
 

 

 

 

http://www.voordeshow.be/


1 
 

LESMAP bij theatervoorstelling 

Tegenwoordig heet iedereen Sorry (10+) 
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Beste Leerkracht 
 
 
 
 

Binnenkort komt u met uw klas naar de voorstelling ‘Tegenwoordig heet iedereen Sorry’ 

kijken. 
Heel fijn dat u voor onze voorstelling koos. Wij bieden u hiervoor zeer graag onze lesmap aan. 
U kan deze zowel voor als na de voorstelling gebruiken. 

 

We bieden u informatie aan over de voorstelling en de makers ervan. 
De thema’s die aan bod komen in de voorstelling verwerken we in creatieve opdrachten en 

we reiken de leerlingen verschillende mogelijkheden aan om hun mening hieromtrent te 

uiten. 
 

‘Tegenwoordig heet iedereen Sorry’ is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar. Naargelang de 
leeftijd kan u de gesprekken/opdrachten iets makkelijker/moeilijker maken. Dat voelt u en uw 
klasgroep uiteraard zelf het beste aan. 

 
 

Wij wensen jullie alvast veel plezier met ‘Tegenwoordig heet iedereen Sorry’ en graag tot in 

één van onze zalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groeten 
 

Daniëlle, Leen en Tina 
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A. 
 

1. HET VERHAAL 

Tegenwoordig heet iedereen Sorry 

Bianca is een meisje van 12 jaar dat met haar broertje Alan, 9 jaar, bij haar moeder woont en 
in het weekend naar haar vader en zijn nieuwe vriendin Cruz gaat. Maar haar vader wil haar 
maar eens per twee of drie weken zien, want hij vindt haar onhandelbaar. 
Moeder noemt haar eufemistisch een meisje ‘met een gebruiksaanwijzing’. 
Van in het begin is de situatie duidelijk: broertje Alan heeft drie hartoperaties ondergaan, blijkt 
het zorgenkindje te zijn en Bianca leeft in zijn schaduw. 

 

In zestig hoofdstukjes vanuit het perspectief van Bianca wordt langzaamaan duidelijk waarom 
ze zo ‘onhandelbaar’ is: ze is verdrietig over de scheiding van haar ouders, ‘Als ik ons huis op 
een foto zie, word ik verdrietig. Ik weet niet hoe dat komt’ en doordat haar broertje 
hartpatiënt is, krijgt zij veel minder aandacht. Haar broertje wordt in haar ogen zelfs verwend 
en maakt misbruik van zijn gezondheidstoestand. ‘Dat doet hij graag: iets willen wat mama 
niet in huis heeft. Hij weet dat ze zich dan schuldig voelt en ‘het spijt me, schat’ tegen hem 

zegt en extra lief tegen hem doet.’ 

 
Bianca kijkt kritisch naar haar moeder en naar haar broertje, naar Cruz, de jonge Spaanse 
vriendin van haar vader, en naar zichzelf. Maar ze is ook kwetsbaar. Als ze boos is, trekt ze zich 
terug op haar geheime plek, een omheind stukje grond tussen hun eigen tuin en die van de 
buren, waarvan niemand weet dat het er is. 
Daar kan Bianca weer ademen en zichzelf zijn. 

 

Bianca is fan van de tv-soapserie Hier bij ons, en vooral van het personage Ilona Alders, die in 
de serie achter de bar van een café staat. 
Die middag in de zomer komt ‘Ilona’, in het echt Billie King, haar zoontje Jazz brengen om met 
Alan te spelen. Als Bianca Billie ontmoet, gaat er een hele nieuwe wereld voor het meisje 
open. 
Als Billie dan ook nog eens écht aandacht heeft voor Bianca, krijgt zij precies de waardering 
die ze nodig heeft. 
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Cover ‘Tegenwoordig heet iedereen Sorry’ 

 
 
 
 

Bart Moeyaert 
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2. DE SCHRIJVER 

Bart Moeyaert 
 
 

Bart Moeyaert groeit op in Brugge, in een groot huis aan de rand van de stad. Van zeven broers 
is hij de jongste. Als kind leest hij veel, alle soorten boeken. En schrijft en tekent hij zonder dat 
hij echt plant schrijver te worden: poppenkastverhalen, korte verhalen, een huiskrant... Op 
zijn elfde schrijft hij zijn eerste boek van veertig getypte vellen lang, over een geheime club. 
Hij volgt kunsthumaniora in Gent en een lerarenopleiding talen en geschiedenis in Brussel. Hij 
staat nooit voor de klas, maar werkt voor kranten en tijdschriften en als vertaler, terwijl hij 
zich steeds meer op schrijven toelegt. In 1995 wordt het zijn beroep. Sinds 2003 is hij ook 
hoofddocent schrijven aan het Conservatorium in Antwerpen. 

 
Bart Moeyaert debuteert in 1983 met Duet met valse noten, dat uit zijn dagboek is gegroeid. 
Hij is dan 19 en wordt meteen een ster: het boek is een hit. Sindsdien is Bart Moeyaert 
uitgegroeid  tot  één  van  de  bekendste  (jeugd)schrijvers  van  Vlaanderen  en  Nederland. 

 
Voor zijn lerarenopleiding studeert hij af met een scriptie over de Britse jeugdauteur Aidan 
Chambers. Chambers is een grote inspiratiebron voor Bart Moeyaert – mede door hem 
worden zijn boeken sterker van stijl en psychologie. Het verschijnen van Blote handen in 1995 
betekent een keerpunt in zijn carrière. Met dit boek vindt hij zijn eigen stijl. Het boek zal 
verschillende prijzen winnen. 

 
Het oeuvre van Bart Moeyaert is verscheiden. Hij schrijft romans voor jong en oud (Het is de 
liefde die we niet begrijpen, De Melkweg, Graz…), verhalen bij muziek (Het Paradijs, De 
Schepping, Olek schoot een beer…), boeken voor eerste lezers (Durf voor drie, Missen is 
moeilijk…), prentenboeken (Afrika achter het hek, De baas van alles…) en kortverhalen. 

 

Behalve proza, heeft Bart Moeyaert een aantal poëziebundels (onder meer Verzamel de 
liefde) gepubliceerd. In 2006 en 2007 was hij stadsdichter van Antwerpen. Verder vertaalt hij, 
schrijft hij artikels en essays, en theaterstukken zoals Rover, dronkeman en Ongelikt. Naast 
schrijven, vertaalt hij af en toe uit het Engels, Duits of Frans. 

 

Na De Melkweg (2011) is Tegenwoordig heet iedereen Sorry (2018) de eerste roman die hij 
weer in jaren schrijft. 

 
 

3. CREDITS 

Tegenwoordig heet iedereen Sorry  
Een bewerking van het boek van Bart Moeyaert 

Over durf, schuldgevoel en het nut van een stoel. 

Bianca is onhandelbaar. 
Dat zegt haar vader. Hij is met 
‘zijn Cruz’ naar een woongroep 

verhuisd en heeft zijn dochter 
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liever niet elk weekend op bezoek. 
 

Bianca is een meisje met een gebruiksaanwijzing, 
vindt haar moeder, die al genoeg te stellen heeft 
met zorgenkind Alan, Bianca’s broertje. 

 
Bianca is merkwaardig, 
zegt Billie King, Bianca’s favoriete actrice. 

Op een warme middag in augustus zit ze 
zomaar in de woonkamer een kop thee te drinken. 

 

Bianca zelf zou het liefst bij niemand horen. 
Vandaag, met Billie King in de buurt, wordt ze 
opeens duidelijker dan ooit en geeft ze 
een nieuwe betekenis aan het woord onhandelbaar. 

 
Zeven jaar na het verschijnen van De Melkweg komt Bart Moeyaert opnieuw met een 
poëtisch, intimistisch verhaal. 
Tegenwoordig heet iedereen Sorry geeft op een gedetailleerde manier een inkijk in de 
(verstoorde) relatie die Bianca heeft met haar familie. 
Want de vaak moeilijke band tussen ouders en kinderen is zeker niet altijd vanzelfsprekend. 
Bianca kijkt ons recht in de ogen – zelfbewust en kritisch- soms terughoudend dan weer 
cassant. Ze is zeer kwetsbaar en draagt een verdriet met zich mee. 
Wanneer ze haar favoriete actrice Billie King uit de soap ‘Hier bij ons’ ontmoet, krijgt Bianca’s 

bestaan weer kleur. 
 

Tekst en spel: Leen Diependaele, Tina Maerevoet 
Muziek: Leen Diependaele 
Coach: Lien De Graeve, Frank Dierens 
Techniek: Daniëlle Van Riel 

 
4. WIE ZIJN WIJ? 

 
Tina Maerevoet (°1984) volgde de opleiding Dramatische Kunsten aan het Lemmensinstituut 
in Leuven. Daarna volgde ze de Initiële Lerarenopleiding. 

Tina werkte als theatermaker eerst samen met Bis-produkties en werkt nu al jaren samen met 
de theaterorganisatie van Huub Colla. 

Haar eerste voorstelling ‘Deesje’ (tevens afstudeerproject) was een zelfgeschreven monoloog 

gebaseerd op een boek van de Nederlandse schrijfster Joke van Leeuwen. Deze voorstelling 
maakte ze in eigen beheer. Verkoopbureau Bis-produkties voorzag Tina van een mooie 
tournee doorheen Vlaanderen. 

In november 2011 bracht de zelfgeschreven voorstelling ‘Raaf’ samen met Pieter-Jan De 
Wyngaert op de planken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joke_van_Leeuwen
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plek? (de natuur, een schrift, kleurpotloden, muziek, iets om te eten, een knuffel, een huisdier, 
de zon, …) 

Is jouw eigen plek een geheime plek? Waar je al je geheimen bewaart? Is het fijn om zo’n plek 

te hebben? Wanneer ga je er naartoe? 
Denk je dat een eigen plek belangrijk is als je ouders gescheiden zijn? Als je op twee 
verschillende plaatsen woont, waar is je eigen plek dan? Kan je je thuis voelen of meerdere 
plekken? 

 
 

Beroemde mensen 
Bianca is fan van Billie King. Ze is verbaasd dat Billie er in het echt heel anders uitziet en heel 
anders is dan in de soapserie. 
Zou jij zelf graag beroemd willen zijn? Zou je beroemd willen zijn op de televisie, op sociale 
media? Denk je dat het fijn is om beroemd/bekend te zijn? Om op straat herkend te worden? 
Waarom wel/niet? 
Ken je mensen die beroemd zijn? Heb je een idool? Wie? Een acteur/actrice? Een schrijver? 
Een muzikant? Een schilder? Een vlogger? … Heb je ooit prenten/artikels/spullen verzameld 

van mensen? Acteurs? Bands? 
Zou jouwidool bij jou thuis mogen langskomen? 

 
 

 Wat kan je zien op foto’s? 

We hebben het al over de cover van het boek gehad. Sommigen zullen een angstige Bianca 
herkennen, anderen zien vooral een droevige Bianca. Wat je op een foto ziet, kan dus vaak 
verschillen. Niets is wat het lijkt. 
Bianca bewaart foto’s van haar ouders, in haar plastic doos. 
‘Aan die foto’s kun je niet zien dat ze kinderen zullen krijgen. Je kunt ook niet zien dat ze niet 
bij elkaar zullen blijven.’ 

Soms staan we al eens op een foto, met een geforceerde glimlach. Iemand wou per se een 
foto nemen maar jouw hoofd stond er niet naar … Hoe we ons dus echt voelen, kan je niet 

altijd van een foto afleiden. Hoe we ons echt voelen, klopt niet altijd met wat we langs de 
buitenkant laten zien. 

 

‘Het boek is een pleidooi voor ‘goed en oprecht kijken’, zonder meteen te veroordelen.’ 

(Bart Moeyaert, De Morgen) 
 
 

Recht op vrije meningsuiting 
Bianca heeft een plakboek van Billie. Daarin bewaart ze foto’s en interviews. In een interview 

zegt Billie: ‘Je moet kunnen zeggen wat je wil zeggen en kunnen doen wat je wil doen.’ 

Dat wil Bianca ook kunnen. Al is ze soms wel bang. 
‘Soms ben ik bang dat er eens geen slot op mijn mond zal zitten. Dat ik ineens ga zeggen: het 

zit zo … en dat ik dan hardop iets verschrikkelijks ga zeggen… over mama of over Alan, of over 

papa en Cruz.’ 

Daarom zwijgt Bianca geregeld. 
Vind je dat je altijd je mening moet kunnen zeggen? Ook als die iemand anders verdrietig kan 
maken? Mag je op eender welke manier je mening zeggen? Doe je dat vaak? Of denk je best 
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eerst even na? Hoever kan je gaan in je eigen mening verkondigen? Gaat dit soms te ver? 
(denk dan bv aan sociale media) 

 
 

OPDRACHTEN 
 

Een gebruiksaanwijzing schrijven over jezelf 
Iedereen is anders. Iedereen is uniek. En iedereen heeft een andere manier van omgaan met 
elkaar. Sommige mensen komen erg goed overeen, anderen kunnen het minder goed met 
elkaar vinden. 
Wat zou het soms handig zijn om een handleiding te hebben van een persoon. Waar kan je 
wel tegen? Waar kan je niet goed tegen? Probeer jezelf eens te bekijken als een machine, en 
noteer je handleiding. Op welke start-knop moeten we drukken om jou in gang te krijgen? 
Waar kan je machine absoluut niet tegen? Waarvan gaat je machine stuk? En onder welke 
omstandigheden functioneer jij het beste? 
Leer elkaar veel beter kennen door over jullie handleidingen/gebruiksaanwijzingen te 
vertellen. 

 

Hoe zou jouw eigen plekje er uitzien? 
Heb je een eigen plekje thuis? Misschien in je kamer? Of op zolder? Of in de tuin? Bij oma? 
Een eigen plekje in een speeltuin? 
Hoe ziet jouw eigen plekje eruit? Of hoe zou jouw ideale droomplekje er uitzien? 
Zijn er meubeltjes? Eigen spulletjes? Welke? Welke kleuren zijn er aanwezig? Is het in de 
natuur, of binnen? 
Maak er een mooie tekening van. Het kan ook een collage worden met verschillende 
materialen. (bv eigen plekje met donsdeken, kan je een leuk stofje zoeken om op je tekening 
te plakken) 

 

Een sorry briefje schrijven naar iemand 
Misschien ben je iemand die nooit ruzie maakt. Dat kan. 
Misschien ben je iemand die momenteel met iemand ruzie heeft. Dat kan ook. 
En sorry zeggen is niet altijd even makkelijk. 
Maar een briefje schrijven kan altijd helpen. Hoe ziet jouw sorry briefje er uit? Is het een lange 
kwetsbare brief? Een kattebelletje? Begin je met een mopje om het ijs te breken? Of met een 
verhaal dat jullie samen hebben meegemaakt? 
Misschien kan je het briefje ook wel echt afgeven. 

 

Glazen versieren, non-alcoholische cocktails/martini Bianca’s maken 
Hebben jullie binnenkort een jarige in de klas? Maak dan lekkere cocktails voor elkaar. Dat is 
altijd leuk in een feestelijk versierd glas met een rietje. 
Dat doe je zo: 
Schenk in een diep bord een laagje limonadesiroop. Strooi in een ander bord een dikke laag 
kristalsuiker. Dip de rand van de glazen eerst in de siroop en vervolgens in de suiker. Laat het 
suikerrandje minstens een half uur drogen voordat de glazen gevuld worden. 
En maak je cocktail: 
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Heel simpel begin je met ijsklontjes in een longdrink glas, daar giet je jus d'orange op tot een 
centimeter van de rand. Dan giet je er heel langzaam grenadine in, deze blijft dan mooi aan 
de bovenkant zitten. Maak het af met een takje verse munt en een rietje! 
Heerlijk! 

 
 
 
 

Zinnen op een andere manier zeggen 
Ilona zegt dikwijls: ‘Wat betekent dit?’ met de nadruk op dit. Als ze heeft staan luistervinken 
en er komt onverwacht iemand de kamer binnen of er wordt plotseling een deur opengegooid, 
zegt ze het weer. 
‘In hemelsnaam, wat betekent dit?’ 

Er is niemand anders die die zin zo goed uitspreekt, met alle letters en alles wat hij kan 
betekenen. 

 
Spreek de Ilona-zin ‘Wat betekent dit?’ uit op de Ilona-manier met de nadruk op dit. Hoe klinkt 
die? En met de nadruk op ‘Wat’? Met de nadruk op ‘betekent’? Met de nadruk op alle 

woorden? Op een kwade manier? En nog kwader? Op een nieuwsgierige manier? Hoe 
verandert die zin elke keer? 

 

Zoek nog andere zinnen die je op verschillende manieren kan zeggen. Zeg ze verliefd, 
dromerig, droevig, verwonderd, verveeld, boos, teleurgesteld… 

Laat de anderen raden welke emotie er achter de zin schuilt. 
Maak allemaal kleine briefjes met een zin erop. Ga met twee een scène improviseren, kies een 
thema en steek bij ’t begin van de scène ieder twee briefjes in je zak. Je weet zelf niet welke 
zin er opstaat. De toeschouwers mogen kiezen wie wanneer een briefje uit zijn/haar zak 
neemt. De zin moet op dit moment in de scène geintegreerd worden, en daar komen vaak 
lachwekkende situaties uit voort. Proberen maar. 

 
Portretten maken 
Als jullie de twee portretten van Bianca bekijken, kan het zijn dat jullie meningen hierover 
verschillen. Misschien denkt de ene dat Bianca dit denkt, en de andere dat Bianca dat denkt 
… 

Maak van jezelf twee selfies. Eentje met je ogen dicht en eentje met je ogen open. 
En plak er in je hoofd twee keer een specifieke (verschillende) gedachte op. 
Kunnen je klasgenoten raden wat je dacht toen je de foto nam? 
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PLAYTRONICA 
We gebruiken playtronica in de voorstelling. Klank verplaatst zich via geleide voorwerpen: 
fruit, groenten, vloeistoffen, metalen, pannen, bestek, huis, aluminiumfolie, planten, gelatine, 
… 
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Playtronica uittesten na de voorstelling 

Enkele scènebeelden: 
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Nu jullie de situatie en de gevoelens van Bianca een beetje beter begrijpen, hebben jullie 
misschien tips voor haar. Hoe kan Bianca het beste omgaan met haar gevoelens? Waarover 
vind je dat Bianca absoluut gelijk heeft en waarover absoluut niet? Wat voor goede raad heb 
je voor haar? 
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Tips voor de moeder zijn uiteraard ook altijd welkom. Zij heeft er ook erg veel nood aan. 
 

Als jullie dingen met ons willen delen over de voorstelling of tekeningen die jullie maakten, 
goede raad of bedenkingen die jullie hebben bij opdrachten, is dat altijd erg fijn. Dat horen we 
graag. Contacteer: tina_maerevoet@hotmail.com 

 
 

We willen jullie bedanken om naar onze voorstelling te komen kijken en we hopen dat jullie 
genoten hebben van de voorstelling en van deze lesmap. 

Op de volgende pagina’s vinden jullie nog enkele krantenknipsels over de voorstelling en over 

Bart Moeyaert die over het boek praat. 
En voor degene die het boek nog niet gelezen hebben: het is een absolute aanrader, ook als 
je de theatervoorstelling al gezien hebt! 
En check zeker Bart zijn hele oeuvre eens, het zijn allemaal pareltjes. 

Veel leesplezier. 

Lieve groeten 
 

Daniëlle Van Riel 
Leen Diependaele 
& Tina Maerevoet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Media: 

mailto:tina_maerevoet@hotmail.com
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De Standaard, 5 oktober 2018 
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De Morgen, 26 september 2018 
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In oktober 2013 ging ze in première  met  een  theaterbewerking  van  het  boek De  Melkweg 
van Bart Moeyaert. Lotte Lesage en Sam Wauters werkten samen met Tina aan dit verhaal. 

Een jaar later, in 2014, ging haar nieuwe theatervoorstelling TWEEPEEKAA in première. Tina 
schreef samen met Daisy Van Praet een verhaal over de Trojaanse oorlog. 

Sinds 2015 werkt Tina samen met Huub Colla. ‘Deesje’ en ‘Tweepeekaa’ werden hernomen en 

Tina maakte in 2017 samen met Tim Taveirne de voorstelling ‘Slaapwel Frank’ over afscheid 

nemen. 

In 2020 ontstond ‘Tegenwoordig heet iedereen Sorry’, Tina’s tweede bewerking van een boek 
van Bart Moeyaert, samen met Leen Diependaele 

 
 

De afgelopen jaren kon je Tina ook aan het werk zien bij HET PALEIS/FroeFroe, De MAAN, 
Kollektief D&A, fABULEUS, Het Toneelhuis, Uitgezonderd Theater!, Symfonie Orkest 
Vlaanderen, Villanella, Paljas, Tableau n1, … 

Tina leent vaak haar stem aan tekenfilms, reclamespots en audionovellen. 

Het grote publiek kent Tina vooral als Paulien Snackaert in de televisieserie Thuis op één. 
 
 
 
 
 
 

 
Leen Diependaele (° 1984) is afgestudeerd als meester in de Dramatische Kunsten optie 
woordkunst aan het Lemmensinstituut in Leuven. 

 

Als actrice speelde ze bij hetpaleis in Sunjata, de leeuwenkoning van Mali en in De 
Nachtwandelaars. Daarnaast speelde ze bij gezelschappen als De Roovers, Crew, Ontroerend 
Goed, FroeFroe, Davis Freeman en fABULEUS. Met Jan Geers en Christine Verheyden maakte 
ze de theaterproducties Rust, In de naam van de straat en Villa. 

 
Ze      was      ook      te       zien       in       de       televisieprogramma’s Deja       Vu, Black   Out, 
Witse, Flikken, Aspe, Goesting, Sherlock en David en in de films The days the dogs dissapeared, 
Endurance en De applausstreaker. 

 
Onder de naam Samowar treedt ze op als solo-muzikant. Ze geraakte daarmee in 2014 in de 
finale van Humo’s Rock Rally en bracht onder die naam een EP uit. Haar eerste full album 
‘Leeway’ verscheen op 10 september 2021. 

 

Daarnaast zingt ze als zangeres ook backing vocals bij o.m. Tine Reymer, De Post, Dez Mona, 
Une soirée avec Cloclo, Zeker Weten en Go_Tell. 
Ze maakte ook muziek bij de voorstelling Foetshi van FroeFroe en Stella, ster van de zee van 
De Roovers & FroeFroe en voor de podcast Dochters Van Ondernemers van Arsenaal/Lazarus 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_Moeyaert
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Daniëlle Van Riel (°1985) studeerde podiumtechnieken in Eindhoven en heeft tijdens die 
opleiding de eerste ervaringen in het theater opgedaan met o.a. Robert Long, Yasmine, An 
Nelissen, Nigel Williams en Bert Kruismans. Aansluitend aan de opleiding ging ze aan de slag 
als theatertechnieker en werkte ze samen met Fast Forward, Raf Coppens. 

 
In 2009 ontmoette ze Tina Maerevoet voor een repetitie van de voorstelling Deesje. 
Ondertussen werkten ze samen aan Raaf, De Melkweg, Tweepeekaa, Slaapwel Frank, en nu 
ook aan Tegenwoording heet iedereen Sorry. Ze hebben ze al meer dan 400 voorstellingen 
samen gedaan door heel Vlaanderen. 

 

Naast de technische ondersteuning bij theatervoorstellingen verzorgt ze ook de belichting van 
een aantal bands zoals Soulsister, The Scabs, dEUS, Milow, The Magical Flying Thunderbirds, 
Café Flamand, zowel in het theater als op festivals in Belgie en daarbuiten. 

 
 
 

B. 
 

1. VOOR DE VOORSTELLING 
Het verhaal 

 

Eerst en vooral kan je al eens polsen bij de kinderen wie het boek gelezen heeft. Je kan hen 
een score laten geven tussen 2 uitersten. Vinden ze het boek herkenbaar of vreemd? Saai of 
spannend? Mooi geschreven of gewoon? Makkelijk of moeilijk? Mooi of droevig? Duidelijk of 
onduidelijk? 
Raden ze het boek aan andere kinderen aan? Waarom, waarom niet? 

 

Er kan een gesprek ontstaan rond de vragen: wat was moeilijk? Waar vond je het mooi? Welke 
vragen blijven open? Waarom vind je het een vrolijk boek? Waarom vind je het saai, 
langdradig? Wat zou het boek minder saai maken? 
Vond je het grappig? Bepaalde personages? 
Herken je je in bepaalde personages? In wie? Waarom? 

 
Heb je het hele verhaal begrepen? 
Moet je een verhaal helemaal begrijpen om het mooi te vinden? 

 
Bart Moeyaert zegt hierover: ‘Waarom doet iedereen zo zijn best om een boek te begrijpen? 

Is het echt echt echt belangrijk om alles te weten van begin tot eind? Heb je er al bij stil gestaan 
dat je van het echte leven ook nooit (nooit!) alles begrijpt? Zelf vind ik het altijd spannend om 
niet alles te weten, me vragen te kunnen stellen. Ik denk graag na.’ 

 
Wat vinden jullie van deze visie?  
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De personages 

Bianca het meisje met de gebruiksaanwijzing. ‘Onhandelbaar’, al zegt ze over zichzelf dat ze 

‘soms alleen een beetje lastig is’ Bianca is een gevoelig meisje, denkt veel na over zichzelf en 

doet dat het liefste op haar eigen plekje ver weg van iedereen, met haar schriftje en potloden, 
waarin ze tekeningen maakt en woorden schrijft ‘zodat ze goed over die woorden kan 
nadenken’. Ze voelt zich de mindere tegenover Alan, haar broertje met hartproblemen die alle 

aandacht krijgt en daar ook handig mee omgaat. Bianca heeft het gevoel dat ze nergens 
bijhoort. 

 

Alan is de jongere broer van Bianca, het zorgenkindje. Hij heeft hartproblemen. ‘Er is al drie 

keer in zijn borst gesneden, maar hij leeft nog. Boem boem boem doet de helft van zijn hart.’ 

Moeder is een beetje ontspoord door haar recente scheiding (haar man verliet haar voor een 

jonge Spaanse schone ‘Cruz’). Ze heeft het goed voor met haar kinderen, maar de zorg voor 

Alan en de ‘onhandelbaarheid’ van Bianca vallen haar vaak bijzonder zwaar. In haar vrije tijd 

volgt ze toneelles, zo kan ze al haar emoties geregeld de vrije loop laten. 
 

Papa en zijn Cruz vormen het nieuwe koppel in het boek, al zijn ze niet erg aanwezig. Zij willen 
de bezoekregeling van Bianca afbouwen en daarover willen ze het graag met haar hebben. 
Voor Alan verandert er niks. Bianca schijnt het niet echt met ‘Cruz’ te kunnen vinden. ‘Hoe 
oud is ze, 14?’ ‘Ze kan haar werkwoorden niet eens op de juiste plaats zetten.’ 

 
Billie King, belangrijkste nevenpersonage. Billie is Bianca’s grote idool uit de soap ‘Hier bij ons’. 

Bianca kijkt elke dag naar Billie die het personage van Ilona vertolkt en in een café werkt. Als 
Billie op bezoek komt bij Bianca, merkt ze haar op. Ze vindt haar een erg merkwaardig meisje. 
De naam Billie King is een eerbetoon aan de tennisster Billie Jean King, één van de eerste 
sporters die zich uitte als lesbienne. 

 

Jazz , zoontje van Billie King en vriendje van Alan. Redelijk uitgesproken en soms onbeleefd 
ettertje. 

 

Malika is de vriendin van Billie King, en ze speelt de rol van ‘Dagmar Vos’ in ‘Hier bij ons’ 
 

 

- Is Bianca herkenbaar? Waarin wel, waarin niet? 
- Heeft de schrijver Bart zich goed ingeleefd in een meisje van 12 jaar? 
- Wat vinden jullie van Bianca? De ideale vriendin? Stoer? Onuitstaanbaar? Intrigerend? 

Is ze eenzaam? 
- Is Bianca’s moeder herkenbaar? Onuitstaanbaar? Is het terecht dat ze een etiket op 

Bianca kleeft? 
- Is Billie King belangrijk in het verhaal? 
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De structuur 
 

Het verhaal zit vervat in 60 korte genummerde hoofdstukjes. Bianca vertelt als ik-persoon en 
in tegenwoordige tijd waardoor je nog meer in haar hoofd kruipt. De setting: de keuken en de 
tuin. 

De rode draad is Bianca’s gevoelens die feilloos, gevoelig en zeer gedetailleerd ontrafeld 

worden door Bart Moeyaert, dit alles gekaderd in een toneelsetting. De toneelsetting is 
eveneens een belangrijke verhaallijn. 

 

Vorm en cover 
 

Tegenwoordig heet iedereen Sorry is een opvallend mooi uitgegeven boek. Klein, met een 
harde kaft met warm gele kleur. Ook de schutbladeren zijn donker geelgekleurd. Een boekje 
dat je steeds op zak kan hebben. De opvallende omslagtekeningen zijn van de Koreaanse 
kunstenaar Jang Meyeong Uk die Bart toevallig ontdekte via Instagram. Zij tonen een nukkige 
maar ook gevoelige en kwetsbare Bianca, een meisje dat aandacht wil maar zich tegelijk ook 
letterlijk en figuurlijk wil afsluiten van de wereld rondom zich. Kom niet dichterbij, ik ben 
woest vs omhels mij, ik ben verdrietig, geef me aandacht. 

 
 

- Past de cover bij het boek? 
- Hadden jullie je Bianca zo voorgesteld? 
- Hoe komt Bianca over op de ene prent en op de andere prent? Nadenkend, verdrietig, 

zelfbewust, onaardig, kritisch, dromerig, eenzaam, vreemd, onhandelbaar, kwaad, lief, 
aardig, kwetsbaar, afstandelijk, onzeker, … 

- Met welk portret hebben jullie het meeste binding? Hoe komt dat? 
- Zou Bianca een vriendin van jou kunnen zijn? 
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Stijl en taal 

Bart Moeyaerts stijl is suggestief, met heel korte zinnetjes waarin elk woord telt en waarin 
veel symboliek schuilt. Veel wordt ook niet gezegd. Die informatie krijg je tussen de regels 
door. Uit Tegenwoordig heet iedereen Sorry kun je blijven citeren. Ieder woord is gewogen, iedere 
zin op zijn plaats. Even mooi als helder als pijnlijk als noodzakelijk. 

 

 
Prijzen 

 
• Bekroond met de Zilveren Griffel (2019) 

• Genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs (2019) 

 

 
Vertalingen 

 

 

  o.a. in het Frans, Duits, Italiaans, … 

Verfilming in de maak door Frederike Migom i.s.m. De Mensen 
 

 

 

 

 


