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VEEL MOED

Ik kreeg een gedichtenbundel cadeau, Verzamel de liefde, getekend Bart 
Moeyaert. Niet zomaar op de flap zoals elk boek in de reeks, maar door de 
hand van de auteur zelf, in sierlijke zwarte letters op de eerste pagina. Met 
mijn naam als aanhef, daaronder een boodschap die felicitaties combineerde 
met ‘veel moed’. Ik kreeg het van een poëzieminnende vriendin, die het had 
laten signeren op de Boekenbeurs, de hoogmis van kookboeken en platte 
BV’s.
De felicitaties waren bedoeld voor mijn verjaardag, traditioneel op dezelfde 
datum in de week na de Boekenbeurs. De moed, zo wist ik alleen, had ik 
nodig om de liefde te durven verzamelen in een ander segment dan van een 
man wordt verwacht: bij een andere man. Bart Moeyaert had daar ervaring 
mee, dat wist ik, en uit de letters kon ik aflezen dat het allemaal wel goed zou 
komen. Ik las het boek, werd geraakt en borg het goed op voor later.
Toen kwam de verhuizing, met dozen vol boeken die tijdelijk in de kelder 
onderdak kregen. En toen kwam de Grote Zondvloed, omdat iemand in het 
flatgebouw een deur had laten openstaan vlak voordat de ergste wolkbreuk 
ever losbarstte. In de kelder stond het water kniehoog, het karton lag te 
stinken in de kolkende rivier, de boeken dreven in het rond.
Ook Verzamel de liefde, dat na het drogen een prachtig patine kreeg, als ware 
het een manuscript uit de middeleeuwen. Met dat verschil dat boeken uit de 
middeleeuwen zelden stinken naar kelder, modder en regenwater. Soms naar 
schimmel, maar toch niet zo erg als mijn boek over het verzamelen der liefde.
Gelukkig had ikzelf intussen de moed en meteen ook de liefde verzameld – 
dat klinkt als een excursie naar de parenclub, maar daar had het heus niets 
mee te maken. Het boek had zijn taak vervuld, ik kende de gedichten, ik had 
het strikt genomen niet meer nodig. 
Dus bracht ik het middeleeuwse manuscript van Bart Moeyaert naar het 
containerpark, samen met alle andere verdronken boeken. Ik nam nog een 
foto, tagde de schrijver en verontschuldigde me al op voorhand. ‘Auw’ was zijn 
reactie en sindsdien heeft hij geen enkele foto van mij nog leuk gevonden.
Maar toch, ook nog eens bij dezen: bedankt, Bart Moeyaert, en ik wens je veel
moed om mij ooit te vergeven.
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VEELMOED
Ik kreeg een gedichtenbundel cadeau, Verzamel de liefde,
getekend Bart Moeyaert. Niet zomaar op de flap zoals elk

boek in de reeks, maar door de hand van de auteur zelf, in
sierlijke zwarte letters

op de eerste pagina.
Met mijn naam als
aanhef, daaronder

een boodschap
die felicitaties

combineerde met
‘veel moed’. Ik

kreeg het van een
poëzieminnende
vriendin, die het

had laten signeren
op de Boekenbeurs,

de hoogmis van
kookboeken en platte

BV’s.
De felicitaties waren

bedoeld voor mijn ver-
jaardag, traditioneel op
dezelfde datum in de week na de Boekenbeurs. De moed, zo wist
ik alleen, had ik nodig om de liefde te durven verzamelen in een

ander segment dan van een man wordt verwacht: bij een andere
man. Bart Moeyaert had daar ervaring mee, dat wist ik, en uit de
letters kon ik aflezen dat het allemaal wel goed zou komen. Ik las

het boek, werd geraakt en borg het goed op voor later.
Toen kwam de verhuizing, met dozen vol boeken die tijdelijk in
de kelder onderdak kregen. En toen kwam de Grote Zondvloed,
omdat iemand in het flatgebouw een deur had laten openstaan

vlak voordat de ergste wolkbreuk ever losbarstte. In de kelder
stond het water kniehoog, het karton lag te stinken in de

kolkende rivier, de boeken dreven in het rond.
OokVerzamel de liefde, dat na het drogen een prachtig patine
kreeg, als ware het een manuscript uit de middeleeuwen. Met

dat verschil dat boeken uit de middeleeuwen zelden stinken naar
kelder, modder en regenwater. Soms naar schimmel, maar toch

niet zo erg als mijn boek over het verzamelen der liefde.
Gelukkig had ikzelf intussen de moed en meteen ook de liefde

verzameld – dat klinkt als een excursie naar de parenclub, maar
daar had het heus niets mee te maken. Het boek had zijn taak
vervuld, ik kende de gedichten, ik had het strikt genomen niet

meer nodig.
Dus bracht ik het middeleeuwse manuscript van Bart Moeyaert
naar het containerpark, samen met alle andere verdronken boe-
ken. Ik nam nog een foto, tagde de schrijver en verontschuldigde

me al op voorhand. ‘Auw’ was zijn reactie en sindsdien heeft hij
geen enkele foto van mij nog leuk gevonden.

Maar toch, ook nog eens bij dezen: bedankt, Bart Moeyaert, en ik
wens je veel moed om mij ooit te vergeven.

STIJNDEWOLF
Chef DeStandaardMagazine



Ik stond voor het verkeerde huis, aan 
de andere kant van de stad en ik 
dacht: woont Bart Moeyaert hier? 
Heeft hij geen voordeur? Of nee, hier 
is de voordeur. Zo kabouterachtig 
klein! En er staat een damesfiets 
tegen de gevel. Is hij het type om op 
een damesfiets rond te rijden? Krijgt 
hij zijn been niet meer hoog genoeg 
om over de stang te kunnen? Hij 
lacht: ‘Schrijf het maar zo op: hij 
heft zijn been niet graag hoog.’ En hij 
zegt dat het huis aan de andere kant 
van de stad iets voor hem zou 
kunnen zijn, zeker zonder voordeur. 
In werkelijkheid heeft hij natuurlijk 
wel een mooi huis, met grote ramen, 
een herenfiets in de gang (zo’n 
statige) én – in het algemeen – stijl 
die ik vermoedde. Wat hij minder 
heeft dan verwacht, is ernst. Of toch 
tijdens dit ontbijt. Bart Moeyaert is 

een stoute verrassing. Ik had hem 
nooit zolang als brave ziel mogen 
klasseren. Hij blijkt niet vies van een 
scheve opmerking. Sommige grapjes 
zijn zelfs ongeschikt voor een 
lifestylemagazine. Hebben wij 
gelachen met de verkeerde dingen! 
De fotograaf zou zelfs een keer 
samen met Bart Moeyaert op stap 
willen gaan. In Berlijn! Helemaal los 
van de literatuur.
‘Het mag geen literair interview 
worden’, begin ik nog. ‘Wij komen 
voor de lifestyle.’ Voor Bart Moeyaert 
is het goed. Zolang ik maar niet ga 
vragen wat hij als 
kinderboekenschrijver van kinderen 
vindt. ‘Er zijn er hier al voor minder 
buitengevlogen’, dreigt hij. ‘Is er een 
lift? Nee! En een trap ook niet! 
Buiten! Vier verdiepingen naar 
beneden. Dag! Onthoud maar dat ik 

ook verhaaltjes heb voor na het 
slapengaan!’ Hij lacht. We lachen 
alledrie. Heel snel wordt het een 
fijne, geestige middag.
Op  een  tafel  dansen
‘Ik ben een échte schrijver’, zegt hij. 
‘Daarover wil ik duidelijk blijven zijn. 
Maar er zijn ook andere dingen, 
dingen die ik niet hoef te laten zien. 
Ik herinner mij een interview voor 
een magazine in de sauna. De 
journalist wilde het graag zo. De 
sauna zou een ander gesprek 
opleveren en andere foto’s. Het 
klopte. De foto’s waren niet om aan 
te zien en wat ik vertelde was 
navenant. Daar heb ik uit geleerd. Ik 
evolueer en voortaan beslis ik hoe. 
De afgelopen drie jaar hebben me 
veranderd. Ik heb veel losgelaten. Ik 

‘Ik wil niet uit mijn 
nek kletsen’

Bart Moeyaert wil geen  koffiekoeken. Hij  gaat  smoothies maken, met fruit dat 
ik  vergat mee te brengen. En Antwerpen heeft  twee Breydelstraten, een met 
Jan en  een zonder Jan. Uiteraard woont de  schrijver in de andere. Gelukkig 

was  er daarna hete  gemberthee met  stoute verrassingen.

HET HEEL VROEGE INTERVIEW  (9)
BART MOEYAERT

Door An Olaerts
Foto's Kaat Pype

Bart Moeyaert wil geen koffiekoeken. Hij gaat smoothies maken,
met fruit dat ik vergat mee te brengen. En Antwerpen heeft twee
Breydelstraten, een met Jan en een zonder Jan. Uiteraard woont

de schrijver in de andere. Gelukkig was er daarna hete gemberthee
met stoute verrassingen. DOOR AN OLAERTS, FOTO’S KAAT PYPE

‘IK WIL NIET
UIT MIJN NEK
KLETSEN’
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‘ERZIJN
MOMENTEN
DATJEMIJ

GEENVRAGEN
MOETSTELLEN

OVERMIJN
BOEKEN,

BIJVOORBEELD
ALS IKOPEEN
TAFELSTATE

DANSEN’

Er zijn momenten dat 
je mij geen vragen 
moet stellen over mijn 
boeken, bijvoorbeeld 
als ik op een tafel sta te 
dansen’

was negentien jaar toen ik schrijver 
werd en ik gedroeg me 
overeenkomstig het beroep. Ik gaf 
verschrikkelijke radiointerviews met 
veel mooie woorden en ik was heel 
ernstig. Terwijl ik nu denk: laat het 
los! Laat het los!’
Ik vraag hoe losgelaten hij zal zijn op 
zijn zestigste. ‘Als ik zestig ben, ga ik 
logeren in Hotel Reumatiek en zing 
ik heel hard mee: “Arrivederci, Hans! 
Dit was je laatste kans!” Er zijn 
momenten dat je mij geen vragen 
moet stellen over mijn boeken, 
bijvoorbeeld als ik op een tafel sta te 
dansen. Vroeger zou ik dan naar 
beneden klimmen en je mee naar 
buiten nemen om alle vragen te 
beantwoorden. Met de glimlach ook 
nog, dronken of niet.’ Bart Moeyaert 
doet voor hoe de dialoog bij nacht 
zou kunnen eindigen.
En op mijn auteurspagina vind je 
nog meer info. Wee wee wee, punt, 
mijn naam, dot com.
Kom?!
Nee, niet Kom. Com! Met een c!
Bloemetjesbadmutsen
Wars van al de lol, mogen we de 
discipline niet uit het oog verliezen. 
Bart Moeyaert hééft discipline. 

Waarom zou hij anders alle dagen 
om zeven uur opstaan om te werken? 
Aan een opgeruimde schrijftafel. Hij 
heeft oordopjes in, niet tegen het 
lawaai, maar om dichter bij zijn 
gedachten te blijven. En naar het 
eind van een boek toe hangt hij een 
laken voor het raam, zodat hij niet 
meer weet of het dag is dan wel 
nacht. ‘Het einde van een boek is een 
lastige tijd. Zeker als ik dan naar de 
winkel ga en ik de hele tijd denk: 
volgens mij doe ik nu wel normaal. 
Dat is toch niet normaal. Net zoals ’s 
nachts werken. Maar je bent ’s nachts 
meer alleen. Het is stiller. Je bent 
alleen met je hartslag. De tijd lijkt 
van jou alleen. Althans als ik aan 
mijn bureau zit. Want diezelfde 
nacht in bed is een ramp. Ik hou 
ervan om me te beheersen. Ik draag 
een wit hemd en dat knoop ik keurig 
dicht. Maar ik hou ook van het 
moment ’s nachts in Berlijn, op een 
fuif, een gang en drie trappen onder 
de grond. Het moment waarop je 
denkt: godverdomme, hier ben ik me 
helemaal aan het verliezen. Is dat het 
gevaar opzoeken? Ik hou van de 
ongesprekken die ik daar voer. Iets 
gelijkaardigs heb ik misschien met 

zwemmen. Ik ben jarenlang ongeveer 
dagelijks gaan zwemmen. Tot ze me 
in het zwembad begonnen te kennen. 
De badmeester maakte een praatje 
met me. Terwijl ik afwezig wil zijn 
als ik zwem. Ik wil met niemand 
babbelen in het zwembad. Hoe 
sympathiek die dames met hun 
bloemetjesbadmutsen ook zijn.’
Leven  op  hotelkamers
De afgelopen drie jaar is Bart 
Moeyaert artistiek intendant geweest 
van Vlaanderen en Nederland, 
Gastland op de Frankfurter 
Buchmesse 2016. Daarna was er een 
lezingenreeks in Zürich. Daarna 
kwamen Bologna en de Bologna 
Children’s Book Fair. Er was New 
York, Tokio, Berlijn. Er waren 
plannen voor SintPetersburg, het 
noorderlicht, NieuwZeeland of de 
Peking Express. De plannen zijn 
voorlopig opgeborgen. ‘Na de 
Frankfurter Buchmesse werd ik bang 
gemaakt voor het zwarte gat. Nee, 
neem niet de trein naar Peking! Wat 
als je trein recht in het zwarte gat 
rijdt? Dan zit je daar, in Peking. Dus 
nu heb ik voor de veiligheid een paar 
kleine opdrachten afgewerkt. Ik heb 
muren geverfd, nieuw behang 
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Ik stond voor het verkeerde huis,
aan de andere kant van de stad en ik
dacht: woont Bart Moeyaert hier?
Heeft hij geen voordeur? Of nee,
hier is de voordeur. Zo kabouterach-
tig klein! En er staat een damesfiets
tegen de gevel. Is hij het type om
op een damesfiets rond te rijden?
Krijgt hij zijn been niet meer hoog
genoeg om over de stang te kunnen?
Hij lacht: ‘Schrijf het maar zo op: hij
heft zijn been niet graag hoog.’ En
hij zegt dat het huis aan de andere
kant van de stad iets voor hem zou
kunnen zijn, zeker zonder voordeur.
In werkelijkheid heeft hij natuurlijk
wel een mooi huis, met grote ramen,
een herenfiets in de gang (zo’n sta-
tige) én – in het algemeen – stijl die
ik vermoedde. Wat hij minder heeft
dan verwacht, is ernst. Of toch tij-
dens dit ontbijt. Bart Moeyaert is een
stoute verrassing. Ik had hem nooit
zolang als brave ziel mogen klasse-
ren. Hij blijkt niet vies van een scheve
opmerking. Sommige grapjes zijn
zelfs ongeschikt voor een lifestyle-
magazine. Hebben wij gelachen met
de verkeerde dingen! De fotograaf
zou zelfs een keer samen met Bart
Moeyaert op stap willen gaan. In
Berlijn! Helemaal los van de litera-
tuur.
‘Het mag geen literair interview wor-
den’, begin ik nog. ‘Wij komen voor de
lifestyle.’ Voor Bart Moeyaert is het
goed. Zolang ik maar niet ga vragen
wat hij als kinderboekenschrijver van
kinderen vindt. ‘Er zijn er hier al voor
minder buitengevlogen’, dreigt hij. ‘Is

er een lift? Nee! En een trap ook niet!
Buiten! Vier verdiepingen naar bene-
den. Dag! Onthoud maar dat ik ook
verhaaltjes heb voor na het slapen-
gaan!’ Hij lacht. We lachen alledrie.
Heel snel wordt het een fijne, geestige
middag.

OPEENTAFELDANSEN
‘Ik ben een échte schrijver’, zegt hij.
‘Daarover wil ik duidelijk blijven
zijn. Maar er zijn ook andere dingen,
dingen die ik niet hoef te laten zien.
Ik herinner mij een interview voor
een magazine in de sauna. De jour-
nalist wilde het graag zo. De sauna
zou een ander gesprek opleveren en
andere foto’s. Het klopte. De foto’s
waren niet om aan te zien en wat ik
vertelde, was navenant. Daar heb ik
uit geleerd. Ik evolueer en voortaan
beslis ik hoe. De afgelopen drie jaar
hebbenme veranderd. Ik heb veel los-
gelaten. Ik was negentien jaar toen ik
schrijver werd en ik gedroegme over-
eenkomstig het beroep. Ik gaf ver-
schrikkelijke radio-interviews met
veel mooie woorden en ik was heel
ernstig. Terwijl ik nu denk: laat het
los! Laat het los!’
Ik vraag hoe losgelaten hij zal zijn
op zijn zestigste. ‘Als ik zestig ben,
ga ik logeren in Hotel Reumatiek en
zing ik heel hard mee: “Arrivederci,
Hans! Dit was je laatste kans!” Er
zijn momenten dat je mij geen vra-
gen moet stellen over mijn boeken,
bijvoorbeeld als ik op een tafel sta
te dansen. Vroeger zou ik dan naar
beneden klimmen en je mee naar

buiten nemen om alle vragen te
beantwoorden. Met de glimlach ook
nog, dronken of niet.’ Bart Moeyaert
doet voor hoe de dialoog bij nacht zou
kunnen eindigen.
-En op mijn auteurspagina vind je
nog meer info. Wee wee wee, punt,
mijn naam, dot com.
-Kom?!
-Nee, niet Kom. Com!Met een c!

BLOEMETJESBADMUTSEN
Wars van al de lol, mogen we de dis-
cipline niet uit het oog verliezen. Bart
Moeyaert hééft discipline. Waarom
zou hij anders alle dagen om zeven
uur opstaan om te werken? Aan een
opgeruimde schrijftafel. Hij heeft
oordopjes in, niet tegen het lawaai,
maar om dichter bij zijn gedachten
te blijven. En naar het eind van een
boek toe hangt hij een laken voor het
raam, zodat hij niet meer weet of het
dag is dan wel nacht. ‘Het einde van
een boek is een lastige tijd. Zeker als
ik dan naar de winkel ga en ik de hele
tijd denk: volgens mij doe ik nu wel
normaal. Dat is toch niet normaal.
Net zoals ’s nachts werken. Maar
je bent ’s nachts meer alleen. Het is
stiller. Je bent alleen met je hartslag.
De tijd lijkt van jou alleen. Althans
als ik aan mijn bureau zit. Want die-
zelfde nacht in bed is een ramp. Ik
hou ervan om me te beheersen. Ik
draag een wit hemd en dat knoop ik
keurig dicht. Maar ik hou ook van het
moment ’s nachts in Berlijn, op een
fuif, een gang en drie trappen onder
de grond. Het moment waarop je
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gekozen, planten verpot, met mijn 
handen in de grond gezeten, 
pepertjes en tomaten gezaaid.’
Ze staan op de vensterbank. Het is 
huiselijk, die jonge blaadjes in de 
ochtendzon. Anderzijds is Bart 
Moeyaert vaak van thuis, onderweg 
naar ergens anders. Wat wil een 
mens. Zijn boeken zijn in 21 talen 
verschenen. ‘Ik heb een groot deel 
van mijn leven doorgebracht op 
hotelkamers. Het jammere is dat ik 
alleen nog weet dat ik er ben 
gewéést. Voor de rest is zoveel weg. 
Ik ben zoveel hotelontbijten kwijt. In 
hoeveel steden ik heb rondgelopen 
met ingehouden adem! Ik wandelde 
door straten waarvan ik geloofde dat 
ik ze kon beheersen. Ik heb zolang 
op de tippen van mijn tenen gelopen. 
En waarom? Om onsterfelijk te 
worden? Terwijl het zo’n fijn gevoel 
is om niks te moeten, van de hele 
stad niet. Je hoeft helemaal niet alle 
hoogtepunten te zien of alle reistips 
uit te proberen. Nu installéér ik me 
op mijn hotelkamer. Ik hang zelfs 
dingen op in de kast. Daarna ga ik 
de stad in zonder plan. Daar in dat 
café drink ik een caipirinha en in die 

tent op die kruk eet ik sushi. Zonder 
meer. In Zürich heb ik drie uur aan 
de Zürichsee gezeten, zonder te 
denken: nu ga ik verder doen. 
Waarmee zou ik verder doen? Ik heb 
drie uur niks gedaan. Ik heb één 
Instagramfoto gemaakt en dat was 
het. Ik zat daar aan niks te denken. 
Dat was goed. Het moet minder. Ik 
maak schone grond. Laatst moest ik 
de bus naar Zaventem nemen. Kijk 
eens, dacht ik, ik moet mijn koffer 
nog pakken. Drie jaar lang deed ik 
dat zonder erbij stil te staan. Terwijl 
ik niets anders deed dan koffers 
pakken. Zonder aandacht leven is 
dom.’
Het klinkt filosofisch. Al wil Bart 
Moeyaert niet wijsgerig doen. ‘Er is 
een vergissing die zegt dat een 
schrijver een filosoof is, die nadenkt 
over de wereld. En voor je het weet, 
zit je in een interview toch weer je 
mening te geven. Ik wil het niet. Ik 
hoed me ervoor om uit mijn te nek 
kletsen. Het gaat niet om bescheiden 
of voorzichtig zijn. Ik bewaak 
gewoon mijn integriteit. Ik heb een 
plaats en die verdedig ik. Vinden, 
vinden, vinden. Waarom moet ik 

dingen vinden? Ik wil vooral 
bestaan!’
Miauw  in  de  opera
Hij vertelt over een filmpje op 
Youtube. Twee sopranen zingen 
Duetto buffo di due gatti, een catfight 
van Rossini. Het is een grappig 
filmpje met veel prachtig gemiauw 
van Felicity Lott en Anne Murray, 
maar Bart Moeyaert wil het over de 
Duitse commentator hebben.  ‘Man 
weiss dass die Blumenstrausse eine 
wichtige dramatische Funktion 
haben’, zegt de Duitse man. Daarmee 
heeft hij het over de boeketten die de 
operazangeressen krijgen. Het ene is 
vijf keer zo groot als het andere. 
Daarom maken de sopranen ruzie. 
Het is duidelijk. En het is waar Bart 
Moeyaert zich aan ergert. ‘Het hoeft 
niet duidelijk te zijn. Zwijg gewoon 
op tijd. Want ik wil niet dat het saai 
wordt.’
Er is iets met etiketten. Bart 
Moeyaert heeft er in 34 jaar 
schrijverschap veel gekregen. Ze gaan 
van kinderboekenschrijver, 
fluisterpoëzie en tussen de regels 
lezen. Ik herinner me nog Het is de 
liefde die we niet begrijpen, een van 
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denkt: godverdomme, hier ben ik me
helemaal aan het verliezen. Is dat het
gevaar opzoeken? Ik hou van de onge-
sprekken die ik daar voer. Iets gelijk-
aardigs heb ik misschien met zwem-
men. Ik ben jarenlang ongeveer dage-
lijks gaan zwemmen. Tot ze me in het
zwembad begonnen te kennen. De
badmeester maakte een praatje met
me. Terwijl ik afwezig wil zijn als ik
zwem. Ik wil met niemand babbelen
in het zwembad. Hoe sympathiek die
dames met hun bloemetjesbadmut-
sen ook zijn.’

LEVENOPHOTELKAMERS
De afgelopen drie jaar is Bart
Moeyaert artistiek intendant geweest
van Vlaanderen en Nederland,
Gast land op de Frank fur ter
Buchmesse 2016. Daarna was er een
lezingenreeks in Zürich. Daarna
kwamen Bologna en de Bologna
Children’s Book Fair. Er was New
York, Tokio, Berlijn. Er waren plan-
nen voor Sint-Petersburg, het noor-
derlicht, Nieuw-Zeeland of de Peking
Express. De plannen zijn voorlopig
opgeborgen. ‘Na de Frankfurter
Buchmesse werd ik bang gemaakt
voor het zwarte gat. Nee, neem niet
de trein naar Peking! Wat als je trein
recht in het zwarte gat rijdt? Dan zit
je daar, in Peking. Dus nu heb ik voor
de veiligheid een paar kleine opdrach-
ten afgewerkt. Ik heb muren geverfd,
nieuw behang gekozen, planten ver-
pot, pepertjes en tomaten gezaaid.’
Ze staan op de vensterbank. Het is
huiselijk, die jonge blaadjes in de och-

tendzon. Anderzijds is BartMoeyaert
vaak van thuis, onderweg naar ergens
anders. Wat wil een mens. Zijn boe-
ken zijn in 21 talen verschenen. ‘Ik
heb een groot deel van mijn leven
doorgebracht op hotelkamers. Het
jammere is dat ik alleen nog weet
dat ik er ben gewéést. Voor de rest is
er zoveel weg. Ik ben zoveel hotelont-
bijten kwijt. In hoeveel steden ik heb
rondgelopen met ingehouden adem!
Ik wandelde door straten waarvan
ik geloofde dat ik ze kon beheersen.
Ik heb zolang op de tippen van mijn
tenen gelopen. En waarom? Om
onsterfelijk te worden? Terwijl het
zo’n fijn gevoel is om niks te moeten,
van de hele stad niet. Je hoeft hele-
maal niet alle hoogtepunten te zien

of alle reistips uit te proberen. Nu
installéér ik me op mijn hotelkamer.
Ik hang zelfs dingen op in de kast.
Daarna ga ik de stad in zonder plan.
Daar in dat café drink ik een caipir-
inha en in die tent op die kruk eet ik
sushi. Zonder meer. In Zürich heb ik
drie uur aan de Zürichsee gezeten,
zonder te denken: nu ga ik verder
doen. Waarmee zou ik verder doen?
Ik heb drie uur niks gedaan. Ik heb
één Instagramfoto gemaakt en dat
was het. Ik zat daar aan niks te den-
ken. Dat was goed. Het moet minder.
Ik maak schone grond. Laatst moest
ik de bus naar Zaventem nemen. Kijk
eens, dacht ik, ik moet mijn koffer
nog pakken. Drie jaar lang deed ik
dat zonder erbij stil te staan. Terwijl ik
niets anders deed dan koffers pakken.
Zonder aandacht leven is dom.’
Het klinkt filosofisch. Al wil Bart
Moeyaert niet wijsgerig doen. ‘Er is
een vergissing die zegt dat een schrij-
ver een filosoof is, die nadenkt over
de wereld. En voor je het weet, zit je
in een interview toch weer je mening
te geven. Ik wil het niet. Ik hoed me
ervoor om uit mijn nek te kletsen.
Het gaat niet om bescheiden of voor-
zichtig zijn. Ik bewaak gewoon mijn
integriteit. Ik heb een plaats en die
verdedig ik. Vinden, vinden, vinden.
Waarom moet ik dingen vinden? Ik
wil vooral bestaan!’

MIAUWINDEOPERA
Hij vertelt over een f ilmpje op
Youtube. Twee sopranen zingen
Duetto buffo di due gatti, een catfight

‘ZELFVIND
IKWELDAT IK
ZINHEBVOOR
AVONTUUR.
WANDELEN

ZONDERKAART,
BIJVOORBEELD,
DATDOE IK
GRAAG’
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zijn boeken, uit 1999. Er staat een 
scène in die ik nooit zal vergeten. De 
personages zitten samen in de auto 
met een soort van bonzend maar 
afwezig geweld. Het is duidelijk, 
maar tegelijk ook niet. Het zit tussen 
de regels, wil ik zeggen, maar het 
mag niet. ‘Waarom moeten er zoveel 
labels op de dingen worden geplakt. 
Die zogenaamde duidelijkheid 
vertraagt me. Het is niet interessant. 
Toen ik jonger was, had ik ’s nachts 
last van mijn eigen labels. Ik ben 
bezig aan een nieuw boek. Het wordt 
een kwaad boek, met een verteller die 
denkt dat ze alles weet. De mensen 
zullen misschien schrikken, ja. Laat 
ze maar schrikken (lacht).’
Uitvouwposter
Of Bart Moeyaert een avonturier is, 
vraag ik. Tenslotte is hij goed in 
vorm, ziet hij er pakken jonger uit 
dan zijn officiële leeftijd. Raften en 
mountainbiken, is het wat voor hem? 
Hij lacht: ‘Ik was het jongetje dat bij 
spelletjes altijd als laatste werd 
gekozen. Het klimrek in de turnzaal 
vond ik al tamelijk hoog. Maar ik 
ben dolgelukkig als ik grenzen 
overschrijd. Ik zoek ze alleen nooit 
zelf op. Ik kan me te goed inleven. Ik 
voel hoe het verkeerd gaat, nog voor 
het echt gebeurt. Mijn kop werkt te 
goed. Natúúrlijk val ik uit die boot. 
Natúurlijk sla ik met mijn 
mountainbike over de rand van dat 
smalle pad. En natúúrlijk stoot ik 
mijn hoofd tegen die ene steen. Maar 
zelf vind ik wel dat ik zin heb voor 
avontuur. Wandelen zonder kaart, 
bijvoorbeeld, dat doe ik graag. Maar 
dat vind je niet fysiek genoeg, zeker? 
Doe me anders maar een 
parachutesprong cadeau. Ik doe het! 
Ik spring! Zeker als ik zelf de 
parachuteleraar mag kiezen.’
Intussen poseert hij voor de foto. Hij 
moet met zijn hoofd naar beenden 
van de trap afkomen. En kijken alsof 

het normaal is. De fotograaf geeft 
aanwijzingen. Hij probeert. ‘Wordt 
het weer een uitvouwposter?’ vraagt 
hij. Ik neus intussen rond in zijn 
schrijfkamer. Hij heeft alles van 
Astrid Lindgren. En, iets wat ik 
eigenlijk zou willen pikken, 
Impressies van een simpele ziel, een 
oude verzameling columns van Annie 
M.G. Schmidt. Maar ik ben braaf. 
Ook al is mijn reputatie stout. Bij 
Bart Moeyaert is het andersom. Op 
het toilet vind ik een mooie 
verzameling pocketboekjes van 
Bloomsbury Quid. Op de achterkant 
van een van de verhalen staat  ‘Wir
Wir’ gurgled Humpy’. Kostelijke zin. 
Die Bart Moeyaert heeft veel moois 
in huis, een foto bijvoorbeeld van 
Carla van de Puttelaar, een jonge 
hand met een fijn littekentje op een 
blote schouder, souvenirs in een 
glazen kast, poppenbeentjes, 
tekeningen. Het is een huis aan de 
andere kant van de stad, vol 
verrassingen. Dat niemand het ooit 
nog vergeet.
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van Rossini. Het is een grappig film-
pje met veel prachtig gemiauw van
Felicity Lott en Anne Murray, maar
Bart Moeyaert wil het over de Duitse
commentator hebben. ‘Man weiss
dass die Blumenstrausse eine wichtige
dramatische Funktion haben’, zegt de
Duitse man. Daarmee heeft hij het
over de boeketten die de operazange-
ressen krijgen. Het ene is vijf keer zo
groot als het andere. Daarom maken
de sopranen ruzie. Het is duidelijk.
En het is waar Bart Moeyaert zich
aan ergert. ‘Het hoeft niet duidelijk
te zijn. Zwijg gewoon op tijd. Want ik
wil niet dat het saai wordt.’
Er is iets met etiketten. Bart
Moeyaert heeft er in 34 jaar schrijver-
schap veel gekregen. Ze gaan van kin-
derboekenschrijver, fluisterpoëzie en
tussen de regels lezen. Ik herinner me
nog Het is de liefde die we niet begrij-
pen, een van zijn boeken, uit 1999. Er
staat een scène in die ik nooit zal ver-
geten. De personages zitten samen
in de auto met een soort bonzend,
maar afwezig geweld.Het is duidelijk,
maar tegelijk ook niet. Het zit tus-
sen de regels, wil ik zeggen, maar het
mag niet. ‘Waarom moeten er zoveel
labels op de dingen worden geplakt?
Die zogenaamde duidelijkheid ver-
traagt me. Het is niet interessant.
Toen ik jonger was, had ik ’s nachts
last van mijn eigen labels. Ik ben
bezig aan een nieuw boek. Het wordt
een kwaad boek, met een verteller die
denkt dat ze alles weet. De mensen
zullen misschien schrikken, ja. Laat
zemaar schrikken (lacht).’

UITVOUWPOSTER
Of Bart Moeyaert een avonturier
is, vraag ik. Tenslotte is hij goed in
vorm, ziet hij er pakken jonger uit
dan zijn officiële leeftijd. Raften en
mountainbiken, is het wat voor hem?
Hij lacht: ‘Ik was het jongetje dat
bij spelletjes altijd als laatste werd
gekozen. Het klimrek in de turn-
zaal vond ik al tamelijk hoog. Maar
ik ben dolgelukkig als ik grenzen
overschrijd. Ik zoek ze alleen nooit
zelf op. Ik kan me te goed inleven. Ik
voel hoe het verkeerd gaat, nog voor
het echt gebeurt. Mijn kop werkt te
goed. Natúúrlijk val ik uit die boot.
Natúúrlijk sla ik met mijn mountain-
bike over de rand van dat smalle pad.
En natúúrlijk stoot ik mijn hoofd

tegen die ene steen. Maar zelf vind
ik wel dat ik zin heb voor avontuur.
Wandelen zonder kaart, bijvoorbeeld,
dat doe ik graag. Maar dat vind je
niet fysiek genoeg, zeker? Doe me
anders maar een parachutesprong
cadeau. Ik doe het! Ik spring! Zeker
als ik zelf de parachuteleraar mag
kiezen.’
Intussen poseert hij voor de foto.
Hij moet met zijn hoofd naar bene-
den van de trap afkomen. En kijken
alsof het normaal is. De fotograaf
geeft aanwijzingen. Hij probeert.
‘Wordt het weer een uitvouwpos-
ter?’ vraagt hij. Ik neus intussen
rond in zijn schrijfkamer. Hij heeft
alles van Astrid Lindgren. En, iets
wat ik eigenlijk zou willen pik-
ken, Impressies van een simpele ziel,
een oude verzameling columns van
Annie M.G. Schmidt. Maar ik ben
braaf. Ook al is mijn reputatie stout.
Bij Bart Moeyaert is het andersom.
Op het toilet vind ik een mooie
verzameling pocketboekjes van
Bloomsbury Quid. Op de achterkant
van een van de verhalen staat ‘Wir-
Wir’ gurgled Humpy’. Kostelijke zin.
Die Bart Moeyaert heeft veel moois
in huis, een foto bijvoorbeeld van
Carla van de Puttelaar, een jonge
hand met een fijn littekentje op een
blote schouder, souvenirs in een gla-
zen kast, poppenbeentjes, tekenin-
gen. Het is een huis aan de andere
kant van de stad, vol verrassingen.
Dat niemand het ooit nog vergeet.

EINDE

‘IKWAS
NEGENTIEN
JAARTOEN IK

SCHRIJVERWERD
EN IKGEDROEGME
OVEREENKOMSTIG
HETBEROEP. ZO
ERNSTIG!’
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