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door SONJA ALFERINK 
beeld CHARLONA TEERLINK
assistent beeld PAUL BARENDREGT
met dank aan BORIS DE JONG

Katja Schuurman  
is presentatrice en actrice.  

Frédérique Spigt is  
muzikant en componist.  

Katja veroverde schoolklassen 
vol jongensharten toen ze  

als 19-jarige doorbrak in  
Goeie Tijden, Slechte Tijden. 

Frédérique is tegen wil en dank 
boegbeeld van een scene.  

Katja is geboren in 1975.  
Frédérique in 1957. Wat bindt 

deze vrouwen? Hoe ontroeren 
ze elkaar? Wat zijn hun beider 

angsten? En waarom lopen 
emoties soms hoog op?  

Een intiem gesprek tussen  
twee bijzondere vrienden.

Herkenning 
zonder
woorden

Fré:  
 ‘Iederéén moet 
Katja Schuurman 
wel leuk vinden!’

Katja: ‘Fré wil alles altijd zo 
  ongelofelijk goed doen, dat maakt 
     haar puur en echt en mooi’
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Fré: ‘Zo denk  
ik er exact  
hetzelfde  

over!’

Katja: ‘Ik wil  
alles zélf bedenken, 
ontdekken en  
beoordelen’ !E

en auto scheurt de oprit op. Raampje open, verbaasde 
blik richting het gezelschap dat al een tijdje staat te 
wachten op de treden voor het huis. ‘Ben ik te laat? 
Nee toch?’ Frédérique loopt lachend op de auto af. 
‘Ik zei al: ‘die komt vanzelf een keer thuis’.’ Eenmaal 
binnen wordt er met het management gebeld (Katja) 
en naar een aansteker gezocht (Frédérique). Onder-
tussen spreidt het huis zijn exotische voorwerpen 

tentoon: een metershoog beeld van een draak uit Bali, een mozaïeken 
tafel uit Marokko, memorabilia van reizen over de wereld. Aan één van 
de muren hangt een schilderij van Anton Heyboer, een cadeau van  
Frédérique. ‘Jongens, foutje van het management deze keer!’, roept 
Katja vanuit haar keuken. Lucas, de hond van Frédérique, nestelt zich 
op het kleed bij de haard en Katja serveert thee.
De eerste keer dat Katja Römer Schuurman en Frédérique Spigt elkaar 
ontmoetten was vijftien jaar geleden. Katja: ‘Ik was gewoon fan van Fré, 
ik ging geregeld naar haar optredens.’ Fré: ‘De eerste keer dat ik jou zag 
was in de Laurenskerk in Rotterdam. Je kwam binnenvliegen want je 
was te laat.’ Katja, verbaasd: ‘De Laurenskerk??’ Fré: ‘Ja, we moesten 
daar allebei optreden. Ik vond je gelijk leuk en ik dacht: ‘die kom ik nog 
wel eens tegen’. De eerste echte conversatie –Katja onderbreekt Fré, 
lachend: ‘was op het toilet bij het nationaal dictee!’ Toen ik wegging gaf 
ik je mijn nummer, en toen hebben we afgesproken.’
 
Meteen verliefd
Fré: ‘Ik was gelijk dol op Katja. Of ik verliefd was? Ja, wie niet. Zag ik ‘r 
zitten? Ja natúúrlijk.’ Katja: ‘Nee maar je viel niet echt op mij toch, we 
vonden elkaar gewoon heel léuk.’ Fré: ‘Luister, laten we hierin duidelijk 
zijn. Als íemand Katja Schuurman niet ziet zitten, dan heeft ie geen ogen 
in z’n kop.’ Katja stribbelt tegen, plukt wat ongemakkelijk aan haar haar. 
Fré: ‘Het is gewoon één van de knapste vrouwen die ik ken en ze is ook 
nog heel grappig, leuk en intelligent. Dus iederéén moet Katja Schuurman 
wel leuk vinden.’ Katja barst in lachen uit. Fré: ‘Maar ik dacht ook gelijk: dit 
is trouble.’ Even is het stil. Katja: ‘We hebben wel een keer gezoend.’ Fré, 
grijnzend: ‘Jep. En de rest kunnen we ons niet meer herinneren!’

‘We have to stop meeting like this’
Katja: ‘De eerste jaren van onze vriendschap kwam er, als we elkaar  
zagen, altijd wel een moment waarop we allebei vreselijk moesten  
huilen. Maar op een goede manier: van ontroering, omdat we elkaar 
raken. We zien elkaar te weinig, maar als we bij elkaar zijn gaan we ook 
echt tot het gaatje. Meestal halen we de hele nacht door.’ Lachend:  
‘Totdat Fré om een uur of vijf ’s nachts met een doorrookte, krakende 
stem zegt: ‘We have to stop meeting like this’! Katja: ‘Eén van de meest 
bijzondere en symbolische herinneringen tussen ons vind ik wat jij deed 
op mijn bruiloft zeven jaar geleden.’ Fré: ‘Oh ja, dat weet ik nog wel. Ze 
vertelt: ‘De bruiloft van jou en Thijs was de mooiste ooit, in dat prachtige 
Franse kasteeltje. Toen heb ik je even meegenomen, je even letterlijk 
vanaf een afstandje naar je eigen bruiloft laten kijken. Naar de feestende 
mensen, de muziek, het geroezemoes op de achtergrond. ‘Kijk naar al die 
mensen die het zo fijn hebben’, zei ik. ‘Dat is voor jou en Thijs. Laat tot je 
doordringen hoe mooi en bijzonder dat is.’’ Katja glimlacht. ‘Het is één 
van de momenten die ik me het meest herinner van ons huwelijksfeest.’

!

Herkenning in stilte
‘Hebben we nog genoeg wijn?’ vraagt Katja. Er komt een nieuwe fles op 
tafel en een plankje exclusieve lavendelworst van Brandt en Levi. ‘Wel 
nemen hoor’, draagt de gastvrouw ons op. ‘Ik ga die worst niet in mijn 
eentje opeten.’ Frédérique steekt een volgend sigaretje op.
‘Weet je wat het is’, zegt Frédérique. ‘We zijn allebei heel snel ont- 
roerd door dingen.’ Grappend: ‘Onze blaas ligt dicht bij onze ogen.’ Katja 
knikt. ‘We vinden het niet lastig om ons bij elkaar te uiten. We zijn allebei  
expressief met woorden, maar hebben ze niet altijd nodig om uit te 
drukken hoe we ons voelen. Soms zie of hoor je iets waar je dan allebei 
zo ontroerd en vol van raakt… En dat herkennen we dan bij elkaar.’ 
Fré: ‘Dat hooggevoelige, ja, dat hebben we allebei wel, ook al hoeft dat 
label er voor mij niet per se op. Maar het is een soort wederzijds begrip, 
een herkenning zonder dat er woorden nodig zijn om dat gevoel uit te 
leggen. Volgens mij gaat alles wat met liefde te maken heeft uitein-
delijk om herkenning.’ Katja: ‘Ja, dat denk ik ook.’ 
Katja: ‘Ik was ook heel gevoelig voor de drukke energie van de stad, ik 
werd daar gek van toen ik nog in Amsterdam woonde. Ik ben niet voor 
niets buiten de stad gaan wonen. Nu is het stil als ik thuis kom en dat is 
precies wat ik wil. Ik vind het heerlijk om in m’n eentje te zijn, kan echt 
totaal sociaal gestoord zijn. Jij hebt dat ook, Fré.’ ‘Klopt’, zegt de Rotter-
damse. ‘Ik word gek van de stad, ik zou heel graag buiten de stad wonen. 
Ik kan het me alleen financieel niet veroorloven.’ 

De veelheid van mensen
Ondanks die behoefte aan rust stellen zowel Katja als Fré het moeilijk te 
vinden om stil te staan. Een leven in de spotlights maakt contact met an-
deren bovendien onvermijdelijk. Contrasteert die behoefte aan rust niet 
met het energieke leven dat beiden leiden? Fré: ‘Nou, nee, dat vind ik 
niet. Ik doe iets waar ik van hou en waar ik van leef. Maar de confrontatie 
met al die mensen is een ander verhaal.’ Katja mijmert even in zichzelf. 
‘Ik zoek aan de ene kant de mensen inderdaad ook wel op, als ik voor een 
programma op reis ben bijvoorbeeld. Maar dat soort contacten vind ik 
ook te gek. Dat directe, één op één contact, dat vind ik super. Het gaat 
mij denk ik om de hoeveelheid mensen. Grote groepen, daar kan ik niet 
goed tegen.’ 
Katja: ‘Een paar weken terug ben ik naar een voorstelling van Freetje 
gaan kijken. Dan sta je daar in de Smoeshaan (Amsterdams café, red.) 
en dan kan de drukte me ineens echt aanvliegen. Dan kan ik dat echt niet 
handelen. Ik zei: ‘Freetje, het spijt me, maar vind je het erg als ik ga?’ Ik 
wil dan niet eens meer mensen gedag zeggen, maar gewoon weg.’ Fré: 
‘Ja en dat heb ik dus identiek. Dan ben ik bijna beschroomd om mensen 
ook maar aan te kijken, zo benauwd krijg ik het. Dan wil ik wegvluchten.’

Vrouwenliefde 
Katja is getrouwd met Thijs Römer. Frédérique Spigt staat, ook al heeft 
ze zelf weinig op met de term, bekend als lesbienne. Hoe fluïde zijn beide 
vrouwen in hun seksualiteit? Katja: ‘Ik heb wel eens verliefde gevoelens 
gehad voor een vrouw. En ik kan het seksueel leuk vinden. Ik heb vroeger 
ook wel eens gedacht ‘nu ga ik gewoon met een vrouw, ik heb het gehad 
met mannen’. Maar of ik echt mijn leven snel zou delen met een vrouw, 
dat vraag ik me af. Uiteindelijk geloof ik dat ik toch het meest op mannen 
val. Maar goed, ik ben nu 38, weet ik veel, misschien is het over tien jaar 
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wel weer anders!’ Fré: ‘Hoe oud ben ik dan? 68.. oef..’ Schaterlachend: 
‘Nou ja dan kom je maar hoor!’ 
Katja, serieuzer: ‘Ik denk dat biseksualiteit veel meer de basis is dan 
heteroseksualiteit. Dat we seksuele hokjes en ook monogamie hebben 
bedacht om de dingen overzichtelijk te houden. Kijk, het is heel mooi 
dat we met elkaar vormen hebben bedacht voor hoe we met elkaar om 
willen gaan. Maar ik vind dat we daarin te ver zijn doorgeschoten. Door 
heteroseksualiteit en monogamie de norm te maken, verloochenen 
we misschien wel onze eigen natuur.’ Fré: ‘Als je iemand treft die om 
je geeft en samen een mooie balans hebt, dan maakt het volgens mij 
geen bal uit of diegene een man is of een vrouw. Ook seksueel niet. Ik 
denk ook wel eens als het slecht gaat in mijn relatie: ‘Ik neem een man, 
het is mooi geweest met die vrouwen. En ik heb ook mannen gehad en 
dat vond ik ook erg leuk. Ik kan prima vrijen met een man. Maar over het 
algemeen beter léven met een vrouw.’

Mama Katja
Dan komt Sammie binnen, het dochtertje van Katja. Frédérique heeft een 
cadeautje voor Sammie. Een ‘grote mensen cadeau’. Grote ogen. Ook 
bij mama. ‘Een jointje?!’ Papiergeritsel, een lipgloss komt tevoorschijn. 
‘Oh, geniaal! Ze pakt altijd die van mij!’, roept mama. ‘Dank je wel’, glim-
lacht Sammie, die haar cadeau vrolijk uitprobeert. ‘Graag gegeven’ zegt 
Fré. ‘En  niet in één keer opmaken hè, niet zoals mama elke tien minuten 
op je lippen doen.’ Sammie wil iets teruggeven en pakt een door papa en 
mama ontvangen kerstkaart uit de kast. ‘Voor jou, met glitters.’ Mama 
kan haar lach niet inhouden. Fré: ‘Dank je wel hoor schatje, ik vind het 
plaatje erg mooi.’
Op welke manier heeft het moederschap Katja veranderd? ‘Ik geloof 
niet dat ik in essentie ben veranderd’, zegt de actrice. ‘Nou ja, er is  
natuurlijk ineens een ander wezen van wie ik onzegbaar veel hou en voor 
wie ik soms een iets andere keuze maak. Maar het is niet zo dat ik nu 
denk: zij is het belangrijkste in mijn leven en de rest telt niet meer. Ik vind 
het onzin om je leven alleen maar in dienst te stellen van je kind. Een kind 
hoeft niet altijd de prioriteit te zijn; ik vind mijn eigen verlangens en de 
dingen die ik zelf doe ook nog steeds heel belangrijk. Dat moet in balans 
zijn voor mij. Ik wil voldoende tijd met Sammie hebben, maar ik zou niet 
zeven dagen per week naast de zandbak kunnen zitten. Dat past niet bij 
mijn karakter.’ 
‘Maar een verschil is wel dat er iemand in je leven bij is gekomen die 
je heel erg kan missen. Ik heb de afgelopen maanden veel gereisd voor 
nieuwe programma’s en dat is heerlijk. Maar op een gegeven moment 
voel ik dan dat ik te lang weg ben. Dat verschil was er ook toen ik Thijs 
leerde kennen. Vóór die tijd had ik alle vrijheid. Toen ik Thijs ontmoette 
begon ik het minder leuk te vinden om lang weg te gaan, gewoon omdat 
er iemand is die je mist. Nou datzelfde is zo met Sammie. Zij is uitein-
delijk degene die mij het allermakkelijkst opvrolijkt. Als ik mijn dag niet 
heb of zo en zij komt hier zo vrolijk binnenwandelen…daar kan ik alleen 
maar blij van worden.’ Fré: ‘Nou, en dat heb ik dus met mijn hond.’

De kinderdroom van Fré
Frédérique heeft geen kinderen. ‘Ik heb altijd gedacht dat kinderen niet 
in mijn leven pasten en ik denk dat ik daar gelijk in heb gehad’, vertelt 
ze. Fré: ‘Dat heeft overigens niets te maken met het feit dat ik mijn 

liefdesleven voornamelijk met vrouwen heb gedeeld, maar meer met 
hoe mijn leven eruit ziet. Toen ik 43 was heb ik wel nog een intense 
droom gehad waarin ik een kind kreeg; ik werd wakker en zei in paniek 
tegen mijn toenmalige partner: ‘Ik wil een kind, nu kan het nog, morgen 
ga ik het doen, anders kan het nooit meer!’ Daarna viel ik in slaap en 
toen ik wakker werd, was dat gevoel weg. Ik heb het daarna ook nooit 
meer gehad.’ ‘Veel mensen vinden dat het er natuurlijkerwijs bij hoort, 
dat het normaal is om kinderen te hebben. Ik vind het ook heel normaal 
om geen kinderen te hebben. Mijn leven is heel compleet. Bovendien 
zijn er zoveel kinderen om me heen! De kinderen van mijn vrienden zijn 
ook mijn kinderen. Ik ben voor hun soms een steun en toeverlaat buiten 
hun ouders om. Dat vind ik ook wel een heel erg fijne rol om te vervullen.’

Hartgeraakt
Fré: ‘Bij mijn keuze om geen kinderen te nemen, speelde ook wel een 
rol dat ik me afvroeg wat voor leven je kinderen eigenlijk geeft. Ik denk 
heel veel na over de toekomst van de wereld en word daar niet vrolijk 
van. Ik vind het leven niet makkelijk.’ Waarom niet? ‘Pfoeh, nu komen 
er zoveel dingen bij me binnen dat ik even niet weet waar ik moet be-
ginnen. Nou, ik vind mensen niet altijd even leuk. Vind mensen soms 
hard.’ Diepe zucht, ze blijft even stil. Katja neemt het over: ‘Fré wil alles 
altijd zo ongelofelijk goed doen. En maakt zich overal heel snel en heel 
érg druk om.’ Fré: ‘Ja, maar veel dingen zíjn ook heel erg!’ Katja: ‘Dat 
is ook zo, maar die komen bij jou dan zes keer zo hard binnen. Jij kan 
echt heel heftig geraakt zijn.’ Fré, starend in de ruimte: ‘Ja… Dat is zo. 
Die beelden uit Syrië nu, daar kan ik echt niet tegen. Ik kijk er ook niet 
naar, ik zap weg.’ Katja: ‘Maar ook bij kleine dingen heb je dat. Of dat je je  
bijvoorbeeld heel erg schuldig kan voelen. Over dingen waarvan ik dan zou  
denken: ‘er is een probleem, bel even, regel het en dan komt het goed’. 
Maar Fré kan daar echt twee, drie dagen mee rondlopen. Terwijl het niet 
‘per se’ nodig is zeg maar. Dingen komen bij jou gewoon heel groot en 

hard binnen.’ Fré: ‘Dat heb ik altijd al gehad.’ Katja, glimlachend: ‘het 
maakt haar wél heel puur en echt en mooi.’ 
Fré: ‘En als er iemand is die mij kan troosten in het leven, dan is het Katja. 
Ook al ís het op afstand. Dan stuur ik een sms’je met ‘ik ben een beetje 
blue’ en dan krijg ik een paar regels terug en dan weet ik: er is iemand die 
mij snapt en die weet wat ik bedoel. Want daar gaat het om. Dat iemand 
herkent waar je in zit. En dat heeft zij als geen ander.’
Ook Katja voelt zich betrokken bij wat er in de wereld gebeurt. Als voor-
zitter van haar eigen stichting Return to Sender maakt ze zich sterk voor 
eerlijke handel. 
‘Het is toch raar dat eerlijke handel of fair trade iets ‘bijzonders’ is’, zegt 
ze. ‘Dan is ‘niet-eerlijke handel’ dus de norm? Het gaat er niet om dat 
je als ondernemer geen winst zou mogen behalen, maar je kunt handel 
ook zó inrichten dat iederéén er aan verdient en iedereen er beter van 
wordt.’

Pillen uit de taboesfeer
Katja zit het hele interview in kleermakerszit op de Marokkaanse tafel. 
Omringd door wijnglazen, tussen Frédérique en het interviewgezel- 
schap in. Ze schuift af en toe wat heen en weer, lijkt op momenten wat 
onrustiger dan Frédérique. Die leunt met het ene been over het andere 
gevouwen rustig tegen de bank. Staat af en toe op om de hond een aai 
te geven of een nieuw sigaretje op te steken. 
Katja heeft soms last van dwangmatig denken. Katja: ‘Niet per se tijdens 
dit gesprek hoor! Maar het is een soort neurose die zich uit in dwangge-
dachten die nergens over gaan. Tsja, ik kan er van alles over zeggen 
maar het is gewoon een chemische afwijking in mijn hoofd. Voordat ik er 
pillen voor ben gaan slikken had het een belachelijk grote invloed op mijn 
leven. Toen ik zwanger wilde worden was ik er weer even mee gestopt 
en dat ging even goed, maar het kwam toch terug. Als dat zo is dan vind 
ik niet dat je je hoeft te generen voor het feit dat je daar medicijnen voor 
slikt. Voor lichamelijke klachten slik je toch ook pillen? Niet dat ik nu 
zeg: ‘hoppa, iedereen moet aan de pillen’, want ik vind ook dat sommige 
mensen juist te snel naar medicijnen grijpen. Maar ik zou ervoor willen 
pleiten om medicijngebruik in dit soort gevallen uit de taboesfeer te  
halen. Als het voor mensen die het echt nodig hebben zoveel verschil 
kan maken, dan is dat toch prima?’! !!

Misschien raakt dat wel de essentie van het gesprek: taboes door-
breken, stigmatiseringen relativeren. ‘Ik maak het leven vaak ingewik-
keld voor mezelf, omdat ik op geen enkele manier bereid ben om me aan 
te passen aan heersende conventies,’ zegt Katja. ‘Ik wil alles bevragen. 
Niet omdat ik ertegenaan wil schoppen, maar omdat ik alles zélf wil be-
denken, ontdekken en beoordelen.’ 
Fré: ‘Kijk, en wat Katja nú zegt.. zo denk ik er exáct hetzelfde over. En 
ik denk dat dat het was wat we meteen voelden toen we elkaar leerden 
kennen.’

Er klinkt een laatste toost. ‘Op de liefde’. 

‘alles wat met liefde te  
maken heeft, gaat uiteindelijk 
om herkenning’ ‘We hebben weleens gezoend’


