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erspreid op acht exemplaren ver-
scheen in 1983 al een publicatiemet
dezelfde titel. Een tijdschrift, Bart
Moeyaert noemthet zelf “een
gezinstijdschrift”. Hijwas 19, hoofd-
redacteur en of zijn ouders en zes
broers abonnementsgeld betaalden,
is onzeker. Oppagina drie stond een
brief van één van zijn broers.

InVoorwemet z’n allen uit elkaar
vallen schrijft hij:
‘Mijn broer vondhet verschrikkelijk
datwemet elkaar de goednieuws-
show speelden en bij onderwerpen die
watmoeilijker lagen omde hete brij
heen draaiden.Wat had je eraan als
een bloedverwant nooit echt het ach-
terste van zijn tong liet zien? ‘Dit is
mijn nieuwe auto, verder gaat alles
Colgate, dank jewel.’ Je kon aan je
broer blijven vragen hoe hetmet hem
ging,maar het antwoord kwamer
altijd gekleurd uit.Wat een poppen-
kast.’
Een tekst – zo zegt de uitnodiging

vanHet zoekendhert – “waarin hij
reflecteert over het zwijgen ende
troost vanhetwoord”. Die troost

V

Bart Moeyaert schreef De Nieuwjaarslezing 2016

Hoeveel kracht één woord heeft, weet de schrijver
het best. Voor we met z'n allen uit elkaar vallen is de
titel van de Nieuwjaarslezing die Bart Moeyaert (51)
voor filosofiehuis Het zoekend hert schreef.
Niet: ‘Nu we met z'n allen uit elkaar vallen.’ In dat ene
woord zit zorg. Voorzorg. Iets doen nu het nog kan.
RIK VAN PUYMBROECK

‘Ik durf nu denken:
ik ben nodig’

buigt BartMoeyaert straks om in
mededogen.Maar die brief van zijn
broer, die ergens even onvindbaar in
een doos in zijn huis inAntwerpen
ligt, vindt de schrijver tot vandaag
van groot belang. “Ik hebwatmijn
broer schreef altijdmeegenomen
naar het leven buitenmijn familie”,
zegtMoeyaert, 51 nu.
“Tot vandaag is dat immers de

worsteling derworstelingen. Toen
ik 20was, kon jeme af en toe bij
elkaar vegen.Dewereldwas te
groot, ik vondhet toen al brutaal
wat er allemaal gebeurde. Ik had
eenboekuit, blijkbaar stond ik daar-
door ‘in’ dewereld, later verhuisde

ik vanBrussel naarAntwerpen,
kreeg een geliefde, later eennieuwe
geliefde. Slechts stapvoets leerde ik
hoe de dingen in elkaar zitten.”

Het leven als leren. Aftastendnaar
wat je doet. Hoe je iets zegt.
Wanneer. Is zwijgen somsbeter?
Hoe zorg je voor duidelijkheid?Of,
met zijn broer: ‘Met de publicatie van
de brief in ‘Voorwemet z’n allen uit
elkaar vallen’ lag de vraag ineens op
tafel. Hoe hield je geen blad voor de
mond, zonder de ander te kwetsen?
Wanneer bleef je eerlijk enwanneer
werd je bot?Hoe combineerde je recht
voor de raapmetmededogen?’
“De grootste les kreeg ik toen ik

door het stadsdichterschap van
Antwerpen te aanvaarden, buiten
mijn viermuren kwam. In die twee
jaar is inmijn binnenwereld – ook
lichamelijk, ik kreeg eenhernia –
heel veel gebeurd. En ik bendit als
een kracht gaan zien. Ik kan lang
zwijgen, goed luisteren,maar als het
erop aankomt, geef ikmijnmening
enmijn smaakweer. Vroeger zou ik
nuanceren. Terwijl ik nu iets uit-
spreek en zeg: ‘Stel ermaar eens iets
tegenover.’”

Hoe je schrijft overhet zwijgen

in jullie gezin, is voormensendie

inde jaren60en70opgroeiden

misschienherkenbaar.Overgrote

gevoelenswerdniet zomakkelijk

gepraat.

“Ikwoudat ik dat konbevestigen,
maar ik blijf nogal dicht bijmijn
ouders. Ditwijten aan een typisch
West-Vlaamse katholieke traditie,
vind ik een loze opmerking.

‘Nu weet ik dat over

mensen nadenken

en schrijven, even

sterk is als op de

barricaden staan’
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► Bart
Moeyaert: ‘Ik
ben vandaag
veel minder
bang van
mezelf dan
tien jaar
geleden.’
© DIEGO
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Voor we met z’n allen

uit elkaar vallen

Mijnmoederwas de dochter vande
hoofddienstmeid in een kasteel, ze
woonden in de kelder. ‘Jamijnheer’,
‘neenmijnheer’, luisteren enuitvoe-
ren: datwas haar leven.Mijn vader
was onderwijzer en later inspecteur.
‘Ik vind dit en ik zal dit overbrengen.’
“Zelf heb ik daarmee geworsteld.

Ik vondmijn vader hard en in een
‘Family constellation’ heb ik daar
een jaar of twaalf geleden een lastig
momentmeemeegemaakt.” ‘Family
constellations’ is een door deDuitse
therapeut BertHellinger ontwik-
kelde therapie. Aandeelnemers –
vreemden voor elkaar –wordt
gevraagd een rol te spelen in een
familieopstelling van één vande
andere deelnemers.
Zo probeertmenonzichtbare

relaties enmoeilijkheden te achter-
halen. Aanhet eind vande dagwas
Moeyaert de centrale figuur.Hij
mocht de ‘spelers’ zelf zetten.
Gevoelsmatig: daar zijn de ouders,
de ene broer verder van zich af dan
de andere. “Ophet einde vande ses-
sie zei de therapeut: ‘Numoet je je
vader zeggendat je begrip hebt.’
Maar ik vertikte het. Ikwerd opstan-
dig, flapte eruit datmijn broers vol-
gens leeftijdmoesten zitten en
voelde een overweldigende energie
inmeopkomen,waarop ik onbe-
daarlijk begon te huilen.
“Maar ik snaphet nuwel. Als je

vader bent van zeven zonen, dan
ben je koetsier van een zevenspan.
Danbegrijp ik dat je zegt: ik bepaal
het. Overigens is het vreemddat
geen énkele vandie zeven zonen
ooit écht in opstand is gekomen.
(glimlacht)
“Zeven is veel. Dat is bijna een

zangkoor.”

Voorwemet z’n allen uit elkaar val-
lenmaakt sprongen in de tijd. 1983
eerst. Dan 1999: een broer leest Barts
manuscript vanHet is de liefde diewe
niet begrijpen en reageertmoeilijk.
2008 dan, alleen inNewYork,waar
hij op een servet schrijft: ‘Er zijn vier
soorten van verdriet. / Het kort. Het
schijn.Het eeuwig. En het klein.’
In 2014 leest hij (en in deze lezing
reflecteert hij over) SylvainTessons
Zesmaanden in de Siberischewou-
den. Danwordt hetweer 2004, als
een eenzaameiland in een zee van
onbegrijpelijke taal in het Japanse
Osaka.
“Dat ik in de tijd terugga ende

tekst kriskras structureer, is niet toe-
vallig. Het zijn stapstenendieme
leerdenhoe ik rust kon vinden en
hoe ik beter inmijn vel kon zitten.

Mijn vaderwas eenpaar jaar gele-
den zwaar ziek en even zag dat sce-
nario er heel slecht uit. Omde
andere dag reed ik naar het zieken-
huis in Brugge. Niet omschuld af te
kopen,maar ik vonddat ik dat
moest doen. Ikwil vanniksmeer
spijt hebben.”

Geldtdatbij uitbreidingookvoor

dewereld? Ikbedoel: isVoorwe

met z'n allenuit elkaar vallenook

te lezenals eenbezorgdheidnaar

dewereld in2016?

“Het gaat zeker niet over ‘Hoe verbe-
terenwedewereld?’Want ikwor-
stel nog altijd.Wie is er beter bezig?
Depersoondie botweg dewaarheid
zegt en dat in eenpakketje in je
schoot legt?Of de ander die dat
begripvol doet?Wat ismenselijk? Ik
twijfel heel hard.Maarmeer en
meer zou ik voor het eerste kiezen.
De schijnbaar botte eerlijkheid helpt
je – denk ik – het snelst vooruit.
Vroeger zou ik het conflict vermij-
den door een strik ronddewaarheid
te doen.Nudenk ik vaak: laat het
maar knallen, in het slechtste geval
vállenweuit elkaar.

“Ik houwel vanduidelijkemen-
sen, omdat ik dan tenminstemeteen
weet hoe ikme tot hen kan verhou-
den. Sinds anderhalf jaar ben ik
artistiek intendant vanVlaanderen
enNederland als gastland opde
Frankfurter Buchmesse in 2016. Ik
onderhandelmetmogelijke part-
ners inDuitsland. Vaak zijn dat dui-
delijke gesprekken,waarin je snel
ter zake komt. Niet altijd evenpret-
tig.Maarwél ongelooflijk goed. Zo
help je de zaken vooruit.”

Ende twijfel valt erdoorweg.

“Ik ben geen twijfelaar. Ik gawel
lang afwegen,maar zelfs als het hec-
tisch is, probeer ikmijn buikgevoel
te volgen. Sinds dat stadsdichter-
schap leerde ik dat nuance zoeken
niet hetzelfde is als twijfelen.
Vroeger dacht ik dat ikmaatschap-
pelijk niet geëngageerdwas, omdat
ik voortdurend tussen viermuren
schreef.Maar nuweet ik dat over
mensennadenken en schrijven,
even sterk is als op de barricaden
staan. Pas als ikmezelfweghaal, is
mijn stemer nietmeer. Ik durf den-
ken: ik bennodig.”

Is schrijven dan therapie? Iemands
lief kwamna twee jaar stadsdich-
terschap. InDeMorgen vertelde hij
twee jaar geleden al hoe die periode
zeker ookmee dat boek bepaald
had. En in zijn Kellendonklezing
van 2012 schreef hij die twee jaar
zelfs letterlijk van zich af onder de
titel ‘Bestaan kan iedereen’, eerste
regel van het gedichtKies, waarvan
de tweede luidt: ‘Er zijn vraagt
moed’.
Is ook dezeNieuwjaarslezing the-

rapie? Is alle schrijven dat, eigenlijk?
“Neen”, zegt hij. “Want dan zou
schrijven een reden zijn ommezelf
beter te begrijpen. Dat is het niet.
Schrijven is vooral door eenweer-
stand gaan.Deze tekst ben ik gaan
afmaken aan zee, op eenplek ergens
langs die kust van 64 kilometer
waar ik naartoe ga als ik niet gevon-
denwilworden.Deweerstand is er,
maar ik kan erboven gaanhangen,
mezelf observeren. En ik ben van-
daag veelminder bang vanmezelf
dan tien jaar geleden.”

Voor sommigemensen is hetwel

eenvormvan troost.Dat lees je

ook indeze lezing.

“Ik hebniks tegen troost,maar het
woord isme toch iets te veel van ‘ik
legmijn armom je schouder’.Met
ouderworden, voel ikmeermet het
woord ‘mededogen’. Dat vind ik
meerwaard. ‘We zijnmensen enwe
proberenmaarwat’, zoiets. En dat
gedachtespoor zit in deze hele tekst.
Ook terug in de tijd.Het gaat omver-
tragen. Punt.
“Zeven jaar geledenwas ik inNew

York en liep door hetGuggenheim-
museum. Ikwas er toerist, was
rondgegaan en stond ophet punt
naar buiten te gaan.Wat doe ik nu,
dacht ik plots en ik hebmezelf ver-
plicht terugnaar boven te lopen en
helemaal te ‘verdwijnen’ in een
video-installatie.
“Nadienwandelde ik door Central

Park. Ik ging vijfminuten op een
bankje zitten. Toendacht ik
opnieuw:waaromplak ik voortdu-
rend een tijdslimiet op de dingen?
Uiteindelijk ben ik,weet ik veel, twee
uur blijven zitten. Dat is ookmede-
dogenmet jezelf: hou opmet altijd
maar doén enmet de dingendie je
jezelf hebt aangeleerd.
“Manhattan is daar een goeie

plek voor. Bij onsmoet je altijd den-
ken dat je binnendie of die tijd naar
dewinkelmoet of op restaurant.
Ginds is alles altijd open.NewYork
is de ideale plaats om te beseffen:
het kan ook straks.”

► Bart Moeyaert over zijn Nieuwjaarslezing: ‘We zijn mensen

en we proberen maar wat: dat gedachtespoor zit in deze

hele tekst.’



Twee jaargeledenvertelde

AnnemieTweepenninckxvande

radiohoe je, ophaarbeginvraag

‘hoehetmet jeging’ durfdeant-

woorden: ‘Niet goed.Helemaal

niet goed.’ Daar lijkt vandaag

moedvoornodig.

“Ik benhetmoe omde goednieuws-
show te spelen. Na 2007 ben ik dik-
wijls geïnterviewd en ik kreeg een
hekel aanmezelf omdat ikmezelf
altijd dezelfde antwoordenhoorde
geven.Hetwas een stramien: ik kon
mezelf niet vernieuwen.Als je ant-
woordt dat het niet goed gaat, daag
je jezelf uit: waar brengtmedit? Ik
wil in interviews ookniet altijdmeer
meegaan inwat de journalist voor-
legt.Moetenweniet veelmeer ‘Ik
ben te nemenof te laten’ zijn?Dat
zou ik vroeger veelminder gedurfd
hebben.”

Maardanvalt opdat jeop je site

een tekst vanBjörk citeert: ‘If I

regret us / I’mdenyingmy soul to

grow/don’t removemypain / it is

mychance toheal.’ En je schrijft:

‘Vooral niet bangzijndus.’ Als het

niet goedgaat,moét jedoorde

pijnombeter teworden?

“Ik ben gescheiden enhet is een
moeilijke vechtscheiding.Mijn leven
is kort, dat van ons allemaal is kort.
En ikmerkte dat ietsmedwarszat.
We zijn allemaal dingen aanhet
bestendigen. Omdatwehetmoeilijk
vinden ergens uit te stappen. Terwijl
je datmoet doen omvooruit te
komen.Het helptmeniets als ik

bestendig en zeg: ‘Metmij is alles
Colgate.’ En ik heb er eenhekel aan
alsmensen zeggendat ik zo’n poëti-
schemanbendie veel tussen de
regels zegt. Ik heb geen zin om te
moeten samenvallenmet een label
datme is opgeplakt.”

Dit isDagAllemaalniet. Als het
woord scheiding dan valt, valt toch
een stilte. Het gesprek kan kantelen.
Je kunt niét doorvragen. Je kunt ook
de kans niét geven iets te zeggen. Je
kijkt even rond in deze prachtige
kamermet in je rug een kerstboom
enwat pakjes. In zijn rug zie je hon-
derdennamenopboeken: Emanuel
Querido, VaslavNijinsky,Michaël
Borremans.
Dan vertelt hij hoe je alsmens

aan dingen vasthoudt zonder dat je
het beseft. Hoe je in je hoofd vragen
stelt die geen antwoorden krijgen
zolang die vragen in dat hoofd blij-
ven. Je schrijft een boek en je treedt
op.Mensen zijn enthousiast en
attent: “Alsof je danmeer schrijver
bent danmens. En dat was ook zo:
ik ben tochmijn beroep. Dat zit
allemaal zo verweven inwie je echt
bent.Maar jemoet sommige din-
gen proberen los te laten en op
plekken durven komenwaar nie-
mand je verwacht. Soms kom ik
een café binnen en zegt iemand:
‘Maar allee, gij hier?’ (lacht)Maar
dat is dus bevrijdend.”

Helemaalbuitendie vertrouwde

omgeving lijkt dieopdracht als

intendant voordeFrankfurter

Buchmesse. Als schrijver creëer je

eenwereldenhoef je aanniemand

rekenschap tegeven.Danmoetdit

wennenzijn.

“Het ismoeilijk omdat het iets is dat
een langere termijn vraagt en omdat
je flexibelmoet zijn. Toch is het te
vergelijkenmet binnen zitten en aan
je eigen boekwerken. Toen ik in ’95
besliste omschrijver teworden,was
ik zelf al graag bezigmet vormge-
ving en smaak.Hoe laat ikmezelf
zien opmijnwebsite? Ik heb altijd al
graag geleerd van alles en iedereen.
Wat ik zelf vond, toetste ik af aan de
visie van anderen. Samenwerken
met vormgevers en fotografen en
zelfs vanMadonna opstekendat je
jezelfmoet vernieuwen.
“Het is vergelijkbaarmet inten-

dant zijn. Vasthouden aanwaar je
naartoewilt én tochmensenmee-
krijgen énflexibel zijn. Ikmerk ook
dat ditmijn leven is. Ik ging al jaren
naar deBuchmesse; ik leef op als ik
er ben. Ik ga er ooknaartoe voor de
depressie op dag 3: zoveel boeken,
het zouwel heel ijdel zijn omer daar
nog één tewillen aan toevoegen.
“Hetzelfde gevoel heb ik op de

kinderboekenbeurs vanBologna.
Frankfurt enBologna zijnmijn
retraites.Maar opdag 4denk ik
altijd opnieuw: ja natuurlijkwil ik
daar een boek bij leggen.Nu zit ik te
vergaderen in het kantoor vande
directeur dat ik al jaren zié als ik
daar rondloop. En ik schrik van
mezelf dat ik ervan geniet.”

Deopdracht iswel enorm:hoezet

jedeVlaamseéndeNederlandse

literatuurdaaropdekaart?

“Zo’n gastlandmoet niet alleen reso-
nantie krijgen opdeBuchmesse, het
moet over héélDuitsland gebeuren.
Eenpaar jaar geledenwas IJsland
gastland enplots stondde literatuur
vandat land opde kaart. Grote stuk-
ken in de kranten. Dus het is belang-
rijk omdat goed aan te pakken.
“Ik ben vertrokkenmet een ver-

haal overwatVlaanderen en
Nederlandbindt. Als je dat al duide-
lijkmaakt, kun je verdergaanmet
wat ons onderscheidt. Die dynamiek
moetenwe in die vijf dagenmet een
paviljoen van 2.300 vierkantemeter
overbrengen. 2300 vierkantemeter
waarin de bezoekers eenhalf uurtje
kunnenwegvluchten vande beton-
nenhallen. (lacht)
“Maar deWest-Vlaming inmij

maakte ook duidelijk datwehet geld
niet alleen in die vijf dagenmoeten
steken. Buiten deBuchmesse ligt

Frankfurtmetmusea en theaters en
Frankfurt is ooknog eens niet heel
Duitsland. Dus gaanweondermeer
naar zeven steden, inmaart vertrek-
kend vanuit Keulen dat ‘de poort’ is.
Letterlijk als je vanuit Vlaanderen
enNederlandnaarDuitsland rijdt,
maar ookfiguurlijk naar de
Buchmesse in oktober.
“Endan zullenwe via ondermeer

Leipzig,Hamburg enBerlijn,maar
ook viaMünster enKarlsruhe ver-
der doorgaan.Het grote doel is onze
literatuur opde kaart zetten.
‘Stondenwe er al niet op?’ hoor ik
vaak. ‘In 1993warenwe toch ook al
gastland?’ Dat klopt.Maar nu zijn
we gastland 2.0. Er is zoveel gebeurd
naMülisch enClaus.We zijn bijna
25 jaar later. Dat is een generatie. De
bezoekersmoeten voelen: je hebt
ons 25 jaar gemist.”

Maarhoeverdeel jedat?Wiekies

jewel enwiekies jeniet?

“Wekunnenongeveer 120namen
promoten. Datmoet je slimaanpak-
ken. Vertaald zijn in hetDuits is een
belangrijke plus,maar dan zijn er
ook boekendie beter gediend zijn
met eenpodiumvroeg in het jaar in
Hamburg danpas in oktober in
Frankfurt.
“Maarwiewel enwie niet, dat is

zeker de allermoeilijkste oefening.
JudithUyterlinde denktmee en ver-
der helpenhetNederlands
Letterenfonds enhet VlaamsFonds
der Letteren ons bij de selectie. En
ten slotte geldt: kill your darlings.
Wie uiteindelijkwel?Deze twee
namen zijn al bekend, om je een
voorbeeld te geven: Tommy
Wieringa en SaskiaDeCoster.
Allebei in hetDuits vertaald, allebei
goeie performers en allebeimensen
met een visie. De rest is voor later.”

Wenemende oude liftmet twee
ijzeren schuifpoortjesweer naar
beneden. Beneden lokkenChinese
massages en goktempels.
Vriendelijkemensen, heeft
Moeyaert gezegd, iedereen kent
iedereen in deze straat. Zeer ver-
schillend.Maar nogniet uit elkaar
gevallen.

Zondag houdt Bart Moeyaert

zijn Nieuwjaarslezing in het

Antwerps filosofiehuis Het

zoekend hert. Alle info op

www.hetzoekendhert.be. De

lezingwordt ook in boekvorm

uitgegeven. Voor wemet z'n allen

uit elkaar vallen, Querido en

Luster, 48 p., 14,95 euro.
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‘Ik heb er een hekel aan als
mensen zeggen dat ik zo’n
poëtischeman ben die veel
tussen de regels zegt. Ik heb
geen zin om temoeten
samenvallenmet een label’
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