duurde om een pot
te maken, hoeveel m’n klei kostte,
en of dat allemaal wel efficiënt en
rendabel was. Dat waren heel logische issues voor mij – met mijn
achtergrond in de verkoop leek het
me niet fout om het zo rationeel aan
te pakken – maar toch: opeens was
het voor echt. Het zat me ook niet
lekker dat ik plots geen job meer
had. Als mensen me vroegen wat
er in de plaats gekomen was, antwoordde ik gewoon: ‘Niets.’ Omdat ik niet dúrfde te zeggen dat ik
keramiste wilde worden. Het was
een absurde onderneming geworden, vond ik, en ik gleed in een diepe put.
»Meer dan een jaar heb ik toen
niets gemaakt. Door veel met vriendinnen en met Mark te praten, heb
ik me beetje bij beetje van mijn
angsten en twijfels bevrijd. ‘Je begint nú opnieuw, je amuseert je, en
je mikt zo hoog mogelijk,’ prentte
Mark me in. Ik vond dat een heel
wijze raad, al wist ik nog niet wat
ik me precies moest voorstellen bij
‘zo hoog mogelijk mikken’.
»Even later kwam ik toevallig een
kennis tegen – Wies, een gerenommeerde hoeden- en tassenontwerpster uit Mechelen die daarvoor ook
een succesvol keramiste was geweest. Zij had op het IKA mijn eindwerk gezien, en ze vond het fantastisch, ongelooflijk – woorden die
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voor zitten, neem je tijd, maak iets.
Je hebt niets te verliezen.’
»Het komt ook op een ideaal
moment in mijn leven. Mijn dochter is het huis uit. Er zijn nog geen
kleinkinderen. Mijn moeder is net
89 geworden maar doet het nog
altijd heel goed. Mijn man zit regelmatig in Frankrijk. Ik héb dus
de tijd om ongestoord mijn ding
te doen.»
HUMO Beschouw je je atelier als
een soort van heiligdom?
Van Hoey «Absoluut. ’t Is de plaats
waar ik in alle rust kan creëren. Ik
wil ook niet gestoord worden in
mijn werk. Omdat ik daar de tijd
niet voor heb, en omdat ik het proces niet snel even een halfuurtje
kan stilleggen. Vandaar dat ik ook
niet vanuit mijn atelier verkoop.»
HUMO De eenzaamheid van het
atelier waar je daarnet over klaagde, die is er niet meer?
Van Hoey «Neen. Omdat er nu de
bevestiging is dat ik iets kan. In die
moeilijke periode duwde ik mezelf
almaar dieper de put in. Zo van:
madam moest absoluut een eigen
atelier hebben, netjes ingericht, en
nu maakt ze niets. Dat werd een
vicieuze cirkel. In plaats van mezelf naar boven te werken, duwde
ik mezelf naar beneden.
»Er is nog een tweede factor: ik
ga overal heen waar ik geselecteerd ben, en dat is wel wat (lacht).
Ik kom dus weleens buiten. Er is
een heel nieuwe wereld voor me
opengegaan – nationaal en internationaal. Nu geniet ik net van de
eenzaamheid in m’n atelier.»
HUMO Gaat Mark overal met je
mee?
Van Hoey «Ja, en haast altijd
wordt hij dan gezien als de man
van. Dat vind ik heel leuk, natuurlijk – ’t is jarenlang andersom geweest. Hij geniet daar zelf ook van.

’t Is een man van uitersten. Ofwel
staat hij op het podium, ofwel wil hij
volledig in de anonimiteit verdwijnen – wat hij in feite in Frankrijk is
gaan zoeken. In Korea kwamen ze
hem vragen of hij ook een keramist
was. Waarop hij heel overtuigd antwoordde dat hij just the husband
was (giechelt).»
HUMO Had het je dan al die tijd
geïrriteerd dat de aandacht naar
hém ging en jij als een soort van
aanhangsel beschouwd werd?
Van Hoey «Kijk, ik heb nooit voor
het voetlicht willen treden. Niet dat
ik niet trots was op mijn baan als
vertegenwoordiger, integendeel,
maar ik vond dat daar niet veel over
te vertellen viel. Jarenlang heb ik
dus alle interviewaanvragen afgewimpeld. Maar nu ben ik bezig met
iets waar ik honderd procent achter
sta. Ik heb een soort van roeping
gevonden, een passie die ik wil delen. Ik heb ook het gevoel dat ik een
bron van inspiratie ben voor vriendinnen die ook de vijftig net voorbij
zijn. Het gevoel van: het is nog niet
te laat, je hebt nog de tijd en de mogelijkheden om iets bijzonders, iets
helemaal anders te doen.
(denkt na) »Mogelijk heeft het
allemaal wel een beetje op mijn
zelfbeeld ingewerkt. In die twee
jaar waarin mijn zelfvertrouwen
gesmolten was – een zelfvertrouwen dat ik sinds m’n twintigste
zorgvuldig had opgebouwd – was
geen werk hebben niet de enige
factor. Wellicht speelde dat vrouw
zijn van ook wel mee. Misschien
heeft het er wel toe bijgedragen dat
ik het niet meer zag zitten hier.
»Het is in ieder geval knap lastig. Ik heb graag dat mensen me
leren kennen vóór ze weten dat ik
getrouwd ben met Mark Uytterhoeven. Toen ik net met die keramiek

begon, verzweeg ik het ook angstvallig. Goed, dat was niet houdbaar:
Mark is nu eenmaal mijn man, en ik
heb ook weleens graag dat hij meegaat naar een vernissage. Nu vind
ik dat ook minder erg, omdat ik al
op een zeker niveau sta. Iedereen
mag ’t weten nu.
»Ik heb heel lang het gevoel gehad dat mensen hun idee over mij
al klaar hadden nog voor ze me echt
leerden kennen.»
HUMO Hoe zag dat idee er dan
uit?
Van Hoey «Dat ik het heel gemakkelijk heb. Dat ik niet moet werken.
Dat ik pretentie heb. Dat ik me de
hele week heb kunnen voorbereiden op de sortie van die avond. Terwijl ik dan die week keihard had
moeten werken, en me vaak snelsnel, in vijf minuten, een outfit had
bijeengezocht.
»Het voelde bevreemdend aan
toen Vlaanderen Mark leerde kennen als spitse mens die een grote
groep kon entertainen. Thuis hield
ik de boel alleen draaiende. Ik was
net moeder geworden van Tess, ik
was snel weer beginnen te werken, en ik zag er dikwijls moe en
slecht uit. Mark presenteerde toen
nog vaak sportavonden, die zich
onveranderd afspeelden in dorpen
waar de plaatselijke schone zich
een hele week op zijn komst had
voorbereid. En ik was dan een hele
dag aan het werk geweest, was in
een rotvaart mijn kind gaan halen
bij de onthaalmoeder, had haar nog
snel te eten gegeven, om dan totaal
afgepeigerd op die sportavond aan
te komen. En dan zag ik die meisjes
vol zelfvertrouwen naar mij kijken:
‘Och god, is het dat maar, de vrouw
van Mark Uytterhoeven?’ Dat was
soms (wikt haar woorden) moeilijk.
»Laatst was ik nog op een feest
waar ik de vrouw ván was. Toen ik
vertelde dat ik vertegenwoordiger
geweest was, scoorde dat toch enige verbazing. En de volgende vraag
was hoelang ik dat gedaan had –
op zo’n toon van: je zal er wel snel
mee opgehouden zijn zodra je je in
de slipstream van Mark kon nestelen. Blijkbaar komt het bij sommige
mensen niet in hun hoofd op dat ik
ook een eigen leven heb, dat ik ook
hard gewerkt heb, dat ik niet zomaar een onbetekenend extraatje
ben dat je gratis bij Uytterhoevende-tv-figuur krijgt.
»We waren ook niet voorbereid
op die bekendheid. Ik ken hem al
lang, hè, van op het atheneum in
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vinden betekent: uitdrukken wat je
eigenlijk wilde zeggen.
»De visie achter die Etude zat ’m
er vooral in dat ik, in de kommen
die ik maakte, de cirkel met andere
meetkundige vormen wilde laten
samensmelten. Ik begon bij de cirkel en het vierkant; later kwamen
de cirkel en de driehoek, dan de
cirkel en de rechte, en ten slotte
de cirkel en het punt. Ik heb lang
gedacht dat ik er niet zou raken –
dat met name het samenvoegen
van cirkel en punt technisch niet
haalbaar was. Het was een grote
genoegdoening toen dat dan tóch
lukte.
»Ondertussen heb ik op dat vlak
veel vorderingen gemaakt. Die allereerste étude, waarmee ik in Vallauris geselecteerd raakte, staat
hier nog op de kast, maar louter
uit sentimentele waarde. Ik vind ze
ondertussen slecht gemaakt – ik
zal ze ook nooit meer tentoonstellen. Nu zou ik zeggen: voer voor
het containerpark. Flikker het de
vuilnisbak in!»
HUMO Heb je, nu je van succes
naar triomf surft, spijt dat je pas
een aantal jaar geleden er echt
voor gegaan bent?
Van Hoey «Soms wel, ja. Toen ik
net afgestudeerd was als handelsingenieur, was ik ’s een pint gaan
pakken met een voormalige klasgenoot. Ik vertrouwde hem toe dat
ik droomde van een alleraardigst
keramiekwinkeltje. Die gast lachte
me vierkant uit: daar viel toch geen
geld mee te verdienen? Een logische gedachtegang voor iemand
die net voor handelsingenieur gestudeerd heeft (lacht). Enfin, ik heb
die droom toen maar opgeborgen.
Ook al omdat er weinig nodig was
om me ervan af te helpen. Ik zat,
denk ik nu, te wáchten op een afwijzing, op iemand die me gek verklaarde. Twijfel, hè.
»Uiteindelijk denk ik dat het niet
slecht is dat het zo gelopen is. Had
ik toen doorgezet, dan was ik misschien gewoon een goeie draaier
van serviesgoed geworden – was
ik nooit uitgekomen op het punt
waar ik nu sta. Misschien had ik
dan nooit aan internationale wedstrijden gedacht.
»Nog een voordeel: ik moet er
niet absoluut geld mee verdienen.
Er is nu al een financieel comfort
– een comfort dat je onmogelijk al
op je tweeëntwintigste kan hebben.
Dat is wat Mark ook zei toen hij me
stimuleerde om helemaal voor die
keramiek te gaan. ‘Ga er eens goed

belga
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Het snorretje
HUMO We hebben het hier over
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zijn grap over het snorretje een cruciaal moment voor hem was. Omdat
ik er zo onbedaarlijk om had moeten lachen, zou hij zeker wel kans
maken, redeneerde hij (giechelt).
Dat was op 21 november, en een
goeie maand later is hij bij mij ingetrokken.»

thuis afgezet, ik woonde alleen…
Maar nooit maakte hij enig aanstalten om uit te stappen.
»Mijn vijfentwintigste verjaardag
leek me het geschikte moment om
de boel in de juiste richting te duwen. Ik nodigde een bevriend koppel uit voor een klein feestje, én
Mark. Zo zou het wel duidelijk zijn,
dacht ik. Toen dat koppel naar huis
was, kwam Mark bij mij in de keuken staan. Het zou gaan gebeuren,
dat wist ik wel zeker. Hij kwam voor
mij staan, ik was helemaal klaar
voor een brok romantiek, en toen
zei hij: ‘Maar gij hebt een schoon
snorreke!’ (schatert) Dat was wel
het laatste dat ik verwacht had, en
ik schoot verschrikkelijk in de lach.
Enfin, later op de avond is ’t er dan
toch van gekomen, en waren we officieel een koppel.
»Later heeft hij me verteld dat

iedereen nogal op zijn kledij lette
en met een mooie auto reed. Mark
was net het tegenovergestelde, en
dat was precies wat ik zocht.
»Pas op, ik zocht wel iemand die
er stond. En Mark staat er, hè: hij
vult een ruimte. Niet met zijn kledij, of met zijn auto, maar met zijn
présence.»
HUMO Maar eigenlijk is hij indertijd journalist kunnen blijven omdat jij hem ondersteunde?
Van Hoey «Op een bepaald moment kreeg hij een voorstel van de
Wereldomroep. Een vaste job, met
toch ietsje meer financiële zekerheid. Hij vroeg mij wat hij moest
doen. Ik wilde weten of hij er zin
in had. ‘Nee,’ antwoordde hij. Toen
heb ik hem meteen gezegd dat hij
het maar zo moest laten. Ik zat niet
achter z’n kladden, vond niet dat
hij koste wat het kost zo snel mo-

Een ramp!
HUMO Je zei daarnet dat jij in

de beginjaren voor het inkomen
zorgde.
Van Hoey «Toen ik Mark leerde
kennen, maakte hij af en toe ’s een
item voor ‘Sportweekend 2’ en kluste hij wat bij voor de Gazet van Mechelen. Daarmee verdiende hij nauwelijks wat. Maar dat vond ik één
van de aantrekkelijkste dingen aan
hem: dat hij geen macho was voor
wie niet veel verdienen not done is.
Hij was ook helemaal niet afgeborsteld. Ik kwam uit een milieu waar

gelijk moest bijdragen in ons huishouden.»
HUMO In die situatie zou snel verandering komen. Maar je zei daarstraks dat je de bekendheid niet
had zien aankomen.
Van Hoey «Hijzelf ook niet, hoor.
Denk ik toch. Zijn ambitie lag eigenlijk op een ander vlak: hij zei altijd
dat hij een toffe leraar wilde worden. Die grote explosie hadden we
helemaal niet zien aankomen.
»Mijn vriendinnen ook niet, trouwens. Jaren later, toen hij een bekend tv-gezicht was en in de lijstjes
met aantrekkelijke mannen figureerde, moesten ze daar erg om lachen. Dan zeiden ze ook: wie had
dat durven denken toen hij nog gewoon die lolbroek was in het atheneum?»
HUMO Maar zag je in die schaarse
opdrachten voor – toen nog – de
BRTN niet al de glimpen van een
succesvolle tv-carrière?
Van Hoey «Heb je ooit de beelden gezien van zijn eerste presentaties in ‘Het journaal’ en ‘Sportweekend’?»
HUMO Euhm… Voor mijn tijd,
vrees ik.
Van Hoey «Dan zal ik het je zeggen: het was een ramp. Hoe is het
nu mogelijk dat die jongen dat zo
slecht doet – dat was toen de teneur op de sportredactie. Het was
natuurlijk ook een beetje absurd
om iemand zonder enige voorbereiding op het scherm te gooien.
Maar: hij mocht het blijven doen,
en hij is in het vak gerold. Zodra hij
zich op zijn gemak voelde, kwam
het naturel, en later ook het vakmanschap.»
HUMO Wat heeft uiteindelijk de
doorslag gegeven? Wat maakt van
hem de meest gelauwerde tv-figuur
van de afgelopen twintig jaar?
Van Hoey «Zijn talent en zijn volharding. Hij kan een groep echt
meetrekken, mensen helemaal
overtuigen. Dat vind ik een geweldige kwaliteit. (Denkt lang na) En
natuurlijk kwam er ook een beetje
geluk bij kijken. Door de opkomst
van vtm beseften ze bij de openbare omroep plots: we moeten een
versnelling hoger. Er was nood aan
iets creatiefs, iets nieuws dat zou
aanslaan. Mark stelde toen een
programma voor – ‘Het huis van
wantrouwen’. Hij was heel streng
in zijn eisen: hij wilde rechtstreeks
gaan, hij wilde op heel korte tijd
kunnen monteren… Uiteindelijk, na
flink wat onderhandelingen, kreeg
hij wat hij wilde. Dat wijst toch op
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een schoolliefde?
Van Hoey «Toch niet. Ik vond hem
op de schoolbanken heel grappig,
maar ik was niet verliefd op hem. Ik
had op dat moment trouwens een
ander lief. Mark was wél al verliefd
op mij – dat heeft hij mij jaren later
verteld. Hij deed alle moeite om in
mijn buurt te raken. Nooit iets van
gemerkt.
»Na de middelbare school ging
hij studeren in Gent en ik in Antwerpen. Maar we zijn elkaar toch
weer tegengekomen – met dank
aan dat pottenbakken van mij. Zijn
moeder volgde op dezelfde school
boekdrukkunst, en hij kwam haar
al eens afhalen. En toen was er
een overzichtstentoonstelling van
Prosper De Troyer, de grootvader
van Mark, die kunstschilder was.
Ik heb niets van die tentoonstelling
gezien: een hele avond heb ik met
Mark staan praten. Enkele maanden later kwamen we elkaar weer
tegen, en toen is het heel snel gegaan. Maar die avond van de tentoonstelling, dat was de echte
kiem.»
HUMO Maar tevoren, op school,
was hij dus gewoon de grappige
jongen? Niet de jongen op wie je
verliefd zou worden?
Van Hoey «Zo vaak kwam ik hem
ook niet tegen. Hij zat in de LatijnGriekse en ik in de Wetenschappelijke A – dat waren twee gescheiden werelden. Ik herinner me wel
dat we met de school naar toneel
gingen en dat Mark in de bus zelfgemaakte smartlappen zong. Die
waren hilarisch. Ik was er ongelooflijk van onder de indruk, en ik bescheurde het van het lachen, maar
daar bleef het bij.
»Door dat gesprek op die tentoonstelling heb ik mijn beeld van
hem grondig bijgesteld. Daar leerde ik zijn gevoelige kant kennen.
We waren op hetzelfde moment
met de cynische kant van het leven geconfronteerd: mijn vader en
zijn moeder hadden allebei kanker.
Op die tentoonstelling waren ze allebei ziek, en toen ik Mark enkele
maanden later weer tegenkwam,
waren ze allebei gestorven. Daar
hebben we over gepraat, en toen
was ik meteen verkocht. Omdat
hij ook (twijfelt lang) niet alleen
de grapjas meer was. Er zat een

sérieux in hem, een gevoeligheid
die ik erg kon waarderen.»
HUMO Naar verluidt was hij niet
erg snel in het oppikken van hints
en heb jij hem tot enige actie moeten aanzetten.
Van Hoey «Na die avond in het
cultureel centrum had hij iets heel
moois gezegd tegen een kameraad:
hij vroeg zich af of wat hij voelde nu
echt verliefdheid was of alleen maar
de herinnering aan een verliefdheid
van vroeger. Die avond hadden we
dus allebei iets gevoeld, maar ik
had dat gevoel nogal kordaat van
me afgezet. Maar bij die nieuwe
ontmoeting, een paar maanden later, was ik meteen stapelverliefd.
Ik voelde dat het absoluut wederzijds was, en dus wachtte ik maar
tot hij de eerste stap zou zetten. Alleen: die kwam er niet (lacht). Niet
te doen: we waren een paar keer
samen uit geweest, hij had me dan

belga

▲

Mechelen, en ik moet toegeven dat
dat succes toen toch niet echt te
voorspellen viel (lacht).»
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▲

een soort van buikgevoel, denk ik:
zonder dat hij ooit een programma
gemaakt had, wist hij wat hij nodig
had om succes te boeken.»
HUMO Op welke programma’s ben
jij het meest trots?
Van Hoey (beslist) «‘Het huis van
wantrouwen’ en ‘Alles kan beter’.
Omdat het twee totaal nieuwe programma’s waren – Mark deed daar
dingen die nooit eerder gedaan waren. ‘Alles kan beter’ vind ik van een
ongelooflijke intelligentie. Ik hoor
soms zeggen dat het een blooperprogramma was, maar dat is absoluut niet waar. Het was net héél
spitsvondig. En – en ik kan dat zeggen: Mark ten voeten uit.»

Uitputtingsslag
HUMO In interviews stelde Mark

het maken van ‘Alles kan beter’
steevast voor als een fysieke uitputtingsslag – er werd dag en
nacht aan gewerkt, en één aflevering presenteerde hij met veertig
graden koorts. Ongetwijfeld een
fijne tijd voor de echtgenote?
Van Hoey «Ik zag natuurlijk dat hij
– weliswaar tijdelijk – zijn gezondheid ondermijnde. Ik had het vooral
lastig wanneer hij overdreef. Iedereen mocht zeggen dat het fantastisch was, maar zelf was hij nooit
helemaal gelukkig. Dat begreep ik
toen niet. Nu wel: dankzij de keramiek weet ik wat het is om altijd
naar iets te streven dat nog een
tikje volmaakter is.
»Weet je, mensen vragen me
vaak hoe je dat nu doet, een relatie
onderhouden waarin de ene partner voor lange periodes in Frankrijk woont. Dan moet ik altijd terugdenken aan die periode van ‘Alles
kan beter’. Toen was hij er wel, we
woonden samen in hetzelfde huis,
we cirkelden om elkaar heen. Maar:
ik heb me nooit zo alleen gevoeld
als toen. Die periode was ongelooflijk eenzaam, daar wil ik niet flauw
over doen. Je moet je dat voorstellen: je ziet hoe je man zichzelf tot
de limieten drijft, hoe hij fysiek afziet, maar je kan niet ingrijpen. En
zelf kan je met je eigen problemen
niet bij hem terecht. Wat dat betreft
is onze relatie er de afgelopen jaren alleen maar op verbeterd. Als
we nu samen zijn, dan zijn we écht
samen.
»Eén keer heb ik geprobeerd om
hem wat te doen milderen. Dat was
tijdens het laatste seizoen van ‘Alles kon beter’, toen het echt te gek
werd. Maar voor het overige heb
ik mezelf nooit naar de voorgrond
62 – HUMO
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geduwd wanneer hij met een programma bezig was. Omdat ik altijd
vond dat hij met fantastische dingen bezig was, en ook inzag dat die
er niet zomaar kwamen. Dat waren
rechtstreekse programma’s waarbij
een hele hoge kwaliteitsnorm gehanteerd werd. Je kon die gewoon
niet maken van nine to five, en dan
ook nog eens met een half oog op
je gezin en de grote wereld. Maar:
moeilijk was het wel.»
HUMO Na zo’n slopende opnamereeks trok hij altijd naar Frankrijk.
Terwijl jij – je had hier je werk –
vaak in België bleef.
Van Hoey «Dat uitpuffen in Frankrijk is begonnen na ‘Het huis van
wantrouwen’. Een normale televisiereeks bestaat uit dertien afleveringen, van ‘Het huis’ zijn er
zesentwintig op een rij gemaakt.
Rechtstreeks! Toen was Mark helemaal bekaf: hij moest ergens gaan
uitwaaien.
»Ik heb dat nooit erg gevonden.
Ja, vroeger was het altijd wat wennen als hij er plots niet meer was. En
omgekeerd: wanneer hij terug was,
moest ik dáár weer aan wennen.
Maar nu maken we ontzettend makkelijk die switch. Ik stap in Frankrijk van het vliegtuig, en dan zijn we
meteen samen. Ik herinner me een
winter waarin we moesten samenleven in een appartement van vijftig
vierkante meter, met zijn tamme ekster die tien procent van de ruimte
opeiste (lacht). Maar dat werkte.
»Waar ik eigenlijk toe wil komen:
ik weet nu wel zeker dat ik nooit
fundamenteel eenzaam zal zijn.
Ook al is Mark er fysiek vaak niet,
ik heb een man van wie ik hou, en
die ook van mij houdt. Daar ben ik
erg dankbaar om.»
HUMO Maar: hij verhuist binnenkort toch weer naar Mechelen. Een
keuze voor jou: hij zegt zelf dat hij
vaker bij je wil zijn, en dat hij het
fantastisch vindt om je carrière
van dichtbij te kunnen volgen.
Van Hoey (vertederd) «Hij is zo
trots op mij, hè. Dat is nog zo’n aangename bijkomstigheid van mijn
succes: ik had nooit gedacht dat
ik na m’n vijftigste nog zo’n indruk
zou maken op mijn man (lacht). Hij
is er compleet van onder de voet,
hij vindt het geweldig. Ik kijk er ook
erg naar uit, weer met z’n tweetjes
in Mechelen.»
HUMO Heb je ooit het omgekeerde
overwogen? Verhuizen naar Frankrijk?
Van Hoey «Ja: toen ik mijn job
had opgegeven en besloten had

om me helemaal aan de keramiek
te wijden. Maar dat was net de winter waarin Mark zijn vertrek naar
Frankrijk almaar uitstelde. Omdat
er toen een voetbalclub was die
dringend van de ondergang gered
moest worden (lacht).»
HUMO Juist: de befaamde reddingsactie waarmee hij het faillissement van KV Mechelen rechttrok.
Van Hoey «Heel goed dat Tess
toen in Canada studeerde, want het
was niet te doen. Ons huis leek nu
eens op een gigantische vergaderzaal, dan weer op een callcenter. En
dan moest hij die hele reddingsactie ook nog eens combineren
met de presentatie van ‘De laatste
show’. Ik begreep het eigenlijk niet
goed, hoe iemand zo verknocht kan
zijn aan een voetbalclub. Maar ik
ben heel blij dat die reddingsactie
toen geslaagd is, en dat het nu erg
goed gaat met Malinwa – ik weet
hoeveel mensen nog steeds intens
gelukkig zijn omdat hun club het
overleefd heeft.»

HUMO Hij noemt het zelf conse-

quent de verwezenlijking waar hij
het meest trots op is.
Van Hoey «Op mij heeft hij toch
met andere dingen meer indruk gemaakt (lacht).
»Die reddingsactie was voor hem
een gedurfde stap, omdat hij zich
in een wereld waagde waarin hij
helemaal niet thuis was. Het was
niet louter iets creatiefs: hij moest
onderhandelen, praten over geld,
organiseren. Maar hij was goed omringd, en bovendien durft hij dat: in
het diepe springen.»
HUMO Wat dan weer haaks staat
op zijn imago van controlefreak.
Van Hoey «Hij ís een controlefreak, en hij zal nooit onvoorbereid aan iets beginnen, maar dat
wil niet zeggen dat hij altijd perfect
weet waar hij gaat uitkomen. Ten
tijde van ‘Het huis’ was er een concept, maar dat programma moest
wel elke week gemaakt worden, hè.
’t Was rushen, vechten met de tijd,
en erop rekenen dat de inspiratie
elke week weer zou komen. Zelf zou
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ik nooit met die stress kunnen omgaan. Ik moet altijd een week op
voorhand met iets klaar zijn, of ik
word gek.»

Masterpiece
HUMO Bewonder je Mark nog?
Van Hoey «Ja. Ik kan nog altijd

versteld staan van wat hij allemaal
kan. Hij doet dingen met taal die
me geweldig kunnen ontroeren.
Toen ik m’n dossier voor Design
Vlaanderen aan het voorbereiden
was, was ik geweldig aan het wroeten op de tekst waarin ik mijn visie uit de doeken moest doen. Tot
hij zich er eventjes over ontfermde.
Hoe hij in tien minuten mijn krakkemikkige tekst veranderde in een
vloeiend, to the point stuk taal: onvoorstelbaar. Ik weet nog hoe hij
wat stond te kijken naar mijn kopjes, een beetje uitleg vroeg, en toen
een geniale slotzin toverde. (Citeert
uit het hoofd) ‘Culminerend in een
afboording die teruggrijpt naar de
cirkel.’ Ik stond paf: dat was éxact
wat ik wilde maar niet kon uitdrukken. De volgende dagen heb
ik door mijn keukentje lopen dansen, en telkens als ik iets van m’n
werk vastpakte, bewoog dat zinnetje door mijn hoofd: ‘Culminerend
in een afboording die teruggrijpt
naar de cirkel.’ Héérlijk.
»Nog zoiets moois: zijn tekst voor
mijn ‘Etude géométrique’. Hij had
die geschreven in een ongelooflijk
mooi, erudiet Frans. Hij besprak
mijn vijf kommen, maar vanaf de
vierde kom had hij er, in datzelfde erudiete Frans, de grootste vettigheden ingestoken (lacht). Dat
was zijn verjaardagscadeau voor
mij – geestig, persoonlijk, ontroerend. En de volgende dag kreeg ik
uiteraard de propere versie toegestuurd.
»Ik herinner me ook hoe hij in het
Sportpaleis samen met andere BV’s
een hommage bracht aan Toon Hermans. Die was er zelf bij, en Mark
vertelde dat zijn vader altijd laat
van zijn werk thuiskwam, meestal
doodmoe. ‘Maar als u op televisie
kwam, meneer Hermans, was hij
veel vroeger thuis, en opvallend opgewekt. Ik was nog te jong om er
veel van te begrijpen, dus ik keek
niet naar u, ik keek naar mijn vader,
die letterlijk zat te huilen van het
lachen. En ik moet zeggen, meneer
Hermans: ik vond mijn vader fantastisch.’ Hoe hij met enkele kleine
zinnetjes zo tot de kern ging, en zo
ontroerde…
»Wat ik nog meer bewonder: hoe
21 september 2010
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hij er op televisie een beetje óver
kon gaan, hoe hij altijd weer aanschurkte tegen de grens van wat
kon, en daar telkens mee wegkwam. Dat vind ik getuigen van
een grote intelligentie. Probeer dat
maar eens in Vlaanderen, waar de
teentjes lang zijn.
»Weet je, ik kan zijn talent niet
zomaar in enkele zinnen samenvatten. Mark is een totaalpakket dat
niet te overzien is. Hij kan zoveel: ik
kan niet anders dan hem bewonderen. Ik ben getrouwd met een heel
bijzondere man.»
HUMO Zijn beste vriend zei me
ooit dat hij niemand kent die zo
trouw is als Mark – en niet alleen
in de liefde.
Van Hoey «Een héél rake typering. Stom voorbeeld: zijn eerste
auto was een Polo. Wel, hij rijdt nog
altijd met een Polo. Hij fietst nu al
jaren mee met de wielertoeristen
van Café Tilt, zijn stamkroeg, en
nooit heeft hij ook maar overwogen om daarmee te stoppen – ook
niet toen er ruzie kwam en een deel
zich afsplitste en verwachtte dat hij
hen zou volgen. Hij is ook altijd bij
de VRT gebleven. Er zijn weleens
verkennende gesprekken met vtm
geweest, maar concreet werd dat
nooit: Mark wilde de openbare omroep gewoon trouw blijven.
»We zijn 26 jaar samen nu – dat
is een heel comfortabele, rustgevende vaststelling. En ik weet wel
dat een mens vol verrassingen zit,
en dat het misschien niet mogelijk
is om tot het allerdiepste van iemand te spitten. Maar ik heb wel
het gevoel dat we na die 26 jaar
héél dicht bij elkaar staan. Dat we
elkaar begrijpen, en erin slagen om
elkaars melancholie wat af te dekken. We hebben allebei heel erg het
gevoel dat het niet stuk kan. Het leven is nog nooit zo goed geweest
als nu.»
HUMO Ouders die het geluk gevonden hebben: wat moet dat fijn
zijn voor jullie dochter.
Van Hoey «Tess: onze oogappel.
We vinden eigenlijk allebei dat
onze dochter een verbeterde versie van onszelf is. Ze heeft veel kwaliteiten van Mark, zie ik – ze staat
er in een gezelschap, is slim en gevat. Weet je, welk geniaal stuk keramiek ik ooit nog ontwerp, welke
mooie kom of welk prachtig kopje
er nog uit mijn oven komt, mijn échte masterpiece heb ik al gemaakt:
mijn dochter.»
Jeroen Maris
Foto’s Johan Jacobs
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