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‘Godverdomme,
wat een schoonmens!’

Vi l la
He l l ebosch

wat een schoonmens!
BartMoeyaert &VivianeDeMuynck
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VIV IANE DE MUYNCK EN BART MOEYAERT

‘Ik wil het leven 
dichtbij hebben’
Een schrijver die zichzelf onlangs heeft gevonden en een actrice die zichzelf wil 
heruitvinden. Bart Moeyaert en Viviane De Muynck vluchten recht in de armen 
van het volle leven. Ze vinden elkaar in een fureur de vivre. ‘Ik probeer het 
bloed te laten stromen, het rauwe in mezelf toe te staan.’ 

Ann-Sofie Dekeyser, Filip Rogiers, foto’s Jimmy Kets
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DE MUYNCK: ‘Dat heeft te maken met de
genadeloosheid waarmee ik met mezelf om-
ga als ik speel. Ik had mijn lichaam kunnen 
verhullen in een blouse. Maar nee. Veel had 
ik niet nodig om die rol te spelen. Een aan-
steker, een sigaret. En het asbakje, dat steek 
ik dan tussen mijn borsten. Zo simpel is het 
soms.’

MOEYAERT: ‘Ik vind dat seks. Zo lijfelijk.’
DE MUYNCK: ‘Ik denk dat ik meer 

rock-’n-roll in mijn pink heb dan veel grote 
namen in heel hun lijf. Ik heb nog nooit het 
risico geschuwd. Vaak zitten theatervoor-
stellingen goed in elkaar, de cirkel perfect 
rond. Goed gedaan, maar mij raakt het niet. 
Ik wil roekeloosheid zien.’

MOEYAERT: ‘Ik ben zelf veel te lang bezig
geweest met perfect proberen zijn. Schoon 
en af. De laatste vijf à tien jaar poog ik dat 
met alle macht los te laten. Ik probeer het 
bloed te laten stromen, het rauwe in mezelf 
toe te staan. Op dat vlak ben ik een echte 
laatbloeier.’ 

DE MUYNCK: ‘Regisseur Jan Lauwers van
Needcompany heeft me een lichaam gege-
ven. Hij heeft me mijn lijfelijkheid gegund.’

VISSENOGEN
Een bevrijding, maar geen enkele eman-

cipatie verloopt zonder strijd. Ze was 50 
toen ze uit de kleren ging op scène, in Le 
Pouvoir. Wat ze vervolgens te horen kreeg, 
had weinig te maken met acteren. Het was 
een fysieke veroordeling. ‘Als vrouw word je 

over mijn privéleven.’ Dit keer ging ze ak-
koord. ‘Maar zet me alstublieft niet neer als 
de vleesgeworden tragedie. Er mag toch wat 
humor in? Ik heb nood aan een lach.’ 

Bart Moeyaert zei onmiddellijk ‘ja’ op 
onze interviewaanvraag. ‘Ik heb meer dan 
ooit behoefte aan gesprekken die ik niet 
verwacht.’ En hij heeft het zichzelf op 2 
april beloofd: ‘Ik hou mijn armen open, ik 
wil een tijdlang voluit meemaken wat ik kan 
meemaken.’ Die dag won hij de prestigieuze 
Astrid Lindgren Memorial Award 2019, of-
tewel de Nobelprijs voor kinder- en jeugd-
literatuur. ‘Dit is een kroontje dat ik even 
wil ophouden. Niet om ermee te pronken 
of beroemd te worden, maar om ervan te 
genieten. Ik schrijf en publiceer 35 jaar. Pas 
nu besef ik dat mensen mij volgen. Dat mijn 
debuut Duet met valse noten zo’n beetje 
erfgoed is geworden. Zoiets durfde ik tot 
hiertoe niet te denken. Mensen zijn blij in 
mijn plaats, hoe raar is dat?’ 

Ze hebben elkaar nooit eerder ontmoet,
toch niet in hun ware gedaante. Hij zag haar 
al op scène. Hij herinnert zich levendig hoe 
ze, gehuld in enkel een paars badpak, aan de 
rand van een zwembad zat. Brandende siga-
ret tussen haar gemanicuurde vingers. Van 
den vos heette de voorstelling.

MOEYAERT: ‘Ik was diep onder de indruk
van jou. Ik bleef maar naar je kijken, ook op 
momenten dat je geen tekst had. Je pakte 
me. Ik dacht: godverdomme, wat een 
schoon mens.’

Het eerste uur zet ze haar hoed
niet af. Zelfbescherming, zal ze
later op de avond toegeven. Een
fuchsia beschutting tegen al te

veel indringendheid. Viviane De Muynck 
(73) vertelt dat ze van nature – net als Bart 
Moeyaert (55) – timide is. Niet wat wij ver-
wacht hadden van de vrouw die met haar 
ogen de hele wereldbevolking lijkt te kun-
nen neerbliksemen, mocht ze dat willen. 
‘Als ik mijn hoed op heb, zie je mijn per-
sona.’ Ze zet hem af. ‘Nu krijg je mij, mijn 
persoon. Die is kleiner dan mijn persona.’ 

Ze is heel intelligent. En ze weet het. Ze
zwijgt niet. Ze meandert van weetje naar 
witz, en passant citeert ze Nietzsche en ver-
wijst ze naar Romeinse schrijvers. Maar dus: 
ze zwijgt niet. ‘Ik ben nogal moeilijk. Ieder-
een zegt me dat toch, dus het zal waar zijn. 
Als producenten mijn naam horen, slaat de 
schrik hen om het hart. “De Muynck? Die is 
duur! Die is moeilijk!”’ 

Ze was gruwelijk meedogenloos als Mac-
beth en gruwelijk weerloos als de moeder 
die eerst haar spraak en dan haar waardig-
heid verliest in de verfilming van de roman 
Sprakeloos. Ze gebruikt woorden als lar-
moyant, maar ook: ‘have some mercy met 
een oud wijf ’ en ‘ik krijg blauw ballen van 
dichters die vol van pathos hun eigen werk 
voordragen’. 

Al vijf jaar lang proberen we De Muynck
in deze villa te krijgen. Ze weigerde telkens. 
‘Ik ga graag spaarzaam om met onthullingen 

  DE MUYNCK

‘Ik denk dat ik meer 
rock-’n-roll in mijn 
pink heb dan veel 
grote namen in heel 
hun lijf. Ik heb nooit 
het risico geschuwd’

VIVIANE DE MUYNCK EN BART MOEYAERT
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het hier en nu.’
Hebt u een definitie van de liefde?
DE MUYNCK: ‘Nee, want ik heb dat – zoals 
Bart het beschrijft – niet echt gekend. Ik ben 
getrouwd met iemand met wie ik bevriend 
was. Op een gegeven moment kwam daar 
hartstocht bij, maar het was niet dé grote 
liefde. Een dergelijke vorm van overgave is 
me niet te beurt gevallen.’

MOEYAERT: ‘Ik heb lang gedacht dat liefde
was: ik ben iemand waard, ik mag bij hem 
horen. Een absoluut foute gedachte. Het gaat 
niet over mogen bestaan, het gaat over er 
helemaal mogen zijn. Toen ik mijn eerste 
partner leerde kennen, ben ik meteen met 
een leugen begonnen. Iets kleins, ik wou me 
interessanter voordoen dan ik ben. Nu voel 
ik het comfort: het is goed zoals ik ben. Ster-
ker nog: hoe meer ik mezelf ben, hoe beter.’

‘Ik ben tevreden, meer kreeg ik er vroe-
ger niet uit. Meer dan dat was niet mogelijk, 
geluk bestond niet, dat waren slechts drie 
seconden. Nu besef ik dat ik in de waan 
was. In het woord tevredenheid klinkt nu 
naar mijn gevoel veel te veel berusting door. 
Ik neem er geen genoegen meer mee.’ 
Gelooft u in geluk?
DE MUYNCK: ‘Ik ben geen specialist ter zake. 
Mijn moeder zei altijd: jij bent het geluk-
kigst als je op scène staat. Erg hé.’
Wil dat zeggen dat u het gelukkigst 
bent als u iemand anders bent?
DE MUYNCK: (blijft even stil) ‘Een groot deel 
van mijn leven is virtueel hé, kind. Al ko-
men die dingen natuurlijk uit mij. Het zijn 
allemaal facetten van mezelf. Op scène voel 
ik me in mijn meest complete vorm. Anto-
nin Artaud zei het zo: Quand je vis, je ne 
me sens pas vivre, mais quand je joue, c’est 
là que je me sens exister. Dat is mijn leven.’ 

‘Mag ik even uit mijn bijbel – Four 
Quartets van T.S. Eliot – citeren? Human-
kind cannot bear very much reality. Wan-
neer het iets verder gaat dan huis-tuin-en-
keukenpraat, als het echt gaat om iets 
wezenlijks, iets diepers, slaan mensen vaak 
op de vlucht. Omdat ze me aanzien als een 
heel sterke vrouw. Een rots in de branding. 
Maar weet dat ook de grootste rots onder-
hevig is aan erosie.’
Terug naar de lijfelijkheid. Dat lijkt zo 
ver te staan van het schrijverschap, een 
beroep dat in het hoofd plaatsheeft. 
Hoe gaat u daarmee om?
DE MUYNCK: ‘Ze willen weten hoe je seks-
leven is.’

altijd getaxeerd op je uiterlijk. Dat is al heel 
mijn leven zo. Ik heb daardoor veel film-
rollen gemist. Eigenlijk is de Oscarwinnen-
de film Antonia voor mij geschreven. Alles 
was klaar, de grimeartiesten hadden de ver-
ouderingsmaskers op mijn maat gemaakt. 
Op een dag belde de regisseuse: “Viviane, 
de producent blijft zich verzetten, ik moet 
het met iemand anders doen”. Dat is hard 
aangekomen, maar ik begreep het.’ 
Hoe kunt u zoiets begrijpen?
DE MUYNCK: ‘Anders kon zij haar film niet 
maken. Producer Matthijs van Heijningen 
had zijn veto gesteld. Hij vond dat ik vissen-
ogen heb. Zo ging het wel eens vaker: voor 
bepaalde rollen was ik niet mooi genoeg. En 
dan moet je wachten tot het er niet meer 
toe doet, tot je gezicht de landkaart is van je 
leven. En je houding er een is van: fuck you. 
En nu zeggen de mensen: gij waart een 
mooie vrouw, hé. Tiens, dat heeft niemand 
opgemerkt toen ik jonger was.’ 

MOEYAERT: ‘Is er dan niet iemand die op
uw dertigste heeft gezegd: maar schat, gij 
zijt zo schoon.’

DE MUYNCK: ‘Neen. Op een gegeven mo-
ment was ik zwaar verliefd op een Franse 
acteur die mee was op tournee met Need-
company. Het is niks geworden natuurlijk. 
Die man bekeek me en zei: “Viviane, tu 
n’inspires pas le désir”. 

MOEYAERT: ‘Dat is hard.’
DE MUYNCK: ‘Ja, maar ergens was ik er 

ook blij mee. Voilà, dat weten we dan.’
Twintig jaar geleden schreef u, Bart, 
‘Het is de liefde die we niet begrijpen’. 
Begrijpt u de liefde al wat beter?
MOEYAERT: ‘Ja, heel goed zelfs. Het is vrij-
heid binnen een grote verbondenheid. Wan-
neer ik maar wil, kan ik alleen in mijn hut 
gaan zitten. Zonder dat ik alleen ben. Er is 
iemand die me echt graag ziet, ook al zit hij 
niet in die hut. Ik hoef me niet schuldig te 
voelen dat ik daar alleen zit. En ik kan altijd 
terug naar huis.’

‘Ik heb dikwijls gedacht dat ik een ver-
wante ziel had gevonden, maar dat was niet 
zo. Met Jonathan voel ik dat het echt is. Ik 
herken zijn melancholie, zijn overgevoelig-
heid voor de wereld, de manier waarop 
prikkels kunnen invreten en onder zijn vel 
kruipen. Ik heb hetzelfde.’ 

‘Ik heb veel bijgeleerd in de liefde. Ik 
spreek nog wel in toekomsttermen, maar 
niet meer over voor eeuwig en altijd. Jona-
than heeft me laten zien hoe het is: leven in 

  MOEYAERT

‘Ik dacht dat ik een 
intellectueel met 
een bril moest zijn, 
iemand die gewichtige 
zaken verkondigt met 
een keurige uitspraak’
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MOEYAERT: ‘Goed, dank je.’
Hoe kijkt u naar uw eigen lichaam?
DE MUYNCK: ‘Blij dat je dat niet aan mij 
vraagt.’

MOEYAERT: ‘De eerste jaren zat ik vast in
een imago dat ik mezelf had aangemeten. Ik 
moest doordrongen zijn van het schrijver-
schap. (Zet het woord aan met diepe bas-
stem) Ik dacht dat ik een intellectueel met 
een bril moest zijn, iemand die gewichtige 
zaken verkondigt met een keurige uitspraak. 
Als ik interviews van toen opnieuw hoor, 
schaam ik me dood. De gemaniëreerde toon 
die me was aangeleerd op de hogeschool in 
Brussel. In die eerste jaren heb ik nooit een 
grap gemaakt. Want dat doen echte schrij-
vers niet.’

BLAUW BALLEN
We staan op om naar de gedekte eettafel

in het bos te gaan. ‘Kom, geef mij uw arm.’ 
Een vriendelijk bevel aan de schrijver. Het 
schemert al. De duisternis maakt De 
Muynck het leven lastig. Haar beide ogen 
zijn aangetast, ze heeft implantaten. ‘Ik heb 
maar de helft licht in mijn ogen. Boeken 
lezen, kan niet meer.’ Als ze een sms krijgt, 
leest ze die met de loep die om haar hals 
hangt. ‘En om de vijf weken krijg ik spuiten 
in mijn ogen.’

Voor Moeyaert wordt het te plastisch. 
‘Jaren geleden heb ik mijn handen laten ver-
zekeren. Want als daar iets mee gebeurt, 
kan ik niet meer schrijven. Nu pas besef ik 
dat het veel erger zou zijn als er iets met 
mijn ogen of hersenen gebeurt.’

De Muynck lardeert de avond met anek-
dotes. De pointe wordt niet zelden gevolgd 
door excuses, wanneer ze beseft dat ze 
Moeyaert heeft onderbroken. ‘Die bek van 
mij kan niet stilstaan, die moet in beweging 
blijven. Bla bla, gloek gloek, paf paf. 
Freud zou het wel weten te analyseren. Un-
ruhe.’ 

Moeyaert luistert. Geduldig. Betrokken.
Je positie in het gezin bepaalt de rest van je 
leven, daar is hij van overtuigd. ‘Laatst 
moest het ouderlijke huis verkocht worden, 
we belegden een familievergadering aan de 
grote tafel van vroeger. In een automatisme 
nam elke broer de rol op van het jongetje 
dat hij 40 jaar eerder was. De oudste broer 
nam de verantwoordelijkheid van grote 
broer op zich. De lieve broer verwoordde de 
emoties op dezelfde manier als decennia ge-
leden. De zakelijke broer volgde de conver-

VIVIANE DE MUYNCK EN BART MOEYAERT
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Klopt dat?
MOEYAERT: ‘Een gevaarlijk cliché. Dat gaat 
ervan uit dat een homo altijd hetzelfde is. 
Dat er maar één soort homo is. Dat vind ik 
een vreselijk gesprek.’

DE MUYNCK: ‘Dan voeren we het niet.’
‘Ik ben een fysiek iemand. Als wij mor-

gen afscheid nemen, zal ik je een bear hug 
geven. And I’ll kiss you, my darling.

(Moeyaert geeft te kennen dat het een 
mooi moment zal zijn)

MOEYAERT: ‘Verbondenheid is iets 
vreemds. Ik heb een beste vriendin, die ik 
niet vaak zie. We bellen met elkaar. Dan ben 
ik bijvoorbeeld mijn secretaris, want Bart is 
niet thuis en is zij Belle Perez. Dat gesprek 
slaat nergens op, toch horen wij tussen de 
regels hoe het met elkaar gaat. Het klikt en 
ik kan dat niet verklaren. Zoals illustrator 
Wolf Erlbrurch ooit tegen me zei, toen hij 
probeerde aan te geven dat er een connectie 
tussen ons was: het voelt alsof we in dezelf-
de tuin hebben gespeeld.’
Jan Lauwers zei over u: ‘Every night she

  DE MUYNCK 
‘Voor bepaalde rollen 
was ik niet mooi 
genoeg. En dan moet 
je wachten tot het er 
niet meer toe doet, 
tot je gezicht de 
landkaart is van je 
leven en je houding er 
een is van: fuck you’

  MOEYAERT

‘Ik heb lang gedacht 
dat liefde was: ik ben 
iemand waard, ik mag 
bij hem horen. Terwijl 
het niet gaat over 
mogen bestaan, maar 
over er helemaal 
mogen zijn’

satie vanop een afstand. En wat deed Bart? 
Zwijgen en luisteren. Detecteren wat ieder-
een zegt. Vroeger vond ik het verschrikkelijk 
dat ik als jongste van zeven broers altijd 
weer mijn kop moest houden. Nu zie ik het 
alleen maar als een voordeel: ik zie en hoor 
veel meer dan anderen.’
Viviane, u was pas dertig toen uw man 
stierf. Hebt u daarna geen relatie meer 
gehad?
DE MUYNCK: ‘Er zijn wat avonturen geweest. 
Ik heb een tijdje de maîtresse uitgehangen, 
maar ik ben daar niet voor geschikt. En ja, 
er waren verliefdheden. Maar een echte re-
latie, nee. Dat inspireer ik dus blijkbaar niet. 
Zoals me werd gezegd in Marseille. In een 
hotelkamer. Ik vergeet het nooit.’

‘Tijdens het lezen van Sexual Personae
van Camille Paglia heb ik beseft: ah, ik ben 
dus eigenlijk een vagina dentata. Ik be-
lichaam niet het ideaalbeeld van de vrouw, 
nooit gedaan. Dat komt blijkbaar bedreigend 
over. Ik denk ook dat mijn overtuigings-
kracht mensen heeft afgeschrikt. Ik heb niet 
iemand met wie ik samen oud word. Ik wil 
daar niet larmoyant over doen, maar een-
zaamheid is mijn realiteit.’

‘Ik hoorde onlangs een interview met 
een psycholoog die stelde dat hét middel 
tegen stress en ziekte knuffelen is. Voilà, dat 
zeg ik dus al jaren. Mannen durven mij niet 
vastpakken, ik zweer het u. Onlangs had ik 
gekookt voor een koppel waarvan de vrouw 
net geopereerd is. De man kwam zijn blan-
quette de veau ophalen. Ik had het even 
zwaar. Hij vroeg me: zal het gaan? Het zal 
wel moeten, zeg ik. Ik denk dan: allez, hou 
mij nu efkens vast. Maar nee. Denken die 
mannen dan dat ik ze meteen ga bespringen 
of zo? Ik snap dat niet. Heteromannen zijn 
rare wezens.’
Al uw beste vrienden zijn homo. Dat u 
net die mannen, met wie er relationeel 
niets kan gebeuren, dicht laat komen, 
zal geen toeval zijn.
DE MUYNCK: ‘Dat weet ik niet. Hun persoon-
lijkheden boeiden me erg. We reisden 
samen, sliepen in hetzelfde bed, de vertrou-
welijkheid was zo groot. Men heeft me wel 
eens gezegd dat dat was omdat er van hen 
geen gevaar uit ging. Maar ik ben zelf nooit 
met gender bezig geweest.’ 

‘Misschien is het te verklaren door het
feit dat ik de blauw ballen krijg van manne-
tjesputterij, en laat dat nu net zijn wat 
homoseksuelen ontberen.’

fucks a thousand people, and then she 
goes home alone.’ U moet het weten: 
wat is eenzaamheid, de emotie die we 
met z’n allen kennen maar toch alleen 
voor staan?
DE MUYNCK: ‘Men verwacht altijd van mij dat 
ik mijn huid openrijt en mijn ziel laat zien. 
Maar soms moeten de deuren dicht, want 
dan is de bron droog. Dat gevoel is een-
zaamheid. En die bron kan ik niet zelf vul-
len. Dat kan alleen een ander doen. En ik ga 
natuurlijk niet gillen: wil er eens iemand 
mijn bron komen vullen, alstublieft.’

MOEYAERT: ‘Eenzaamheid gaat verder dan
het gevoel niet begrepen te worden. Het is 
weten dat je jezelf nooit helemaal zal kun-
nen uitleggen. Luigi Pirandello schrijft dat 
we allemaal een wereld in ons hebben, ieder 
zijn eigen wereld. We proberen in woorden 
mee te delen wat er in ons omgaat, maar de 
betekenis van die woorden zal voor mij 
nooit helemaal dezelfde zijn als voor jou. 
Dus we gaan mekaar nooit bereiken. Dat is 
verschrikkelijk om over na te denken. Maar 
ik vind dat ook heel troostend. Hmm, nee, 
dat zeg ik nu veel te heldhaftig. Eigenlijk is 
het tragisch.’

‘Ik weet uit het verleden wat het is om
naast iemand in bed te liggen en je toch 
heel alleen te voelen. Ik ben geneigd te den-
ken dat eenzaamheid in een relatie veel ver-
schrikkelijker is dan eenzaamheid alleen.’
Zou u alleen kunnen zijn?
MOEYAERT: ‘Ik vrees dat ik de wereld niet 
aankan op mijn eentje. Alles zou veel te hef-
tig binnenkomen, ik zou me in elke denk-
bare verslaving storten, gewoon om die 
wereld aan te kunnen.’
Uw partner is een buffer?
MOEYAERT: ‘Door hem wordt die grote 
wereld draaglijk. Maar ik bedoel niet dat die 
relatie functioneel is, zo zit het niet in 
elkaar. (is even stil) Stel je voor dat je een re-
latie zou hebben om niet alleen te zijn …’
Hoeveel relaties zouden dat niet als 
basis hebben: bij elkaar blijven want 
dan ben ik tenminste niet alleen.
DE MUYNCK: ‘Weinig mensen kunnen de 
eenzaamheid met enige waardigheid dra-
gen. Judith Herzberg schreef: “Eenzaam-
heid moet je leren. Maar eens je het geleerd 
hebt, geef je het niet meer op.” Zo is dat. En 
ik heb het geleerd.’
En daarna was u te zeer op uzelf om …
DE MUYNCK: ‘Oh maar ik kan delen hoor. Ik 
heb vrienden voor het leven. Ook al zien we 
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elkaar soms een jaar niet. Ze zijn me erg 
dierbaar. Ik kan met hen koken, lachen en 
wenen.’

MOEYAERT: ‘Ik ben heel slecht in vriend-
schappen. Die ene vriendin die ik vermeld-
de, is een van de weinige vrienden die ik 
heb.’
Wat maakt u slecht in vriendschappen?
MOEYAERT: ‘Ik heb heel weinig mensen 
binnengelaten. Ik was bang voor ze. Want 
als iemand me te goed kent, kan die mij 
kwetsen. Of ze zouden me kunnen opeisen 
en dan zou ik niet kunnen waarmaken wat 
zij misschien van mij verlangen.’

DE MUYNCK: ‘Dat is paranoia.’
MOEYAERT: ‘Absoluut.’
DE MUYNCK: ‘Ik heb geen hartsvriendin.

Nooit gehad. Ik ben geen vrouw voor vrien-
dinnen. Ik ben een vrouw voor vrienden.’
‘Ik heb nooit een hoge dunk van vrouwen 
gehad. Wellicht omdat er maar een paar zijn 
die aan mijn hoge standaard beantwoorden 
van wat ik van een mens verwacht. Er zijn 
veel mensen in de wereld die totaal ge-
speend zijn van enige verbeelding. En daar 
heb ik zware problemen mee.’

WAAR IS BART?
De Muynck stapte laat het podium op.

Tien jaar lang was ze directiesecretaresse. Ze 
trouwde, kreeg een zoon. Haar levenspad 
leek uitgestippeld. Maar nadat haar man op 
jonge leeftijd aan een hersentumor was 
overleden, sloeg De Muynck radicaal een 
andere weg in. Ze was al een prille dertiger 
toen ze aan de opleiding toneel begon. Als 
alleenstaande moeder koos ze wellicht het 
moeilijkste moment in haar leven om in het 
diepe te springen. ‘Ja, maar ook het interes-
santste. Ik beantwoordde niet aan het ste-
reotiepe beeld van de naïeve, jonge actrice. 
Misschien is het wel daar dat ik mijn gena-
deloosheid uit haal. Ik was sowieso hors de 
la loi. En het is nooit anders geweest. Ik heb 
altijd geweten dat ik zou moeten wachten 
tot Dora van der Groen niet meer kon. Dat 
ze dan pas naar mij zouden komen.’ 

Moeyaert werd in Vlaanderen meteen op
handen gedragen. Hij herinnert zich de 
opening van een jeugdboekenweek in zijn 
beginjaren. ‘Ik zat in een koets, jongeren 
scandeerden: Bartje! Bartje! Een andere 
jonge gast zou zich Robbie Williams wanen 
en denken: bring it on. Ik was doodsbang. 
Het was veel te veel.’ 

19 was hij pas, toen hij debuteerde. Met-

VIVIANE DE MUYNCK EN BART MOEYAERT

een was hij gelanceerd als jeugdauteur. Een 
label waar hij nog steeds tegen vecht. ‘Als ik 
wil dwarsliggen, of aan het denken wil zet-
ten, zeg ik dat ik nog nooit een boek voor 
kinderen heb geschreven. Ik was gewoon 
zelf een kind toen ik mijn eerste boek 
schreef.’ Met dat label kwam een imago. Een 
keurslijf dat hem op den duur leek te ver-
stikken. ‘Man, ik heb tijd verloren. Ik ben 
zoveel bezig geweest met: deug ik wel? 
Beantwoord ik wel aan wat ik zou moeten 
doen? Ik voelde een enorme verantwoorde-
lijkheid. Als schrijver. Als partner. Dat heeft 
me beknot. Ik zat vast. Ik kocht kostuums en 
een wit hemd, ik droeg een soort uniform 
om niet meer te hoeven nadenken over: wie 

ben ik? Ik was mezelf kwijt.’ 
Moeyaert had in het verleden een zachte

gereserveerdheid over zich heen wanneer 
hij sprak. Of was het een gereserveerde 
zachtheid? Maar de laatste jaren geeft hij 
meer bloot. Is hij minder afgemeten. Klinkt 
er al eens: foert! Terwijl de mens doorgaans 
verstilt bij het ouder worden, lijkt hij net 
uitbundiger te worden.
Wat heeft u veranderd?
MOEYAERT: ‘Het heeft niets met leeftijd te 
maken, het is niet de obligate midlifecrisis. 
Ik heb Jonathan leren kennen. Hij confron-
teerde me met de vraag: “Wie ben jij eigen-
lijk?” “Waar is Bart? Ik heb hem daarnet 
nog gezien, nu is hij weg.” Dat was in my 
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  MOEYAERT

‘Ik vrees dat ik de 
wereld niet aankan 
op mijn eentje. Alles 
zou veel te heftig 
binnenkomen, ik zou 
me in elke denkbare 
verslaving storten’

face. Ik heb me de afgelopen vijf jaar los-
gebrand van iets dat ik lang heb meege-
sleurd. Ik heb me bevrijd van mijn behoefte 
om te voldoen aan verwachtingen. Ik wil me 
niet langer dingen ontzeggen omdat het 
misschien niet past bij wat de mensen over 
me denken. Ik wil niet langer een ja uitslui-
ten als ze me vragen om als BV mee te doen 
aan een kook- of dansprogramma omdat er 
een stemmetje in mijn achterhoofd roept 
dat schrijvers niet koken en dansen. Ik kook 
en dans graag, dat is wat telt.’ 

Het beeld dat de buitenwereld van Moe-
yaert heeft, mist een heel deel van zijn per-
soonlijkheid. De auteur is bekend om zijn 
toewijding aan het minimalisme, maar 
Moeyaert kent ook een hang naar het bur-
leske, het groteske. Hij mijmert luidop over 
het nachtleven in Parijs en in Berlijn. Hij 
laaft er zich graag aan, maar is blij dat die 
steden niet dichter bij huis liggen. ‘Na een 
week moet ik er weg. Ik ben ontvankelijk 
voor verslavingen. Ik zou mezelf verliezen in 

DE MUYNCK: ‘Ik heb zo mijn momenten.’
MOEYAERT: ‘Als we bedenken hoe we ons

leven moeten leiden, zijn vader en moeder 
toch de leidraad. Zij hebben gezegd: we 
doen dat zo. Ik heb zes broers. Elke broer 
zou trouwen volgens leeftijd. Met een ring. 
Een huis. Kinderen. En een auto. Dat is de 
spiegel die ik heb gekregen. Het heeft lang 
geduurd voor ik andere mogelijke vormen 
zag. Of durfde te voelen. Het heeft me veel 
moeite en angst gekost om niet te doen wat 
de regel voorschrijft. Om weg te wandelen 
van dat straatje waar ik in moest lopen.’ 

De ouders van Moeyaert zijn niet langer
leidraden. Dementie overviel zowel zijn 
vader als zijn moeder. Dit jaar overleed zijn 
vader. ‘Een paar broers waren al in Beer-
nem, waar hij op zijn sterfbed lag. We kre-
gen telefoon in de auto, we waren te laat. 
Hij was al dood toen we bij hem aankwa-
men. Ik zag mijn vader liggen, maar dat was 
mijn vader niet meer. Blijkbaar had ik dat 
niet hardop mogen formuleren, ik cho-
queerde de anderen. Maar voor mij was dat 
een huls die daar lag.’

‘Ik heb gedichten geschreven over vader
en moeder. Hoe ze met z’n tweeën verdwij-
nen. Verval vind ik heel moeilijk om over na 
te denken. Omdat ik het zelf niet wil. Maar 
tegelijk is het ook het allermooiste. Ik kijk 
heel graag naar mijn moeder die weg is. De 
ene minuut is ze hier en de volgende is ze 
twaalf jaar en loopt ze door het kasteel waar 
ze is opgegroeid. En weer een minuut later 
zit ze in het station van Veurne-Ambacht en 
moet ik de conducteur vragen wanneer de 
trein komt. Maar mama, we zitten in een 
serviceflat. Wonderlijk is dat, maar dat mag 

  DE MUYNCK 
‘Iemand die me goed 
kent, zei ooit: Viviane,
je kunt prachtig 
spelen, maar heel 
slecht leven. Ik ben 
altijd meer werk dan 
leven geweest’

plezier en vertier, de afgrond in. Dat is een 
destructief kantje in mij. En dat wil ik niet. 
Ik wil goed voor mezelf zorgen en toch veel 
van het leven gezien hebben. Een moeilijke 
balans.’

DE MUYNCK: ‘Ik ben er nooit in geslaagd
dat evenwicht te vinden. Iemand die me 
goed kent, zei ooit: Viviane, je kunt prachtig 
spelen, maar heel slecht leven. Ik ben altijd 
meer werk dan leven geweest. Dat zal ook 
wel komen doordat ik alleen ben.’ 
Wat is de kip en wat het ei? Misschien 
bent u alleen omdat u zoveel werk had. 
Stond u wel open voor een relatie?
DE MUYNCK: ‘Ik denk het wel. Ik heb ooit 
nog eens drie maanden Zweeds gevolgd. Ik 
was verliefd geworden op een Zweedse stu-
dent. Hij niet op mij, maar ik was zo vol van 
hem. Flicka, flickan, flickor. Allemaal voor 
niets. Pas een half jaar later zei iemand te-
gen me: maar zijn broer was smoorverliefd 
op u. Dat had ik niet gezien.’

MOEYAERT: ‘Weet je wat ik heel aantrek-
kelijk vind? Mijn lief is nu de brieven van 
Thomas Mann aan het lezen. Af en toe ci-
teert hij hem. Man, ik raak opgewonden van 
intelligentie.’ 
Nog even naar dat seksleven. U zegt 
losbandiger te zijn geworden.
MOEYAERT: ‘Losbandigheid betekent dat ik 
mezelf toesta dat ik een lichaam heb, en dat 
ik dat ook gebruik. Dat ik dingen aan den 
lijve wil ondervinden, mijn grenzen aftast.’

DE MUYNCK: ‘Dat je jezelf toelaat om 
buiten het referentiekader te treden dat 
hoogtij vierde toen je opgroeide.’

MOEYAERT: ‘Voilà, dat vind ik een hele
goede.’



16   DS WEEKBLAD

nog een en nog … Ik wist dat ik iets moest 
doen dat me uit mijn comfortzone zou trek-
ken, me verontrusten zelfs. Frankfurt kwam 
als geroepen. Ik heb drie jaar niet geschre-
ven en nu ben ik een ander soort schrijver. 
Ik heb de draad niet gewoon weer opgepikt 
waar ik was gebleven. Ik wist niet meer pre-
cies wat dat was, schrijver zijn. Het zat niet 
meer in mijn lichaam.’ 

Dus is hij iets met dat lichaam gaan 
doen. Heel concreet. Hij trok naar een inte-
rimkantoor en is gaan solliciteren voor zijn 
personages. ‘Hallo, ik heb drie meisjes van 
17, ze zoeken werk in de zomer. Het moet 
smerig zijn. Wat heeft u in de aanbieding?’ 
Zo belandde Moeyaert – om hygiënische 
redenen helemaal ingepakt – in een vis-
verwerkingsbedrijf. Hij ontgraatte er lappen 
zalm, fileerde kabeljauw. Aan de lopende 
band. ‘Een revelatie. Mijn kop is opengebro-
ken. Ik schrijf nog altijd binnen mijn vier 
muren, maar ik ga nu de deur uit om het te 
beleven. Het echte leven is binnengedron-
gen in mijn werk. Ik vind dat de ontdekking 
van 2019. De waarheid begint.’ 

In de verte huilt een pauw. Ook Moe-
yaert maakt een ietwat apart geluid. ‘Er za-
ten wel paprika’s in het hoofdgerecht.’ 
Vooraf had hij te kennen gegeven dat zijn 
ingewanden die niet verteren. De Muynck: 
‘Ben je aan het opzwellen? Ga je morgen vol 
boebels staan?’ 

EREGALERIJ
We gaan zwijgend de nacht in. Moeyaert

recht naar bed. De Muynck laat een en an-
der bezinken bij een open sterrenhemel en 
haar eeuwige gezel, de sigaret.

Bij het ontbijt blijkt iedereen slecht ge-

je ook niet hardop zeggen. Ik zou zo graag 
in dat hoofd van haar willen zitten, weten 
wat daar gebeurt. Wat die rare kortsluitin-
gen zijn.’ 

DE MUYNCK: ‘Toen mijn moeder na haar
hersenoperatie kunstmatig in leven werd ge-
houden, ben ik de ziekenhuiskamer uit ge-
lopen en heb ik gezegd: “dat ding dat daar 
ligt, is mijn moeder niet meer”. En het 
monsterlijke is dat ik nu al weet dat ik dat 
ooit ga gebruiken in mijn vak. Omdat het de 
diepe essentie is.’

IS HET NOG DE MOEITE?
Dat is de genadeloosheid waar De 

Muynck het vaak over heeft. Het meest 
meedogenloos ging ze met zichzelf om tij-
dens het spelen van Gaz. Tom Lanoye 
schreef die monoloog over een vrouw die 
vertelt over haar dode zoon, een terrorist. 
Moeder van een dode zoon, het is de rol die 
het ware leven De Muynck heeft opgedron-
gen. ‘Gaz kwam heel dicht. Een vrouw die 
in het mortuarium staat om haar zoon te 
identificeren. De schuif die opengetrokken 
wordt. De aanblik van dat dode lichaam met 
een schamel doek over de lenden. Ik moest 
dat niet spelen. Ik heb daar gestaan. Ik weet 
wat dat is.’

Haar zoon Michel overleed zes jaar gele-
den op 41-jarige leeftijd. Net op het mo-
ment dat hij aan een nieuwe start zou be-
ginnen. Vlak voor zijn dood belde hij zijn 
moeder met de blijde boodschap dat zijn 
vriendin in Thailand zwanger was. Zeven 
maanden na zijn dood is Marie geboren. Hij 
had de naam nog gekozen. 

Een paar uur eerder deze avond gaf De
Muynck haar gsm. ‘Maak eens een foto van 
mij. Dan kan ik die naar mijn kleinkind in 
Thailand sturen. Geen staatsieportret, hé!’ 

Na de dood van haar man vond De 
Muynck zichzelf opnieuw uit, als actrice. 
Stiekem overweegt ze dat weer te doen. Als 
zangeres. Ze durft het nauwelijks uitspre-
ken. En misschien gaat ze schrijven. Geen 
roman. Ook geen memoires. ‘Eerder een 
handleiding. Kijk, je hebt de method acting 
van Stanislavski, er is het episch theater van 
Brecht. Ik denk dat De Muynck daar tussen 
kan staan. Maar is het nog de moeite? Ik 
ben 73, begin ik nog een andere uitdaging?’

Moeyaert vertelt dat hij vlak voor hij in-
tendant werd van de Frankfurter Buchmesse 
2016 in een impasse zat. ‘Wat ga ik nu 
doen? Nog een boek schrijven, en daarna 

  MOEYAERT

‘Ik ben tevreden, meer 
kreeg ik er vroeger 
niet uit. In het woord 
tevredenheid klinkt nu 
naar mijn gevoel veel 
te veel berusting door’

VIVIANE DE MUYNCK EN BART MOEYAERT
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te lief zijn tegen mij. Ik ben moe van de 
voorbije maanden. Dit gevoelig bazeke 
wordt snel emotioneel.’

DE MUYNCK: ‘Dan mag je me nu de kaas
even doorgeven.’

Moeyaert zegt dat jonge kinderen en 
mensen die diep geleefd hebben hem onge-
looflijk raken. ‘Van hen wil ik leren: hoe 
pak je het leven aan? Hoe word je weerbaar? 
Hoe word je sterk?’

DE MUYNCK: ‘Daar zijn mensen die langer
geleefd hebben niet altijd een voorbeeld van. 
Ik dacht dat ik dat had gedaan, maar dat is 
niet zo gebleken.’ 

De Muynck spreekt immer bedachtzaam.
Maar nu ontsnapt haar een ongecontroleer-
de zucht. Ze vertelt over haar zoon. ‘Niet 
voor publicatie, maar ik moet het even 
kwijt.’ En eindigt met een blik hemelwaarts. 
‘Ja Michel, ik heb het weer gedaan. Er valt 
weer een doodse stilte. Sorry als ik jullie 
hiermee ongemakkelijk maak.’ 

Een excuus dat niet zou moeten worden
gemaakt. 

Ze reikt naar een rozenstruik in bloei.

‘Mijn tuin is de belangrijkste beslissing die 
ik de afgelopen jaren heb genomen. Op 
mijn balkon op de 21ste verdieping ben ik 
planten en bloemen beginnen aan te slepen. 
Elke ochtend sta ik op en vraag ik: hoe is het 
met de vrienden? Ik steek mijn vinger in de 
aarde. Voel of ze dorst hebben. Zie ineens 
dat er nieuwe knoppen staan. Dat behoedt 
me ervoor me in mezelf te gaan keren. Het 
verlegt mijn aandacht naar de wereld, naar 
de evolutie. Het plezier te zien dat iets 
levensvatbaar is … is dat een religieus ge-
voel? Misschien wel. De energie gaat niet 
verloren, dat is mijn overtuiging. Of iets wat 
ik mezelf heb wijsgemaakt. Je kan dat de 
ziel noemen. Zodra het lege omhulsel van 
de mens de aarde heeft verlaten, blijft de 
essentie leven. In iedereen die die persoon 
heeft gekend. Een mens komt tot leven 
doordat hij deel uitmaakt van het verhaal 
van iemand anders.’

MOEYAERT: ‘Op weg hiernaartoe reed ik
voorbij een afgelijnde, vierkante moestuin 
met een afgelijnd, vierkant grasveld ernaast, 
en aan de rand daarvan een bankje. Het zag 
er klinisch uit: we gaan daar op dat bankje 
zitten om vanaf een afstand te gaan zitten 
kijken hoe de dingen groeien. Ik wil het 
leven dichtbij hebben, zoals Viviane zegt. 
Geen rode tomaten zaaien, maar een nieu-
we kruising. En dan niet vanop een bankje 
het wonder van de groene tomaten ervaren. 
Het leven voelen, er echt deel van uit-
maken.’

DE MUYNCK: ‘Oh, hoe is het eigenlijk met
je paprikagevoel?’

MOEYAERT: ‘Heet, Viviane, heet.’
We vragen langs onze neus weg voor 

hoeveel de handen van de schrijver verze-
kerd zijn.

DE MUYNCK: ‘Bart, zeg dat ze daar geen
zaken mee hebben. Enfin, curieuze neuzen! 
Voor hoeveel ben je verzekerd? Wat ga je 
doen met al dat geld?’

MOEYAERT: ‘Met hoeveel mensen heb jij
seks?’

DE MUYNCK: ‘Om mijn record te breken,
moet je vroeg opstaan.’ (lacht)

Wat ga ik morgen doen?, vraagt de 
schrijver zich hardop af. ‘Mij missen’, ant-
woordt zijn tafelgenote. 
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slapen te hebben. De Muynck was getuige 
van een ‘extraordinair natuurfenomeen, een 
lichtverschijnsel’ (een krantenartikel beves-
tigt dat het geen visioen was). Moeyaert 
heeft liggen nadenken. ‘Ik voel me hier vei-
lig, maar ook heel kwetsbaar.’ De Muynck: 
‘Dat heb ik ook. Er zijn heel wezenlijke din-
gen gezegd. Het was een wonderlijke avond. 
Ik zal je naam nooit meer horen zonder dat 
het mij een glimlach zal ontlokken. Je geeft 
me een warm gevoel, een vertrouwdheid. 
You are a special human being. Ik neem je 
in mijn eregalerij op.’

MOEYAERT: (zichtbaar aangedaan) ‘Niet

DE MUYNCK

‘Ik heb geen 
hartsvriendin. 
Nooit gehad. Ik ben 
geen vrouw voor 
vriendinnen. Ik ben een 
vrouw voor vrienden’


