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De balans
Bart
Moeyaert

Wat zijn uw belangrijkste activa?
‘Mijn werkkamer, waarin de essentie zit. Zoals een grote kast met
de boeken die er móéten staan. Die kast neem ik driemaandelijks
door. Wat geen levensboek meer is, vliegt eruit. Het is de balans op-
maken van wat ik omme heen wil. In die kamer staan ook beteke-
nisvolle objecten. Van een origamifiguur dat ik na een lezing van
een meisje kreeg tot een handpop die de dood voorstelt. Als ik nu
doodval, geeft die kamer in een oogopslag mijn leven weer.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?
‘Mijn ouders. Niet dat ze me altijd steunden, integendeel. De inves-
tering was: alles ter discussie stellen, argumenten uitlokken.Toen
ze naar een seniorenflat gingen en we het ouderlijk huis leegmaak-
ten, vond ik 14 mappen: Bart1, Bart2,... Vol krantenknipsels met kri-
tiek op de critici, in vaders mooie handschrift. Hij had nooit gezegd
dat hij trots op me was, maar toen begreep ik dat hij altijd achter
me stond. Toen ik het hem vertelde, grinnikte hij.’
‘Er is ook Jacques Dohmen, die in 1993 mijn redacteur bij Querido
werd. Hij gaf me veel bagage mee en leerde memensen kennen die
erg belangrijk zijn geworden, ook buitenlandse schrijvers. Hij hoefde
er niets voor terug. Is dat dan investeren?’
‘De derde is mijn vriend. Met mij leven is niet evident. Ik leef van en
voor wat ik doe. Soms sta ik te veel in het licht, en hij in de schaduw.
En soms wens ik geen licht, wil ik ver weg zijn van iedereen. De ba-
lans bewaren kan moeilijk zijn.’

Investeert u in anderen?
‘Ik heb geen kinderen, maar misschien vult lesgeven
aan het conservatorium dezelfde behoefte in: door-
geven, beïnvloeden, impulsen geven. Mensen die
het podium opzoeken, zijn daarnaast soms erg ver-
legen. Hen helpen maakt ook mij gelukkig.’

Wie zijn uw raadgevers?
‘Die hangen achter mijn navel. Mijn buikgevoel is de
leidraad in mijn leven. Soms zijn gevoelsargumenten
de sterkste: je valt terug op ervaringen. Eerder was
er Astrid Lindgren, die ik stuklas, later Aidan Cham-
bers. Maar ik was altijd al vooral een eenling.’

Schrijft u mensen soms af?
‘Niet in de zin van: ‘Ik wil dat je verdwijnt.’ Maar er zijn vriendschap-
pen die overgaan. Ook hechte. Ook liefdes. Een mens verandert.
Ik heb daar vrede mee.’

Bent u ooit in het rood gegaan?
‘Ja, toen ik me als stadsdichter totaal overleverde aan Antwerpen.
Ik nam de functie hyperpersoonlijk. Probeerde te voldoen aan
alles wat ik dacht dat mensen verwachtten. Ik wilde alle meningen
horen, op een moment van grote polarisatie, met racisme en
antiracisme - na de moord op Luna en Oulematou. Voor de media
was ik oninteressant want ik koos geen partij, wilde alle tinten
weergeven. Ik ging daar emotioneel ver in, en liep ook negen maan-
den rond met herniapijn, ver voorbij de limiet. Maar ik bleef glim-
lachen. Toen ik de functie in 2007 doorgaf, moest ik er jaren van
genezen.’

Is uw balans nu in evenwicht?
‘Ik heb geleerd trager te leven, maar de balans is er nog niet hele-
maal. Soms ben ik drie dagen onbereikbaar. Dat is zoeken naar een
plek om een balans te vinden. Tijd loslaten, ook. Niets doen is soms
ook zeer veel doen. Natuurlijk is er winst. Ik heb mezelf bevrijd, weet
beter wat ik wel en niet meer wil en heb de zwaarte die ik vroeger
in me had losgelaten.’

BERT VOET

Ik hebmezelf
bevrijd.Weet
beterwat ik
wel en niet
meerwil.

Schrijver Bart Moeyaert (52) is artistiek intendant op de
Frankfurter Buchmesse, de grootste boekenvakbeurs ter
wereld, waar Vlaanderen en Nederland eregasten zijn. Er
ging tweeënhalf jaar werk en een investering van 6 miljoen
euro aan vooraf. Hier maakt hij zijn persoonlijke balans.

Ik was
altijd al
vooral een
eenling.
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een vrouwmetmaandstonden een slechte
invloed zouhebbenopde vinificatie. Al
kwamdat bijgeloof wellicht eerder uit het
feit dat demannen in de kelderwilden
kaarten, terwijl de vrouwenbuiten de tros-
senmoestenplukken.’
‘Vroegerwaswijnbouween vrij licha-

melijk beroep,maar demechanisering
maakt het perfect draagbaar voor een
vrouw. Ik denkdat ik ook secuurder ben.
Wijnmaken is vaak precisiewerk,waarbij
hygiëne heel belangrijk is.Maar de belang-
rijkste troef van een vrouw indit vak is
haar smaak. Studies tonen aandat vrou-
wenmeer aroma’s kunnenproevendan
mannen. Blijkbaar heeft datmet de prehis-
torie temaken: demannenmoesten jagen
om te overleven,wijmoestenhet voedsel
dat ze binnenbrachten goed kunnenproe-
ven om te zien of het nog eetbaarwas.’

Golfterrein
Eigenlijkwilde JaapvanRennesmet het
geld vande verkoopvan zijn importbedrijf
een golfterrein beginnen.Maar toenhij in
zijn zoektocht naar een kasteel inGenoels-
Elderen belandde, schakelde hij over op
wijn. ‘Zijn beslissing lag niet voor de hand.
Weinig rijke ondernemers zijn bereid een
tractor te kopen in plaats van eendikke
auto’, zegt zijn dochter. ‘Hij heeft vanbij
het begin voor omvang enkwaliteit geko-
zen, en ons domein is nu rendabel. Kijk
naar de fruitsector: steedsmeer boeren in
de regio schakelen over naarwijn, omdat
ze in hunoorspronkelijke sector te afhan-
kelijk zijn vandewispelturigheidvande
marktprijzen.’
Met eenwijndomeinvan 22 hectare,

goed voor 130.000 flessen per jaar, is Ge-
noels-Elderenmarktleider in België.Toch
oogt de balans niet positief.Vorig jaar
maakte het bedrijf 100.000 euro verlies op
een omzet van een kleinmiljoen euro.Van
Rennes: ‘Onze oorspronkelijke investering
hebbenwenogniet terugverdiend, nee. In
deze businessmoet je opheel lange ter-
mijn denken.’
Als zelfs de pionier enmarktleider het

moeilijk heeft, hoe kande gemiddelde
Belgischewijnboer danooit rendabel zijn?
‘Het kan,maar het vraagt schaalgrootte’,
zegt VanRennes. ‘De Franse champagne-
huizen tonen steedsmeer interesse omuit
te breidennaar Zuid-Engeland. Ik sluit niet
uit dat ze ookhier belanden. Daarnaast
heb je de kleinere gepassioneerdendie
hunurenniet tellen enhunwijn niet in
eenprestigieus kasteel produceren,maar
in een goedkope loods op een industrie-
terrein.’
VanRennes heeft nognooit een cent

aan reclameuitgegeven. ‘Maarwebeseffen
wel datwijnbouwuit drie evenwaardige
activiteiten bestaat: dievande boer, die

vandedrankenmaker endievande zaken-
man. Jemoet jewijn ook aandemanbren-
gen. Die laatste schakel ontbreekt nogal
eens in de sector.Wij ontvangenhier
20.000bezoekers per jaar. Diemensenbe-
talen voor een rondleiding en kopenvaak
wat flessen.Maarmisschiennogbelangrij-
ker is datwe er zo elk jaar 20.000 ambassa-
deurs van onzewijn bij krijgen.’

Drempelvrees
Dat de Belg ervan overtuigd is datwijnvan
hier nooit zal kunnen tippen aandie uit
meer zuiderse landen, vindtVanRennes
zonde. ‘Onlangs nogorganiseerdenwe een
blinde proeverij. In dezelfde prijscategorie
hebbenwe een riesling uit Limburg tegen-
over éénuit de Elzas gezet, of een lokale
chardonnay tegenover eenbourgogne. In
elke categorie kwamende Belgischewij-
nen er als de beste uit. Prijs-kwaliteit zijn
de Belgischewijnen top, dat zal elke speci-
alist je bevestigen.’

Waaromwedan tochnog liever Franse
of Italiaansewijn drinken op restaurant?
‘Omdat het publiek nog steeds drempel-
vrees heeft. Toenwij als eerste professio-
neel domeinmet onzewijn opdemarkt
kwamen, gingenwij ervanuit dat elk Bel-
gisch restaurant ons opde kaartwilde zet-
ten, elk Belgisch bedrijf ons als relatiege-
schenk zou aanbieden, elke Belgische
wijnliefhebber ons in zijn kelderwilde.
Maar de vooroordelenwaren zo sterk dat
we onze flessen eerder in het buitenland
verkocht kregendanbij ons. Ookwijnhan-
delaars zijn opdat vlak niet onze beste
vrienden. Zij zien elke Belgische fleswijn
nog altijd als een concurrent voor eenbui-
tenlandsewijn die zewillen importeren.
Alleende sommeliers van enkele topres-
taurants hadden voldoende kennis en be-
roepseer in huis omons te durven serve-
ren. Via Scholtenshof en later Comme
Chez Soi enVilla Lorraine hebbenwedan
toch onzewegnaar het Belgische publiek
gevonden.’
VanRennes is opdreef nu. ‘Wij Belgen

zitten vol vooroordelen, zodatwij wijnma-
kers ons dubbel zo hardmoetenbewijzen’,
zegt ze. ‘Vergelijk ons eensmet de Fransen:
diemaken van elke simpele kip een ‘poulet
de Bresse’.Welkewijnlanden ken jij die
hun eigenwijnenniet bovenaanopde
kaart zetten? In onze beginjarenmoesten
wij het hebbenvan restaurants uit Brussel
en Brugge.Weet jewaarom?OmdatAme-
rikanen en Japanners expliciet vroegen
naarwijn uit het landdat ze bezochten.’
Terwijl ze een fles ZilverenParel uit

2008 opent, een vande topwijnenuit het
gamma, besluit ze: ‘Onze Belgische be-
scheidenheid siert ons,maarwemoeten
het ookdurven te zeggen als het goed is.’

Belgen zitten
vol vooroordelen.
Ken jij wijnlanden
die hunwijnen
niet bovenaan op
de kaart zetten?
Joyce van Rennes,
wijnmaakster

Niet iedereengaatmee indehoera-
berichtenover deBelgischewijn-
bouw. ‘In feite is hetwaanzinom
hierwijn te verbouwen’, zegtGhis-
lainHouben, professor economie
aandeUniversiteitHasselt enwijn-
bouwer op zijn domeinHoenshof
inBorgloon. ‘De klimaatopwar-
mingheeft er vooral voor gezorgd
dat de seizoenenwispelturiger zijn.
Een zachtewinter gevolgddoor een
extreemnat voorjaar, zoals dit jaar,
is gewoonmoordend voor een
noordelijkwijnland.’
‘Ons land telt zo’nnegentigwijn-
bouwers, vanwie er slechts een tien-
tal hunhoofdberoep vanhebben
gemaakt.Maar dat zijnhaast alle-
maalmensendie zoudenkunnen
rentenieren als ze hungeldniet in
dewijnhaddengestopt’, zegt Hou-
ben. ‘Jemoet rekenenop een inves-
tering van 100.000 europerhectare
wijngaard. Als de binnenlandse
vraagnaar Belgischewijnniet aan-
trekt of alswede export niet kun-
nenopkrikken, loopt iedereen in
de sector tegendemuur.’
Houbengeeft een voorbeelduit zijn
wijngaard. ‘Als het begint te vriezen
inhet voorjaar, laat ik rookpotten
brandenomdekoude lucht te ver-
drijven. Zo’npot kost 10 euro en
kan tienuurbranden. Je hebt er
200 tot 400nodigperhectare. Om-
gerekendkost je dat 1 europer ge-
produceerde fleswijn. Als je dan
weet dat onze supermarktenwijn in
bulk inkopen voor0,75 europer li-
ter endat slechts 5 procent vande
wijn er boven 5 euro verkocht
wordt, denk je toch tweekeer na
voor je indit vak stapt?’
Waaromhij dan volhardt? ‘Inmijn
hoofdben ikprofessor,maar in
mijnhart ben ikwijnbouwer.Om
echt rendabel tewordenmoet ik
over eenpaar jaar gewoongoed-
kope grondenkopen vanwijnbou-
wers die over dekop zijn gegaan.’

‘Wijnbouw
inBelgië
iswaanzin’

Joyce van Rennes met haar vader Jaap. © DIETER TELEMANS


