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EEN FRAGMENT UIT 

HET DAGBOEK VAN BART MOEYAERT 

GESCHREVEN IN DE NACHT NA 

DE UITREIKING VAN DE GOUDEN UIL IN BRUSSEL 

ZONDAG 17 MAART 1996, 03.45 UUR 

 

 

 

 
Gratis voor niks ben ik slapeloos in een kamer van vijftienduizend Belgische 

frank. Een suite met salon, bar en televisie, een slaapkamer met nóg een 

televisie, en een badkamer waar we een feest in kunnen geven. Jammer genoeg 

is er niet veel reden voor een feest. Ik schrijf aan een tafeltje, stijl Louis Zoveel, 

op briefpapier van hotel Astoria. 

De storm om de Gouden Uil is voorbij. De jury is er pas vóór het begin van de 

rechtstreekse uitzending uitgekomen. ‘De keuze was hartverscheurend,’ dixit 

juryvoorzitter Tilly Stuckens. Toen ze dat zei, voelde ik aan mijn eigen hart wat 

ze bedoelde. Het ding scheurde, en onderhand pompte het bloed door mijn keel. 

Mijn hoofd kwam in een schemerzone terecht, waar de lucht zoemde en mijn 

zintuigen op halve kracht werkten. Alleen Het boek van Bod Pa en Blote handen 

waren overgebleven, zei ze, en om de spanning nog op te drijven, vertelde ze dat 

het winnende boek een verhaal met een desolaat landschap was. Ja. Met 

eindeloze vlakten. Ja. Met twee hoofdpersonages. Ja. Maar toen er zand begon 

te waaien, wist ik het wel. In Blote handen waait geen zand. Nee. De Gouden Uil 

1996 ging naar Het boek van Bod Pa van Anton Quintana, helemaal terecht, en 

helemaal wat ik zelf had voorspeld.  

Al toen het programma werd afgekondigd, en ook op de receptie na afloop, werd 

alle troost bovengehaald. Iedereen bedoelde het goed. Je was bijna winnaar. Je 

bent nog jong. Blote handen heeft toch al de Boekenleeuw. Bij je volgende boek 

komt het nog wel. Na de zoveelste ‘jij hebt nog zoveel boeken voor je’ zei ik tegen 

iemand dat ik niet begreep waarom iedereen ineens mijn toekomst wilde 

uitstippelen, en ik hoorde hoe ondankbaar het klonk, maar ik meende het wel. 
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Ik weet niet of ik nog een boek kán schrijven. Natuurlijk ligt er thuis een 

stapeltje met de eerste hoofdstukken van een nieuw verhaal, maar wie weet 

raakt dat boek nooit af, hangt het met haken en ogen aan elkaar, valt het niet te 

lezen. Wie weet overkomt mij iets vóór het eindpunt. Ach, hou op.  

Ik ben klaarwakker en doodmoe tegelijk en kan niet ophouden met nadenken. 

Alle gedachten duren maar een paar seconden. Hoe lang de gang naar de 

televisiestudio was. Hoeveel broodjes zalm er op de tafels lagen. Hoe druk ze 

voor het journaal nog filmpjes kwamen maken voor het geval dát. Hoe vlot 

Anton Quintana nog kon praten voor de uitzending.  Hoe stil ik word in tijden 

van spanning, en hoe raar rustig ik dan vanbinnen ben. Dat weet ik dan ook 

weer. 

Treurig ben ik niet, nee, hoogstens een beetje zuchterig. Mijn koets is zopas 

weer in een pompoen veranderd, zo voelt het. Meestal komt de stilte alleen vóór 

de storm, bij mij komt ze er ook na. Ik weet niet of ik mezelf bescherm als ik in 

mijn eigen oor fluister dat het maar goed is dat Blote handen de prijs niet heeft 

gekregen. De laatste weken ben ik al zo mooi verwend met aandacht, maar 

aandacht betekent ook drukte. Schipperen met tijd. Praten over het schrijven, 

terwijl je al wekenlang geen woord meer op papier krijgt. Ik kan gewoon 

uitkijken naar het portret dat morgen op de televisie komt. En overmorgen koop 

ik gordijnen en sluit me op en laat in geen jaren nog iets van me horen. 


