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■

Naar voren,
het applaus in
Op 27 mei kreeg Bart Moeyaert in Stockholm de
Astrid Lindgren Memorial Award uit handen van
de Zweedse kroonprinses Victoria. Het was het
slotakkoord van een rondreis in Zweden. In het
land van Astrid Lindgren weten ze hoe ze een
schrijver moeten fêteren. Bart Moeyaert hield er
voor DSL een dagboek bij.

ZONDAG 19 MEI, 19U35

Als je op Bromma landt, zit je aan de
rechterkant van het vliegtuig goed. Bij
het aanvliegen op Stockholm heb je mi
nutenlang zicht op de archipel. Het
toestel zwenkt een paar keer en glijdt
filmisch door de wolken. Het is een
mooi begin.
Op de luchthaven wacht Helen Sige
land me op. Ze is de verpersoonlijking
van de Astrid Lindgren Memorial
Award. Al langer dan 2 april, toen in
Bologna werd bekendgemaakt dat ik
de laureaat ben, weet ik dat ze streng
kijkt en kan zwijgen als het graf, en
sinds verleden maand weet ik ook dat
we dezelfde soort ernst en dezelfde
soort humor hebben. Ik zal me tijdens
dit verblijf niet de hele tijd hoeven te
gedragen.
Naast Helen staat Gert, mijn chauf
feur. Hij rijdt met een gloednieuw mo
del BMW. Als ik iets met auto’s zou
hebben, zou ik nu gelukkig kunnen
sterven. Op de portieren staat het logo
van de ALMA, de ramen zijn geblin
deerd. Op de witleren achterbank ligt
een krant voor me klaar, alsof ik nu ga
zitten lezen.
Onderweg naar de stad vraag ik of
ik Gert met zijn voornaam mag aan
spreken. ‘Can I call you Gert, Gert?’ Hij
kijkt me via de achteruitkijkspiegel
aan en zegt: ‘Nee.’ Blijkt dat ik zijn
naam als Jert moet uitspreken. Blijkt
dat zijn naam met een G in het Zweeds
iets geheel anders betekent. ‘Kan ik je
Kontje noemen, Kontje?’

■

MAANDAG 20 MEI, 08U10

Het is vroeg en ook een beetje raar
— in die volgorde, zegt persverant
woordelijke Mariella, als we elkaar
voor het eerst in de lobby van het hotel
ontmoeten. We rijden naar de Sveriges
Radio aan de Oxenstiernsgatan voor
een interview met — dat is het rare —
de Nederlandse radio. In de gehuurde
studio blijk ik Hilversum niet te kun
nen horen, maar zij mij wel, zodat het
uiteindelijk toch behelpen wordt. Ik
luister naar de vraag via mijn telefoon,
het antwoord geef ik in de microfoon.
Meer dan een maand geleden heb ik
aan Helen en Mariella laten weten dat
zij mijn ALMAweek in Zweden kun
nen invullen zoals zij het verkiezen. Ze
weten wat ik niet wil. Ik ga niet als een
poppetje op zonneenergie staan wui
ven. En ik wil me geen zorgen maken
over plaats en tijd. Als ik aan te veel
tegelijkertijd moet denken, komt er
een punt waarop ik mijn leesbril zoek
terwijl hij op mijn neus staat of de sleu
tel van mijn hotelkamer in de la met de
sokken terugvind.
Vóór deze persdag begint, nemen
Mariella en ik de vijf geplande inter
views en de drie fotosessies door. Ik
weet precies om welke kranten het
vandaag gaat, en wat de timing is.
Een fotograaf schudt me de hand.
Hij zegt dat hij Astrid Lindgren goed
heeft gekend en laat me de beroemde
foto zien die hij van haar heeft ge
maakt. De man is veelbekroond. Toch
wint hij me niet voor zich. Na drie keer
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WOENSDAG 22 MEI, 10U40

Door alle klassen van de Hjulsta
Grundskola word ik op een show ge
trakteerd. Ik zit als een soort Sinter
klaas naast de directrice, en beland bij
na onder mijn stoel van plezier, als een
Somalisch meisje van zeven op het po
dium een tragisch/hilarisch prenten
boek navertelt over een kind dat Tikki
Tikki Tembono Sa Rembo Chari Bari
Ruchipip Peri Pembo heet en door die
lange naam niet op tijd uit een water
put wordt gered. Het meisje krijgt de
hele zaal aan het bulderlachen en glimt
van trots. In het voorbijgaan verbaast
ze me nog eens: ze wil een highfive van
me. Daarna is het hek van de dam. Ik
highfive met de hele school.
■

VRIJDAG 24 MEI, 12U15

In het geboortehuis van Astrid
Lindgren in Vimmerby zijn Gunvor en
Leif mijn gidsen. Gunvor is een nicht
van Astrid. Ze is op leeftijd en loopt
vast in haar Engels. Soms gaat ze ver
der in het Duits, om dan weer sakke
rend hulp te zoeken bij haar man. Ik
voel hoe belangrijk het verhaal voor
haar is. In het rode geboortehuis heeft
ze als kind vaak gelogeerd.
Later op de dag zie ik een filmpje
van ons bezoek. Het is alsof ik alleen
met mijn hart en mijn hoofd naar het
huis toestap. Mijn benen zijn onvast,
mijn voeten traag. Een paar keer kruis
ik mijn armen om niet uit elkaar te val
len.
Tijdens de lunch in de keuken waar
Astrid als kind aan tafel heeft gezeten,
vergeet ik te eten. Er komt te veel op
me af, er gaat te veel in me om. Mijn
bord is nog lang niet leeg, als iedereen
al zijn mes en vork in het zijne heeft
gelegd.
© Stefan Tell

Stefan Tell

DINSDAG 21 MEI, 17U35

De sfeer in het ABFhuset, een cul
tuurhuis dat je met de Vooruit kunt
vergelijken, is gespannen. In de thea
terzaal staan drie camera’s opgesteld
die mijn speech voor de Zweedse tele
visie zullen opnemen. Er hapert nog
iets aan de klank, het licht zit niet
goed.
Ik krijg een headset. De soundcheck
duurt lang. De rust die ik had raak ik
kwijt. Pas een paar minuten voor aan
vang kan ik me afzonderen en doorade
men. Daarna wordt mijn speech, waar
mee ik wekenlang heb geworsteld, in
ongeveer 44 minuten vastgelegd. Wat
niemand weet is dat ik de hele speech
lang op het podium een storend ge
kraak hoor in mijn monitor en doe als
of ik er doof voor ben. De hele tijd ver
wacht ik dat iemand me zal onderbre
ken en dat ze me straks zullen zeggen:
deze opname kunnen we weggooien.
’s Avonds, tijdens het diner met de
jury in Astrid Lindgrens appartement
aan Dalagatan 46, merk ik hoe intens
de dag is geweest. Als Johan, de klein
zoon van Lindgren, me uitnodigt om
achter Astrids bureau te gaan zitten,
hoor ik mijn adem horten. Zo’n inge
houden snik had ik niet verwacht.
■

21 mei: de speech in het ABFhuset.

27 mei: alle broers
zitten in de zaal. ©

afdrukken vraagt hij waarom ik zo
f *cking ernstig kijk. Ik zeg dat we pas
begonnen zijn. Hij vindt het f *cking
ongelooflijk dat ik niet voortdurend
loop te grijnzen, en herhaalt tot drie
keer toe: ‘You just won that f *cking
prize.’
Ik moet lachen van verbazing over
zoveel testosteron, maar als je de foto’s
ziet, denk je dat ik gewoon blij ben.
Het gaat anders met Stefan, de foto
graaf die me de hele week zal volgen.
Ik val als een blok voor zijn stille aan
pak. Hij doet fotograferen op snoepen
lijken. Hij is een kwajongen die stie
kem beeldjes steelt en de beste over
houdt.
■

Als Johan, de
kleinzoon van
Lindgren, me
uitnodigt om achter
Astrids bureau te gaan
zitten, hoor ik mijn
adem horten
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27 mei: de aan
vaardingsspeech
in het Konserthu
set. © Stefan Tell

Gunvor en Leif willen dat ik mijn
pas verschenen Zweedse boek signeer.
Ze schrijven hun namen op een papie
ren servetje. Als we van tafel gaan,
smokkel ik het servetje mee.
■

ZATERDAG 25 MEI, 15U15

‘Is deze weg nieuw?’ vraagt Helen
aan Gert ter hoogte van Linköping.
‘Nee’, zegt Gert. ‘Deze weg was er verle
den jaar ook al.’
Daarna wordt het weer stil in de au
to.
Hun gesprekje van niks herhaal ik
een paar keer in mijn hoofd. Het is nog
een hele rit naar Stockholm, maar een
paar kilometer verder vraag ik het zelf
ook nog maar eens aan Gert. ‘Is deze
weg nieuw?’ Hij kijkt naar me via de
achteruitkijkspiegel. ‘Nee,’ zegt hij.
Zijn ogen lachen. ‘Vraag het maar eens
aan Helen.’
Ik heb het zo naar mijn zin in hun
gezelschap. De toegelaten stilte, de
grappen, de duidelijkheid.
Als mensen informeren naar de
voorbije weken, spreken ze van een
roes of een rollercoaster, of er wordt
gevraagd of ik nog steeds op wolken
loop. Alle pogingen om samen te vatten
hoe het voelt zijn ontoereikend. In een
roes besef je niet alles, een rollercoas
ter volgt een bepaalde richting, en ik
ben te veel in het hier en nu om het
over wolken te hebben. Je kunt deze
tijd alleen maar veel en vervullend
noemen, en dat er maar één minpuntje
aan is: er is geen vrij moment om dat
vele vervullende een plek te geven.
■

Op dat moment zwaait de dubbele
deur open. Nog een seconde ben ik be
zig met de gedachte of ik echt heb ge
zegd wat ik denk te hebben gezegd, en
of mijn antwoord niet te brutaal was.
Ondertussen stappen we naar vo
ren, het applaus in. Er wordt gejubeld
tot op het tweede balkon.
Ik zie een broer van wie ik niet wist
dat hij er zou zijn. Naast hem staat nog
een tweede broer. Blijken ze er — sur
prise, surprise — allemaal te zijn. Met
de blijdschap om die verrassing begint
de officiële ceremonie, waarvan ik het
samenvattende filmpje later maar —
wat zal ik eens zeggen — zesenzestig
keer zal bekijken.
■

DINSDAG 28 MEI, 17U55

Als je vanuit Arlanda naar Brussel
vliegt en je er een overweldigende
week hebt opzitten, dan kun je beter
halverwege het vliegtuig zitten, aan
het gangpad. Daar zit je goed.
Tijdens het opstijgen doe ik mijn
ogen dicht en denk ik aan het Celebra
tion Dinner van gisteravond, de af
scheidsbrunch vandaag met de jury,
aan Helen die niet van een afscheid
wilde weten. ‘Omdat het geen afscheid
is.’
Een paar minuten val ik in slaap.
Daarna zit ik twee uur voor me uit te
kijken. Te bekomen, eigenlijk.

MAANDAG 27 MEI, 18U01

De deuren naar de grote zaal van het
Konserthuset zijn dicht. Aan de mu
ziek en het geroezemoes erachter is te
horen dat iedereen zin heeft in dit
feest.
Kroonprinses Victoria en ik staan
naast elkaar. Ze kijkt naar het boeket
in haar handen en zegt tegen me dat
het lijkt alsof we zo meteen gaan trou
wen. Ik antwoord dat ik gerust het ja
woord wil geven, maar dat ik Hare Ma
jesteit waarschijnlijk niet heel geluk
kig zal maken.

Het samenvattende filmpje van de
Award Ceremony, en de volledige ac
ceptance speech van Bart Moeyaert is
te vinden op www.alma.se.

