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Maud Vanhauwaert kan je 
vinden in de boekhandel en op 
het podium. Haar debuut ’Ik ben 
mogelijk’ zag het licht in 2011. 
’Wij zijn evenwijdig’ verscheen 
in 2014. Op Gedichtendag 2015 
werd deze door de lezers verko-
zen tot beste dichtbundel van 
het jaar. De vierde druk van de 
bundel is bijna uitverkocht. Haar 
teksten groeien uit verwonde-
ring, uit het in vraag stellen van 
dingen, uit het zoeken naar de 
juiste woorden en uit twijfel. 
Maud heeft een vriendin, zo 
vertelde ze tijdens Antwerp 
Queer Arts Festival, en met die 
coming-out groeit haar vertrou-
wen om open te zijn over haar 
geaardheid.
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Op de achtergrond dendert de tram door 
een brede Antwerpse laan. De boulevard 
wordt omzoomd door appartementsge-
bouwen. Maud Vanhauwaert en ik zitten 
in een van die appartementen aan een 
tafel-op-schragen en eten watermeloen. We 
praten over poëzie, haar coming-out en de 
betekenis van beide. Na twee jaar stude-
ren in Leuven, verhuisde de West-Vlaamse 
naar de Scheldestad, waar ze les geeft aan 

het conservatorium. Daarnaast schrijft ze 
onder meer gedichten en treedt ze op. 
Haar poëziebundels lijken niet op elkaar: de 
schikking van de verzen, de leestekens en 
de bladspiegels zijn heel anders. Over ‘Wij 
zijn evenwijdig’ zegt ze: ”Het laat zich lezen 
als een verhaal, of als aparte blokjes.”

Poëzie laat ruimte voor interpretatie; bij 
Maud kan je ook de vorm vrij interpreteren. 
”Voor mij is dat de bedoeling. Elke bundel 

moet een nieuwe definitie geven van wat 
poëzie op dat moment is of kan zijn. De 
eerste bundel is klassieker. Na die publicatie 
schreef ik een aantal teksten en ik voelde: 
’Dit heb ik al eens gezegd, weliswaar met 
andere woorden.’ Daarom heb ik drie jaar 
gewacht, tot ik mijn nieuwe definitie van 
poëzie had gevonden. Dat vind ik mijn ver-
antwoordelijkheid als schrijver. Ook als een 
nieuwe bundel er eenmaal is, blijf ik eraan 

werken. Ik wil mijn werk elke keer opnieuw 
leven inblazen door het te confronteren met 
het publiek. Zo blijft het kwetsbaar. Ik week 
het weer los van het papier en ik herkneed 
het voortdurend.”

Maud schuwt de podia niet, ook al zegt ze 
geen tafeldanser te zijn. Wat geniet haar 
voorkeur: het gedrukte of het gebrachte 
woord? ”Beide. Ik voel de noodzaak om te 
schrijven én ik heb een fascinatie voor hoe 
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ik tekst op een podium kan brengen. Twee 
passies die ik bijna toevallig samen voel. Ze 
hebben met elkaar te maken, maar er zijn 
toch andere regels en wetten aan verbon-
den. Optreden vraagt veel energie en het 
kost me moeite. Na een optreden moet 
ik vaak bekomen. Als het niet liep zoals ik 
het wilde, ben ik daar niet goed van. Ik kan 
het gevoel hebben dat ik me heel erg heb 
blootgegeven. In de poëzie zoek je een 
zekere kwetsbaarheid en als je daarmee nog 
eens op een podium staat, kan je je als per-
former heel naakt voelen. Gek genoeg zoek 
ik dat toch elke keer weer heel bewust op.”
Ze aarzelt om een ‘missionaris van de poëzie 
te worden’, zei ze in een interview in Knack. 
“Als dichter probeer je dingen in vraag te 
stellen. Je wil niet gaan beweren. Mijn rol 
is om te observeren, om te wikken en te 
wegen, om iets op zijn kant te leggen en 
opnieuw te bekijken. Ook om de twijfel 
te eren. We worden in de maatschappij 
gestimuleerd om meningen te hebben. Als 
ik al een rol heb, dan is het om verkrampte 
beelden los te masseren, en om via twijfel 
ons denken weer soepel te maken.  Twijfel 
wordt vaak gelijkgesteld aan onzekerheid. 

Maar je kan ook heel zeker zijn in je twijfel; 
twijfel is geen zwakte, het vraagt kracht om 
te durven twijfelen.”

Ook aan poëzie durft ze twijfelen. ”Ik ben 
erdoor gefascineerd, maar ik vind het niet 
overal en altijd fantastisch. Ik kan er me 
ook aan ergeren en vind het soms heel 
zelfgenoegzaam. Soms denk ik: ’Wie kan het 
schelen… er zijn zoveel dingen prangen-
der.’ Echt een haat-liefdeverhouding. Ook 
al ben ik dag en nacht met poëzie bezig, ik 
ga niet op de barricaden roepen: poëzie is 
het allerbelangrijkste en ik wil jullie allemaal 
bekeren.”

Op het podium van het Antwerp Queer 
Arts Festival 2014 zei Maud dat ze een 
vriendin heeft. En dat haar eerste bundel 
gekleurd werd door een relatie met een 
vrouw. ”Maar niemand heeft het erin gele-

zen!  Niet de recensenten, niet de lezers.” Ze 
blijft er schuchter over. Omdat ze de twijfel 
ruimte wil geven, net zoals ze geen pasklare 
definitie heeft van poëzie? ”Er is daar een ge-
lijkenis. In mijn kleine geschiedenis is er een 
beweging. Het verliep in fases. In het begin 
voelde ik me erg onzeker en daarom voelde 
ik geen behoefte om het van de daken te 
schreeuwen. Daarna, bij de publicatie van 
de bundel ’Ik ben mogelijk’, was ik echt 
te bang om in het hokje van de lesbische 
schrijfsters terecht te komen. Poëzie is al 
zo’n niche. Ik hoopte dat niet-holebi’s zich 
ook in mijn werk zouden herkennen. Daarna 
was er een fase waarin ik zweeg uit respect 
voor de familie van mijn vriendin met wie ik 
al zeven jaar samen ben. Zij is Joods, komt 
uit Georgië, en haar familie aanvaardt onze 
relatie niet. Ik wil haar niet in een lastig 
parket brengen en haar familie niet node-
loos kwetsen. Het ligt niet in mijn aard om 
te bruuskeren. Het is misschien een soort 
lafheid, maar ik wil geen mensen pijn doen. 
Die geheimhouding stond mijn eigen geluk 
niet in de weg. Ik voelde mij misschien wel 
wat geremd, maar niet afgeblokt. Sinds kort 
denk ik er anders over. Ik praat er nog steeds 

heel voorzichtig over, maar ik ben meer 
open. Vooral omdat ik heb gemerkt dat het 
mensen kan helpen.”

”Ik denk dat ik er nu opener over ben omdat 
ik merk dat er nog veel werk aan de winkel 
is. Bijvoorbeeld voor mijn vriendin. Voor haar 
en voor veel mensen is het nog zo moeilijk 
en soms onmogelijk. Vroeger dacht ik ’ik 
wil poëzie brengen’ en ’de rest doet niet ter 
zake’. Maar nu vind ik dat ik daar niet zomaar 
mee wegkom. Nu ik een publieke functie 
heb, brengt dat ook een soort verantwoor-
delijkheid met zich. Ik probeer binnen mijn 
werkvlak iets te betekenen, want ik doe al zo 
weinig voor de wereld. Ik zou meer kunnen 
doen. Soms ontbreekt het me aan durf.”
Toch heeft Maud geen schrik om anders te 
zijn. ”Het zou voor mij een creatieve dood-
doener zijn als iedereen mij supernormaal 
zou vinden. Het is een belangrijk aspect 
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in mijn werk: de ik is een verwijzing naar 
mezelf, maar het is ook een verwijzing naar 
de lezer. Dat woordje ik verwijst niet naar 
een vaststaande identiteit. Ik wil het hebben 
over pluraliteit. Niet alleen in de woorden 
maar ook in de relaties die ik beschrijf, wil ik 
de betekenissen open laten. Ik geniet er ook 
van om daarmee te spelen. Om me niet vast 
te pinnen op één seksualiteit of rol, zolang 
je zelf genoeg rust hebt en weet waarvoor 
je kiest.”

”Je identiteit is voortdurend in beweging. 
Dat is toch de vrijheid waar we naar moeten 
streven. Dat je niet 100% hetero of holebi 
moet zijn. Zoals de ik die ik nu uitspreek op 
mijn eenendertigste een andere ik is dan die 
toen ik zevenentwintig was. Er is een kern 
die blijft, maar je verandert, je ontwikkelt. Als 
de poëzie iets kan, dan is het toch om daarin 
een voorbeeld te zijn. Poëzie kan dingen 
open maken, oprekken en anders belichten. 
Poëzie kan rollen omdraaien, is een strijd 
tegen de verroesting, tegen de betonnering 
van ideeën en principes. Grappig, nu klink ik 
toch als een missionaris.”

Wat komt er na ‘Wij zijn evenwijdig’? ”In juni 
ga ik naar een paar buitenlandse poëzie-
festivals. Ondertussen schrijf ik wekelijks 
een column voor De Morgen. Volgend jaar 
volgt een tournee langs de culturele centra 
met een avondvullende show, en ik broed 
op een nieuw boek. Maar ik kijk er vooral 
naar uit om in de zomer een paar weken 
schaamteloos te luieren!”
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