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‘Ik ben een
levend stukje
verzoening’
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Astrid Lindgren Memorial Award: Bart Moeyaert is de beste jeugdschrijver ter wereld
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een na oudste die ook wel de oudste broer had willen zijn nam die
rol op, en de zakelijke broer die
weinig zegt en in één zin uitdrukt
wat hij vindt, zat nauwelijks aan
tafel. Hij leunde er alleen met zijn
elleboog op.’
‘En wat deed de jongste? Kijken en zwijgen en luisteren naar
wat er gezegd werd. Tot iemand
besefte: we hebben de kleinste
nog niet gehoord. Dat was voor
mij een belangrijk moment, omdat ik mijn mond opentrok, terwijl ik vroeger niets zou hebben
gezegd. En omdat er ook geluisterd werd. Die positie van erbinnen vallen en er ook buiten vallen
en veel te kijken naar lichaamstaal, goed te luisteren naar wat er
wel en ook niet gezegd wordt,
heeft meegespeeld. Ik zou anders
ook andere boeken hebben geschreven, minder stille boeken,
denk ik.’

‘Leerkrachten die zelf
niet lezen zijn geen
goede leerkracht’

Die stille boeken zijn ook heel uitgepuurd, je schuurt en polijst je
taal tot de essentie.

Als kind verslond hij
de boeken van Astrid
Lindgren. Vier
decennia later wint hij
de naar haar genoemde
prijs, goed voor
480.000 euro en
wereldwijde roem.
‘Het duurde vier, vijf
seconden voor ik
besefte: dit is écht.’
VEERLE VANDEN BOSCH,
FOTO’S FRED DEBROCK

H

ondsmoe ziet hij eruit. Hij maakt zich
zorgen over de fotograaf die straks
komt: ‘Misschien
moet ik de wallen onder mijn
ogen opbinden achter mijn oren.’
Maar hij straalt. Twee dagen nadat Bart Moeyaert te horen kreeg
dat hij de Astrid Lindgren Memorial Award heeft gewonnen, zit ik
tegenover een diep tevreden man.
Zijn mobiel zoemt voortdurend,
de felicitaties stromen binnen,
naast aanzoeken van uitgevers uit
alle windstreken. ‘Ik vind geen
woorden voor wat in mij omgaat’,
antwoordt hij op de vraag hoe dat
voelt, zo’n grote prijs winnen en
in de internationale schijnwerpers te staan. ‘Ik ga elk jaar naar
de Children’s Book Fair in Bologna. Als ik vertrek, speelt die nominatie – ik ben zestien keer genomineerd – me niet door het hoofd.
Maar als ik er ben, overkomt het
me elke keer: een stemmetje in
mijn hoofd begint te fluisteren:
het zóú kunnen. Op de ochtend
van de uitreiking komen de zenuwen – de winnaar wordt altijd
vooraf opgebeld. Ik zat rustig te
ontbijten, dacht: het is straks al
tien uur. Om halfelf dacht ik: ik ga
me nooit meer laten vangen, het
zal toch nooit gebeuren. En dan
registreerden mijn hersenen dat
mijn telefoon overging, dat er op
het schermpje een Zweeds nummer verscheen. Het duurde vier,
vijf seconden voor ik besefte: dit
is écht. Het is aan het gebeuren.
Het was een raar gevoel om tot de
werkelijkheid terug te keren en
de telefoon op te nemen.’
‘Toen hoorde ik de juryvoorzitster een plechtige verklaring afleggen: de jury is samengekomen
en de ALMA gaat naar – dubbelpunt – Bart Moeyaert. Ik wist niet
dat het gesprek werd opgenomen
en riep “I love you” tegen de voorzitster. Achteraf besefte ik hoe onnozel dat moet hebben geklon-

ken. In Stockholm zat een volle
zaal mee te luisteren.’
‘Vervolgens kreeg het iets kolderesks. De directeur van de ALMA contacteerde me en zei: we
zien elkaar straks op de beurs. Ik
bel op waar ik ben en dan kom je
daarnaartoe. We zagen elkaar op
een parkeerplaats, want we
mochten niet gezien worden. Alsof we stiekeme minnaars waren.
Er kwamen mensen naar buiten,
toen zijn we achter een auto gaan
staan. Ik kreeg instructies en
moest daarna nog anderhalf uur
zoek maken. Ik ging naar de hal
van de Amerikaanse uitgevers,
waar ik weinig kans liep bekenden tegen te komen die me iets
konden vragen. Een kwartier
voor de uitreiking liep ik naar de
grote hal. De proclamatie begon.
Ik kreeg weer telefoon uit Zweden. Het was een journaliste die
zich niet aan haar embargo had
gehouden en zich niet liet afwimpelen. Ik hoorde mijn naam afroepen op het podium. Ik dacht:
shit, dat grote moment heb ik niet
eens meegemaakt.’
‘Het was een rollercoaster. Ik
was ontroerd door het grondige
juryverslag. Verschillende boeken werden uitgelicht in verschillende talen. En in die grote hal vol
mensen werd gejuicht, een geweldige sensatie.’

Bibliotheek
Als kind ontdekte Moeyaert
Astrid Lindgren in de bibliotheek
van Sint-Kruis. ‘De bibliothecaresse, een lange mooie vrouw met
grijze ogen waar ik stiekem wat
verliefd op was, gaf me af en toe
een tip. Ik las De kinderen van
Bolderburen en Wij uit Bolderburen en Madieke van het rode huis.
En dan bijna alles van Lindgren.
Na mijn debuut werd ik me ervan
bewust dat ik een poëtica moest
hebben, iets moest vinden over literatuur. Het land dat verdween,
waarin ze haar visie op schrijven

‘Dat heeft te maken met twintig zijn en vinden dat er veel te
veel gebabbeld en geluld wordt.
Wat niet of nauwelijks kon in de
echte wereld, kon op papier wel:
het geduld nemen om iets uit te
bouwen en door te geven als ik
vond dat het klaar was. Gaandeweg besefte ik ook dat ik mezelf
uit mijn boeken moest halen.
Soms klonk ik er nog in door en
ik wil dat alleen het personage
klinkt en vooral de stem in zijn of
haar hoofd. Die hele binnenwereld.’

geeft, is heel lang mijn lijfboek
geweest, het idee dat je vanuit je
gevoel moet schrijven. Ik noem
Astrid Lindgren weleens mijn
derde grootmoeder, mijn connectie met haar is bijna een bloedband.’
Astrid Lindgren was ook heel
mondig, ze schreef opiniestukken
en woog op het maatschappelijke
debat.

‘Dat heb ik pas later ontdekt.
Ik las op mijn 25ste een aanklacht
van haar tegen de bio-industrie.
En ze slaagde erin een onrechtvaardige belastingwet te laten
veranderen. Dat een kinderboekenschrijfster dat kon – niet de
Nobelprijswinnaar voor Literatuur, maar een kinderboekenschrijfster, hoe fantastisch is dat?
Zelf durfde ik niet op tafel te
slaan, ik heb lang gedacht dat literatuur niets kon veranderen. Het
Antwerps
stadsdichterschap
heeft daar een kentering in gebracht. Dat was een heftige periode.’ (Hans Van Themsche schoot
een Malinese vrouw en het Belgische kind dat ze oppaste dood, en
er was de tweestrijd tussen Patrick Janssens (Sp.a) en Filip De-

‘Mensen die een
lerarenopleiding
volgen moeten
kinderboeken in
de strot geduwd
krijgen, want het
is deel van die
kindercultuur’

Van de binnenwereld naar de buitenwereld. In 2000 besloot je je
werk ook op de planken te brengen.

Bart Moeyaert: ‘Wat me nerveus maakt, is het ouder worden. Ik begin op te schuiven en heb wel nog een en ander te doen.’

‘Zo stil en braaf ben
ik nu ook weer niet,
ik weet echt wel
waar ik naartoe wil’

winter (Vlaams Belang) bij de gemeenteraadsverkiezingen, red.)
Ik was toen extreem boos op de
wereld, iedereen had meningen,
iedereen had gelijk, ach stik daarin, dacht ik. Maar sindsdien weet
ik wel dat literatuur troost kan
bieden, woest kan maken, iets
kan veranderen in mensen, hoe
klein het ook is.’
Wat je nog meer met Lindgren gemeen hebt, is dat je personages
vaak eenlingen zijn.

‘Ja, al ben ik blij dat daar een
evolutie in zit. Een personage als
Ward in Blote handen (1991) durft
niets te doen en durft in zijn een-

tje niet te denken. De tweede
stem in zijn hoofd is die van zijn
vriendje Bernie. Bianca uit Tegenwoordig heet iedereen Sorry (uit
2018, red.) spreekt die stem in
zichzelf gewoon uit en durft te rebelleren. Nu werk ik aan een
nieuw boek waarin drie zeventienjarige meisjes in de wij-vorm
over zichzelf spreken, tot ze verplicht worden om tot de ik-vorm
over te gaan, omdat ze zich niet
meer mogen verschuilen. Dat is
weer een stap verder.’
Als jongste van zeven broers was
jij ook een eenling. Heeft dat je
schrijverschap bepaald?

‘Ik denk dat het de basis is geweest van alles. Een tijd geleden
beleefde onze familie een moeilijk moment. Mijn vader dementeerde, mijn moeder was nog oké,
maar het ouderlijk huis moest
worden verkocht. Mijn moeder
kon die beslissing niet nemen, wij
moesten het stuur overnemen.
We belegden een vergadering
rond de grote tafel van vroeger.
Zonder erover na te denken namen bijna alle broers de plek van
vroeger in. Ik zag het gebeuren:
we waren allemaal veertig jaar
jonger. De oudste broer nam de
taak op van de oudste broer, de op

‘De eerste stap daarnaartoe
was een programma van Behoud
de Begeerte, samen met Joke van
Leeuwen. Ik vond dat een fantastisch initiatief omdat het letterlijk een podium gaf aan kinderen jeugdliteratuur. Ik deed het
met knikkende knieën omdat ik
Joke erg bewonder. Maar ik deed
het alsmaar liever. Ik stierf wel,
maar ik stierf graag. En ik ben blij
dat ik mezelf dat heb toegestaan.’
‘Ik ben docent aan het conservatorium en zie voortdurend hoe
studenten teksten op een podium
brengen, iets waar ik vroeger
nooit over nadacht. Ik heb de afgelopen tijd de voorstelling Broere 22 keer gespeeld, samen met
Esmé Bos en Bart Voet. Ik heb er
22 keer van genoten, en geen van
die keren was hetzelfde. Dat heeft
me geholpen om mijn perfectiezucht nog meer los te laten, ik ben
te lang verkrampt bezig geweest.
Perfectie bestaat niet, en het is
ook nog eens verschrikkelijk saai.
Die podiumervaring heeft me
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vrijer gemaakt.’
‘Dat geldt ook voor het werk
dat ik als intendant voor het Nederlands-Vlaamse gastlandschap
op de Frankfurter Buchmesse heb
gedaan. Ik moest verplicht met
mensen samenwerken, wat ik anders niet zo vaak doe. Dat vond ik
topsport, en ik zou het meteen opnieuw doen. Ik zag mezelf ingaan
tegen iets wat mensen vaak over
me zegden: “Het is zo ne stille, het
is zo nen braven.” Zo stil en braaf
ben ik nu ook weer niet, ik weet
echt wel waar ik naartoe wil. Het
was een zelfoverwinning om te
zeggen: nee, we moeten niet die
richting uit, we gaan een andere
richting uit. Dat heeft me geleerd
mijn visie en mijn buikgevoel te
blijven volgen. Later hoorde ik dat
mensen me eigenzinnig vonden,
of zelfs koppig. Ik vind niet dat ik
koppig ben geweest. Eigenwijs
vind ik wel een mooi woord, dat
wil ik gerust zijn. Het was een
keerpunt. Bovendien was toen in
mijn persoonlijk leven ook veel
aan het veranderen, waardoor ik
veel heb losgelaten en gelukkiger
werd. Ik adem de afgelopen twee
jaar een stuk vrijer.’
‘Die vrijheid uit zich ook in
mijn werk. Ik werkte aan een
dichtbundel die gestructureerd
was rond de ideeën loslaten, afscheid, opnieuw beginnen, dat
had ik mezelf opgelegd. Pas toen
ik dat begon los te laten, begon het
te vloeien. Ik ga nu voor mijn boeken ook met experts praten. Voor
Bianca’s broertje Alan (uit Tegen-

‘Perfectie bestaat niet,
en het is ook nog eens
verschrikkelijk saai’

Je hebt zo ongeveer alles gewonnen wat er te winnen valt. Waar
ligt de uitdaging nog? Werkt die
gedachte niet verlammend?

‘Nee. Want er gaan nu heel veel
deuren open. Ik heb echt niet het
gevoel dat ik word bijgezet. Wat
me wel nerveus maakt, is het ouder worden. Want ik begin op te
schuiven en ik heb nog wel het een
en ander te doen. Er zijn nog vijf
of zes onafgewerkte boeken, en
ideeën die al heel lang leven.
Valt het schrijven je met de jaren
lichter?

‘Eigenwijs vind ik een mooi woord.’

woordig heet iedereen Sorry, red.),
een hartpatiënt, had ik een gesprek met een hartchirurg. Voor
mijn nieuwe boek heb ik twee dagen meegedraaid in een viswerkingsbedrijf. Dat is nieuw voor
mij, het zet veel in gang, ik ben bezig in de wereld, niet in mijn
werkkamer, dat geeft me lucht.’
‘Ik denk dat het niet toevallig is
dat dingen op je pad komen. Terwijl je aan het graven bent naar
een boek, zie je die tentoonstelling die dat ene beeld oplevert,
lees je in een boek een zin die iets
wakker maakt, je bent als een
spons. Een vorm van serendipiteit. Net zoals de timing van deze
prijs. Het is precies het juiste moment. Als ik hem vorig jaar had
gekregen, zou ik er waarschijnlijk

moeilijk mee om hebben kunnen
gaan, want mijn jongste boek was
nog niet af. Ik wil straks bij de uitreiking op 27 mei iets wezenlijks
te zeggen hebben. Dat had ik vorig
jaar niet gekund, mijn hoofd zat
toen te vol. Wie weet bestaat er
toch een sturende hand in de kosmos (lacht).’

Je zei ook al dat je het podium dat
je nu geboden wordt, wil benutten
om enkele dingen aan te kaarten.
Waar wil je het dan over hebben?

‘Waar ik nu mijn gedachten
laat over gaan is de manier waarop we met taal omgaan. We moeten onze moedertaal zo rijk mogelijk houden, en een van de manieren om taal te verrijken, zijn boeken. En wie boeken zegt, moet ook
kinderen zeggen. We beweren al

honderd jaar dat kinderen moeten lezen. Maar we vergeten dat
mensen die een lerarenopleiding
volgen kinderboeken in de strot
geduwd moeten krijgen, want het
is deel van die kindercultuur. Als
je een bakker bent, dan moet je alles van brood weten. Alles. Anders
ben je geen goede bakker en verlies je klanten. Als je leerkracht
bent of met kinderen tout court
bezig bent, dan moet je ook alles
over hen weten. Als je zelf nooit
leest, moet je dat veranderen, anders ben je geen goede leerkracht.
Ik ga daar misschien ver in, maar
het idee om een uur Nederlands
weg te halen van het curriculum
vind ik onvoorstelbaar. Kijk, ik
heb een stokpaard gevonden
(lacht).’

‘Nee. Als ik echt in een boek zit,
verlies ik nog steeds mijn ijkpunten in de dag. Het kan gebeuren
dat ik in de namiddag slaap en
’s avonds opsta. Ik heb die ultieme
focus op de binnenwereld van het
personage nodig om het einde te
durven bereiken. Ik weet dat het
daar ergens hangt, maar ik durf er
niet naartoe. Wat als het niet goed
is? Als het verdomme niet werkt?’
‘Het uitstelgedrag dat zich op
tien bladzijden van het einde
voordoet – waarvan je niet weet
dat het nog tien bladzijden zijn –
is immens. Het is hier een ongelooflijk proper huis op zo’n moment (lacht). En als het dan af is:
je belachelijk voelen, want zo
moeilijk was het ook weer niet.
Het is een soort faalangst.’
‘Maar ik houd wel van een beetje pijn, het mag een beproeving
zijn. Ik mag er niet aan denken dat
het gemakkelijk zou zijn, dan zou
ik er waarschijnlijk mee ophouden.’
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