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‘Er is geen weg naast. De elektri-
citeits- en de gasfactuur gaan fors
de hoogte in.’ Luc Demeyere van
energiemakelaar Enbro – het be-
drijf achter het prijsvergelijkings-
platform Gaele – windt er geen
doekjes om. Dat betekent concreet
dat vanaf dit najaar steeds meer
verbruikers bij de jaarafrekening
zullen moeten bijbetalen omdat de
al betaalde voorschotten niet vol-
staan. 

Het heeft alles te maken met de
prijsstijging van de energiekosten.
Die is bovendien algemeen. Van de
grote leveranciers zoals Engie
Electrabel en Luminus tot veel klei-
nere leveranciers die zich de voor-
bije jaren als prijsbrekers profileer-
den. ‘Het zijn barre tijden’, laat
Demeyere zich ontvallen. 

De energiekosten zijn gemid-
deld goed voor zowat dertig pro-
cent van de totale elektriciteits-
rekening en iets meer dan de helft
van de gasfactuur. Demeyere vreest
dat de kansen om het komende
jaar nog op de energierekening te
besparen bovendien zeer klein zijn

voor wie al actief de prijzen van de
leveranciers vergelijkt.

Verdrievoudigd
Wie gas in huis heeft, moet er reke-
ning mee houden dat het effect van
de zeer lage gasprijzen ten tijde van
de coronacrisis in de eerste
jaarhelft van 2020 is uitgewerkt.
De consumentenorganisatie Test
Aankoop wijst erop dat de prijzen
van sommige gascontracten bijna
verdrievoudigd zijn in een jaar tijd.

In Vlaanderen bedroeg de ge-
middelde prijs van de vaste con-
tracten voor aardgas in juli 2020
559 euro. Vandaag is dat 950 euro,
een verhoging met 70 procent. De
gemiddelde prijs van de variabele
gascontracten is van 324 naar 914
euro gestegen.

Voor elektriciteit ligt de gemid-
delde prijs van de vaste tarieven
35 procent hoger dan in dezelfde
maand vorig jaar. De variabele ta-
rieven zijn gemiddeld zelfs 64 pro-
cent duurder geworden. In euro’s
gerekend ben je wel nog goedkoper
af met een variabel contract. 

is het voorbije jaar ruim verdub-
beld, van 25 euro naar iets meer
dan 50 euro per ton CO2 vandaag.

Ook de hogere olie- en gasprijs en
het economisch herstel dragen bij
tot de stijging van de elektriciteits-
prijs. Het resultaat is dat de groot-
handelsprijs voor elektriciteit op
een jaar op het hoogste peil staat
sinds 2008. Voor
de energieleveranciers is deze
termijnnotering een veelgebruikte
referentieprijs voor hun vaste-ta-
riefformules.

Let op met vaste contracten
De kortetermijnprijzen op de
groothandelsmarkten staan tege-
lijk ook erg hoog. Onder meer
onderhoudswerken in Franse
kerncentrales en het stilliggen van
de pompcentrale van Coo, in de
Ardennen, veroorzaken heel wat
instabiliteit op de energiemarkt.
Het jaagt de kortetermijnprijzen
van elektriciteit omhoog tot meer
dan 100 euro per megawattuur. Dat
leidt er mee toe dat ook de varia-

Het is daarenboven ook uitkij-
ken voor verhogingen van de zoge-
naamde vaste vergoeding. Dat is
een soort abonnementsprijs. Zo is
die prijs bij een van de prijsbrekers
verdubbeld vergeleken met juli
vorig jaar.

De tol van de CO2-prijs
Waarom is elektriciteit zoveel
duurder geworden? 

Voor de allereerste keer duwt de
CO2-prijs de stroomprijzen mee
omhoog. Producenten van elektri-
citeit moeten al langer emissie-
rechten kopen, als compensatie
voor hun vervuilende uitstoot.
Maar de prijs van die CO2-rechten

De prijzen 
van sommige 
gascontracten zijn 
in een jaar tijd 
bijna verdrievoudigd

Er wacht de consument een fors 
hogere energiefactuur dit najaar

Meer en meer verbruikers zullen bij de jaarafrekening van hun energiefactuur
moeten bijbetalen. De oorzaak: de sterk stijgende elektriciteits- en gastarieven van de 
energieleveranciers. ‘De enige goede raad vandaag: let op uw verbruik.’ 
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En toen werd op Gent Jazz
de festivaltent een danstent
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Pascal Sertyn

bele tarieven de hoogte ingaan.
Wegens die instabiliteit op de

markt raadtTest Aankoop aan om
voortaan op te letten met vaste
contracten. Vorig jaar raadde de
consumentenorganisatie nog het
omgekeerde aan en voor een vast
tarief te kiezen. 

Volgens Luc Demeyere van
Enbro komt het er voor de verbrui-
ker meer dan ooit op aan om op zijn
verbruik te letten en elke kans aan
te grijpen om zo weinig mogelijk
stroom te moeten afnemen van
een energieleverancier. Wat onder
meer betekent om eens goed na te
denken over investeren in zonne-
panelen.

Troost
De enige troost is dat ook elders in
Europa de elektriciteitsprijzen erg
hoog zijn. In Nederland, Frankrijk
en Duitsland liggen de prijzen zelf
iets hoger dan in België, omdat de
brandstoffenmix in die landen
met nog meer CO2-rechten moet
worden gecompenseerd.
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Italië Europees kampioen
na penalty-thriller
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Zomerinterview
met Bart Moeyaert

‘Ik ben weer dat jongetje dat 
boswachter wilde worden’
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‘Het ergste wat kan gebeuren, is dat ik hier een te lange baard kweek, of echt te veel babbel tegen mijn planten.’ © Alexander Meeus

Na 32 jaar verliet Bart Moeyaert de haven die hij zo lang zo 
opwindend vond. Hij woont niet meer in hartje Antwerpen, maar 
in het groene Kalmthout. ‘Ik heb eindelijk door wat mij gezond 
houdt.’ 

‘De stad sloot me op, in het 
groen voel ik me weer 12 jaar’ 

zomerreeks Hoe gaat het met u?

Net wanneer we in een heer-
lijk doolhof van bomen de
juiste laan vinden, hipt er
een roodborstje uit de
haag. ‘Och,’ reageert

Moeyaert, ‘ik kan hier niet
in de tuin werken zonder dat er

zo’n vogeltje vlakbij komt zitten, als een 
kleine Pol Control die zegt: “Wat zijn we 
aan ’t doen misschien?”’ Hij lacht en 
gebruikt hetzelfde komisch-hoge toontje 
voor de stem van de akelei die hij onlangs 
verplantte: ‘“Ik zin hier nie gère, verzet mie 
ne keer.” Vijf meter verder gedijde ze inder-
daad veel beter.’

Het zou een metafoor kunnen zijn voor
Moeyaert zelf: de succesvolle schrijver 
vond anderhalf jaar geleden nieuwe grond, 
20 kilometer van zijn originele stek, waar 
hij beter kon wortelen. ‘Omdat we een tuin 
en natuur wilden, dachten Jonathan (zijn 
vriend, red.) en ik aan Kalmthout. Op een 
dag toonde de makelaar ons een soort Rus-
sische datsja tussen oude bomen. Meteen 
lag ik ’s nachts wakker, dromend van hoe 
ik alles zou inrichten. Tot ik besefte: het 
huis en de tuin zijn nu al zo groot in mijn 
kop, ik ga nooit meer aan schrijven toe-
komen.’

In dit huis is dat risico ook reëel, want
Moeyaert moet zich bedwingen om behal-
ve bloemen zaaien en aardappelen poten 
niet ook nog kippen en konijnen te 
kweken. ‘Het zullen dunne boeken worden 
de komende jaren,’ grinnikt hij, ‘maar 
goed, we wilden ze ons niet laten ontglip-
pen, deze mooie ruimtes vol licht en deze 
tuin vol rust.’

Weer 12 jaar
De verhuizing kwam geen moment te 
vroeg, zo blijkt. ‘Ik wil het woord burn-out 
niet uitspreken, maar ik heb eraan ge-
dacht. Dan kon ik weer niet op een bepaal-
de naam komen, waardoor ik eerst vreesde 
dat de dementie van mijn vader en moeder 
op de loer lag, tot ik besefte dat mijn kop 
gewoon te vol zat. Net als Jonathan ben ik 
iemand die graag op een tafel staat te 
dansen, maar evengoed lange tijd geen 
mensen of prikkels wil hebben. In mijn 
appartement vlak bij Antwerpen-Centraal 
waren die er natuurlijk in overvloed, waar-
door het alsmaar meer een opdracht werd 
om bewust, zintuiglijk te leven. De prikkels 
werden ruis. De stad, die ik altijd zo op-
windend en bevrijdend had gevonden, 
sloot me op.’

In de cocktail van pijnpunten – het eeu-
wige verkeersinfarct, het uitblijven van stil-
te – zit ook de botheid van buurtbewoners. 
‘“Als gij in mijn weg loopt, loop ik u des-
noods omver.” Bovendien leefde ik sinds 
mijn verantwoordelijkheden als stadsdich-
ter en als intendant van de Frankfurter 
Buchmesse in een hoger tempo, waardoor 
ik met de stad bij wijze van spreken alleen 
nog verbinding voelde die paar keer per 
jaar dat ik naar het Muhka of Cinema 
Cartoon’s ging. Het daagde me: wat doe ik 
hier eigenlijk nog?’

En dus overwogen Jonathan en hij een
huis aan zee – die leegte, dat verre kijken – 
of in Brugge – terug naar de roots – maar 
beide opties legden het af tegen de Kalmt-
houtse heide en bossen. ‘Bijna dagelijks 
gaan we er wandelen, en dan ben ik instant 
weer 12 jaar. Het stemt me gelukkig op-
nieuw direct in verbinding te staan met de 
verwondering van dat lees- en buitenkind 
dat ik was. Dat jongetje dat boswachter 
wilde worden, gebaseerd op het romanti-
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sche beeld dat verhalen ervan schetsten. Ik 
blader nu weer in de lijfboeken van toen, 
zoals Wij verkennen de natuur, en vind daar-
in dan de naam van een rank paddenstoel-
tje waarop ik stootte: het hazenpootje. 
Geen mens wordt beter van dat te weten, 
maar mij geeft het rust en voldoening.’

Bartha Stewart
Moeyaert is iemand die erg gelooft in de 
humus van de kindertijd. ‘Voor mij waren 
de indringendste jaren die waarin ik achter 
in onze tuin een eigen perceeltje had, zo 
klein dat een vork bijna volstond als hark. 
Zó blij werd ik van bedenken hoe hoog een 
bepaalde plant zou worden en waarmee ik 
ze kon combineren. Die puzzel leggen is 
precies waarvan ik nu weer geniet.’

Zichtbaar tevreden toont hij zijn ‘klein
Japan’, borders naast zijn bureauraam met 
delicaat stervormig mos en jonge Japanse 
esdoorns. Verderop, in wat ooit een gehei-
me, Engelse tuin moet worden, bloeien 
gulle dahlia’s, een soort uit de jaren 30 die 
hij al kweekte op zijn stadsterras. ‘Maar dat 
was slechts een surrogaat voor de volle 
grond.’

Zijn zinnen hebben een verrassend ver-
ontschuldigende ondertoon, alsof hij zich 
lichtjes schaamt. ‘Omdat het allemaal zo 
klein is. Als ik de houtsnip in ons gras zie 
scharrelen of de monarda zie bloeien – in 
dat heerlijk heftige fuchsia – bedwing ik 
me om ze te posten op Instagram, want 
dan kan ik evengoed “Heidi op de heide” 
gaan schrijven. Ik wil niet compleet in  
“Bartha Stewart” veranderen. Het enige wat 
ik filosofisch vind, is dat de koolmezen zo 
onafgebroken van en naar hun nestkastjes 
vliegen terwijl ik zucht dat ik te veel werk 
heb.’

Zeker sinds hij de Astrid Lindgren 
Memorial Award kreeg (zie inzet), is zijn 
agenda nochtans niet te benijden. En er 
speelt hem nog iets parten. ‘Meer dan een 
halfjaar geleden heb ik beslist om te 
stoppen als hoofddocent Schrijven aan het 
Koninklijk Conservatorium, niet alleen om 
plaats te maken voor de nieuwe generatie, 
maar vooral ook om beter te kunnen focus-
sen op de plannen die ik heb. Ik besef meer 
dan ooit dat ik me niet te veel mag ver-
liezen in de buitenwereld, de verwachtin-
gen. Het gif van het wereldnieuws kruipt 
heel snel onder mijn vel, dus kan ik maar 
beter maken dat ik antistoffen heb. Door 
dicht bij mezelf te blijven, draag ik zorg 
voor mezelf. Gelukkig heb ik eindelijk door 
wat mij gezond houdt.’

‘Het is zo fijn dat ik hier kan schrijven
zonder oordoppen, en dat de prikkels 

beheersbaarder zijn. Daardoor kan ik oefe-
nen met wat Sylvain Tesson prachtig 
beschrijft in De sneeuwpanter: “Observeren 
was een handelswijze. Het moest een leef-
wijze worden.”

Wie echt telt
De woonkamerdeuren staan wijd open. Bij-
na dagelijks vloeien er aria’s naar buiten. ‘In 
mijn appartement leefde ik jachtiger, moest 
ik altijd iets functioneels doen, terwijl ik 
hier sneller de tijd neem om bijvoorbeeld 
verschillende versies van Macbeth te beluis-
teren. Ik heb ook al genoteerd dat ik moet 
reserveren voor Il trittico in De Munt en voor 
sopraan Anna Netrebko in Zürich, net als ik 
daar ben voor lezingen. In de stad ging ik 
ervan uit dat cultuur zich zou aandienen, 
hier kies ik er bewuster voor, net zoals ik 
bewuster ben gaan nadenken over wie echt 
telt in ons leven.’

Die vrienden heeft hij zeker nog nodig, 
zegt hij. ‘Hoe graag ik me ook afsluit – ik 
heb nog altijd iets van die jongeman die te 
verlegen was voor woorden – andere mensen 
behoeden me voor té diep nadenken. Daar-
om ben ik niet bang dat ik hier een kluize-
naar word. Het ergste wat kan gebeuren, is 
dat ik een te lange baard kweek, of echt te 
veel babbel tegen mijn planten.’

Zijn ogen glinsteren. Deze ochtend om 
7 uur struinde hij nog met een kop koffie 
tussen de bloembedden, bijna zoals zijn 
pijp rokende vader op diens dagelijkse wan-
deling door de tuin. ‘Zie je die struik daar? 
Dat is de Rosengräfin Marie Henriette, 
gekregen van keilieve lezers toen mijn moe-
der net overleden was. Ze heette Henriette.’

‘Heftiger dan het gemis van mijn ouders
vind ik het besef dat ze meer in mijn lijf 
zitten dan ik dacht en dat ik in de generaties 
een plaats opgeschoven ben. De voorbije 
jaren zat ik bovendien in een vechtschei-
ding, werd ik positief overweldigd door de 
Lindgrenprijs, en ging ik voor het eerst 
samenwonen met Jonathan. Kortom: ik heb 
alle hoeken van de kamer gezien. Tot een 
jaar of twee geleden zei ik: “Ça va, ik kan 
alles plaatsen”, maar nu voel ik dat er meer 
tijd en ruimte nodig is om de voorbije hefti-
ge jaren écht te verstouwen. Die krijg ik hier 
nu.’ 

‘O wacht, ik moet je absoluut nog iets 
tonen’, zegt hij terwijl hij me wijst op zaai-
lingen van een frêle-roze plant. ‘Het Zeeuws 
knoopje. Zo’n architectuur kun je toch niet 
uittekenen? Ik heb ze maanden geleden 
gekocht als potjes grond. Je zag nog niets, 
maar ik was er heilig van overtuigd dat er 
knoopjes uit zouden bloeien. Het alsof ik 
hier meer vertrouwen heb: ja, er zijn tijden 
dat het leeg oogt, maar op een dag groeit 
alles weer.’

Morgen: hoe Jan De Zutter zich bevrijdde 
dankzij potlood en papier

‘Dan kon ik weer niet op 
een bepaalde naam komen,
waardoor ik eerst vreesde 
dat dementie op de loer lag.
Tot ik besefte dat mijn kop
gewoon te vol zat’

Katrien Steyaert

‘De mappen van 
mijn vader: Bart 1, 
Bart 2, Bart 3’

Winnaar van ‘Nobelprijs’
Als jongste van zeven Brugse broers 
ontwikkelde Bart Moeyaert (1964) al 
snel een talent om tussen de regels te 
lezen en in opmerkzame taal te schrij
ven. Toen hij op zijn 19de debuteerde 
met Duet met valse noten droeg het 
publiek hem meteen op handen. Veel 
gelauwerde romans, dichtbundels en 
theaterteksten volgden en als klap op 
de vuurpijl kreeg hij in 2019 de Astrid 
Lindgren Memorial Award, de ‘Nobel
prijs’ voor jeugdliteratuur. Deze zomer 
werkt hij in alle rust verder aan een 
nieuw boek.

out of the box 

 © Johan Dockx

■ Had je ooit een terugkerende 
droom?
‘Ik droom nog constant dat ik 
moet optreden, maar de weg naar 
het podium niet vind of elk woord 
van mijn tekst vergeten ben. Je 
zou kunnen denken dat de angst 
voor zo’n totaal falen overgaat na 
zoveel jaren in het vak en zeker na 
de Lindgrenprijs gekregen te 
hebben. Maar met dat fantasti-
sche applaus dook ook de gedach-
te op: misschien lukt het binnen-
kort wel niet meer? Maar ook 
daarin helpt de natuur, want ze 
leert me toe te laten wat niet voor-
spelbaar of perfect af is.’

■ Wanneer voel je je eenzaam?
‘Dankzij Jonathan nog zelden. In 
mijn vorige relaties werd ik vaak 
met rust gelaten omdat werd aan-
genomen dat ik “wel wist wat ik 
deed”, in alles. Maar Jonathan 
was veel minder geïnteresseerd in 
Bart de Schrijver dan in Bart de 
Mens. Hij heeft zijn best gedaan 
om me een hersenschudding te 
bezorgen, met goede gevolgen 
(lacht). Het enige waarin ik nog 
allenig ben – het voelt minder 
sterk dan eenzaamheid – is het 
feit dat ik nooit helemaal duide-
lijk verwoord krijg wat ik aan het 
doen ben als ik aan een boek 
werk. Ik krijg het nooit helemaal 
uitgelegd, waardoor ik geen 
klankbord kan vinden. Maar 
eerlijk is eerlijk: ik wens er 
eigenlijk geen. Mijn werk was 
altijd mijn cocon en daarin ben ik 
alleen de baas.’

■ Wat weet je over de verwanten 
die aan je grootouders voorafgin
gen?
‘Bitter weinig. Ik heb geen spijt 
van hoe ik met mijn ouders ben 
omgegaan, zeker de laatste jaren 
ben ik veel bij hen geweest, maar 
ik vind het wel een gemiste kans 
dat ik niet meer vragen over het 
verleden heb gesteld. Aan mijn 
moeder stelde ik ze wel, maar zij 
wilde zelf niet terug in de tijd, aan 
mijn vader stelde ik ze niet omdat 
onze verhouding er niet naar was. 
Hij deed zijn leven lang lastig 
tegen mij: “Waarom schrijf je dat 
verhaal?”, “Waarom kies je dat 
formaat?” Maar na zijn dood 
vonden we een lade bomvol map-
pen, getiteld Bart 1, Bart 2, Bart 3, 
enzovoort. Ze puilden uit van de 
krantenknipsels en recensies, 
zelfs brieven die ik van op mijn 
kamer in Brussel had geschreven. 
Ze waren telkens voorzien van 
zijn commentaar, die hij me bij 
leven nooit gegeven heeft, de 
slimmerik … Bij één slechte 
recensie noteerde hij: “Wat denkt 
deze man wel?” Het is bijna het 
enige stuk dat ik heb durven te 
lezen. Ook de dagboeken die mijn 
moeder me jaren geleden gaf, 
vind ik nog te confronterend. 
Maar op een dag bekijk ik alles, 
wellicht met het hoofd van de 
schrijver, en vertel ik de verhalen 
van mijn dierbare verwanten.’ 
(ks)

Onze gast kiest telkens enkele van 
de ‘100 Questions’, een doos met 
verrassende vragen van The School 

of Life, een project van onder 
meer filosoof Alain de

Botton.
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