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Deze zomer gaan Maria Vlaar en fotografe Kaat 
Pype bij acht veelbelovende jonge Nederlandstalige
auteurs op zoek naar wat hen drijft. 
Aflevering 5: Charlottte Van den Broeck

VERSE
LETTEREN

Charlotte Van den Broeck (28) heeft
net een nieuw boek ingeleverd bij
haar uitgeverij. Geen poëzie, maar

non-fictie. Onderwerp: architecten die 
zelfmoord hebben gepleegd ‘vanwege 
een fout in hun ontwerp of kritiek op 
hun werk’. ‘Eigenlijk gaat het meer over 
mislukking dan over zelfmoord,’ zegt 
Charlotte. Het idee dat een voor ieder-
een zichtbare fout in de openbare ruim-
te als een persoonlijk falen wordt opge-
vat, is voor Charlotte heel aannemelijk, 
‘ik ben zelf ook in periodes heel faalang-
stig’.

Van den Broeck groeide op in de 
Kempen, twee huizen achter schrijver 
Walter Van den Broeck (geen familie). In 
haar jeugd werd in de buurt een ambiti-
eus nieuwbouwproject gebouwd, een 
zwembad dat in zes jaar tijd nooit lan-
ger dan drie maanden open was. Eerst 
bleken de zuigers te sterk waardoor de 
paardenstaarten van de meisjes in de fil-
ters werden gezogen, dan bleek het 
chloorgehalte onbeheersbaar waardoor 
de Turnhoutenaars in melk leken te 
zwemmen, toen werd een badmeester in 
elkaar geslagen, dan weer steeg de lucht-
vochtigheid zo sterk dat mensen flauw-
vielen, werkte het polsbandjessysteem 
niet meer, kortom: er rustte een vloek 
op het zwembad. In de cafés ging al snel 
het gerucht dat de architect zich in de 
kelder van het zwembad had opgehan-
gen: een griezelverhaal dat Charlotte 
nooit losgelaten heeft.

Ze maakte er een studie van, reisde 
de wereld over en vond vierentwintig ar-
chitecten met een vergelijkbaar lot; der-
tien van deze verhalen werkte ze uit tot 
een boek dat in oktober verschijnt. Lang 
dacht ze dat het essays zouden worden 
over architectenlevens, maar ze ont-
kwam niet aan de vraag waar haar fasci-
natie vandaan kwam. Ze ging Cioran, 
Camus en Bataille lezen om haar vraag 
filosofisch te kunnen beantwoorden, en 
kwam uit bij de correlatie tussen schrij-
vers en zelfmoord, onder anderen bij 
Joost Zwagerman, die in 2015 uit het le-

ven stapte. Ze herkent iets van zijn mo-
nomanie en perfectionisme. ‘Als ik aan 
het werk ben, ben ik verschrikkelijk voor 
mijn omgeving’, zegt ze. In Oostende, al-
leen in een geleende flat op de negende 
verdieping, met uitzicht over zee, schreef 
ze 15 uur per dag, ‘een roes, waanzin, en 
dan ook nog over zelfmoord schrijven.’ 
Het onderwerp werd heel persoonlijk en 
Charlotte moest echt haar hoofd terug 
boven water brengen om adem te kun-
nen halen.

Kunnen kunstenaars die publiekelijk
falen dat niet gewoon accepteren en 
postbode worden? ‘Nee, dat kan ik me 
niet voorstellen. Jij wel?’ zegt Van den 
Broeck, ‘ik val samen met wat ik doe, 
met mijn schrijven. Mensen denken dat 
ook aan mij af te lezen, bijvoorbeeld dat 
ik heel gevoelig ben door hoe ik op het 
podium ben.’ Is Charlotte dan niet gevoe-
lig? ‘Jawel’, lacht ze, ‘maar daarom hoef 
ik niet altijd kwetsbaar benaderd te wor-
den’. Hecht ze veel belang aan hoe haar 
lezers op haar reageren? ‘Ja, dat is het 
halve werk. Mensen stellen zich na een 
optreden vaak open voor mij. Ik kan wel 
iets opschrijven, maar als het niet bin-
nenkomt bij de lezers, dan is het niks.’

Net weer thuis in Antwerpen heeft ze
een nieuwe bureaustoel gekocht – ‘mooi 
hè?’ – en werkt ze aan de eettafel die ze 
deelt met haar huisgenote. Vier jaar gele-
den, beiden waren net verlaten door hun 
vriend, zijn ze hier samen komen wonen. 
In de keuken van het appartement staat 
een kooi met een kanarie, ooit een ca-
deau voor een docent die de vogel niet 
wilde hebben, op het balkon een hok met 
een konijn dat luistert naar de naam Pi-
nacolada Bausch.

Charlotte werd niet opgevoed met lite-
ratuur en cultuur, ‘mijn relatie tot de we-
reld is onderzoek. Als kind wilde ik Jane 
Goodall worden.’ Haar grootmoeder had 
een café en zei: ‘Je moet lezen, daar wor-
den uw hersenen groot van’. Dat nam 
Charlotte letterlijk, ze kon maar net 
woorden ontcijferen en mocht de Algeme-
ne Kinderatlas bij de ECI bestellen. ‘Ik 

en onderzoek blijft Charlotte trekken.
Nog voordat zij in 2015 debuteerde bij

De Arbeiderspers met de dichtbundel Ka-
meleon trad ze op als Lulu Wedekind, 
toerde mee met de literaire karavaan van 
Saint Amour en verzorgde eerst de afslui-
ting en in het jaar daarop de opening 
van de Nacht van de Poëzie in Utrecht. 
Charlotte treedt op als een actrice: alle 
gedichten uit het hoofd, haar zachte so-
nore stem brengt concentratie en huiver 
teweeg in de zalen en zaaltjes waar haar 
poëzie klinkt. Zo’n performance vergt in-
tensieve voorbereiding, zoals een musi-
cus zich voorbereidt voor een concert. In 
2017 verscheen haar tweede bundel 
Nachtroer, bekroond met de Paul Snoek-
prijs, een bundel die gaat over verlies en 
bevrijding. Hij ontstond in een periode 
van slapeloosheid, waar een slaapthera-
peut haar overheen hielp. In de prachtige 
reeks ‘Daar’ gaat het over ‘vluchtplannen’ 
uit een ouderlijk huis, in de reeks ‘Acht’ 
lezen we een liefdesgeschiedenis in om-
gekeerde volgorde: van de scheiding te-
rug naar de ‘overgave’ van het prille be-
gin. De reeks ‘Roofbouw’ begint ieder ge-
dicht met ‘Neem mij mee’, een elliptische 
vorm die ze leerde door Paul Celan en 
Remco Campert te lezen. In haar gedich-
ten overheerst het irrationele, het niet 
vertellende, niet-analytische; bij het 
schrijven voelt ze een sterke intuïtie, ‘dan 
ben ik radicaal en blind’ en vaart ze op 
een ‘interne rechter’ die haar zegt dat het 
goed is, ‘hoewel ik mijzelf nooit een goe-
de schrijver zal durven noemen’. In die 
zin is het proza over de architecten waar-
aan ze nu werkt een onzeker experiment. 
Ze moest de poëtische vorm waarin ze zo 
uitblinkt bewust loslaten, om niet een 
‘gebouw van taal’, maar een ‘gebouw van 
steen’ te kunnen beschrijven. ‘Ik heb mij 
verloren in de feiten, er zit een harde 
journalist in Charlotte Van den Broeck,’ 
schatert ze.

Van den Broeck werd in 2016 promi-

‘Ik ben nooit op de juiste 
plek met het juiste 

temperament’

voelde mij een soort Mathilda van Roald 
Dahl, maar mijn ouders hielden míj niet 
tegen.’ Ze was de eerste van de familie 
die ging studeren aan de universiteit, 
niet voor dokter of advocaat zoals ver-
wacht, maar Engelse en Duitse letterkun-
de, en later woordkunst en drama aan 
het Conservatorium van Antwerpen bij 
onder anderen Bart Moeyaert en Jaap 
Robben, die haar theaterdialogen onder-
wees. Ze voelde dat ze moest ‘inhalen’ op 
de mede-studenten die uit een ‘links-in-
tellectualistisch nest’ kwamen met ou-
ders met een museumkaart op zak en 
Couperus in de kast. Zij las koortsachtig, 
twee, drie boeken per week, leerde Het 
boek Alfa van Ivo Michiels kennen, en 
voelde de transformatorische kracht van 
literatuur. ‘Ik werd een ander mens door 
te lezen. Zo krachtig was dat, dat ik het 

zelf wilde doen. Zo begon ik gedichten te 
schrijven.’ Voor Charlotte heeft poëzie 
grote kracht, want ‘juist poëzie kan de 
maatschappij veranderen, denkruimte 
creëren en gevoeligheid aankweken’. In 
een megalomane bui denkt ze dat taal de 
werkelijkheid de baas is. ‘Dit is een po-
ging om tot de kern van mijn poëtica te 
komen’, peinst ze hardop, ‘of neem ik 
mijzelf nu te serieus?’ relativeert ze met-
een. Ze wilde niet schrijver worden, leer-
kracht of wetenschapper had ook ge-
kund, maar ze wilde wel schrijven. Haar 
lievelingsboek is Malina van de Oosten-
rijkse Ingeborg Bachmann, ‘zo meesle-
pend! Over macht en affectie, met ruimte 
voor het post-freudiaanse en irrationele’. 
Ze wil nog eens een thesis wijden aan 
Bachmann; haar vriend is wetenschapper 

Haar grootmoeder had 
een café en zei: ‘Je moet 
lezen, daar worden uw 
hersenen groot van’
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Bio

Charlotte Van den Broeck 
(28) debuteerde in 2015 met 
de bundel Kameleon, waarvoor 
ze de Herman de Coninck De-
buutprijs kreeg. In oktober 
2016 verzorgde ze als jongste 
gastlandspreker ooit de ope-
ning van de Frankfurter Buch-
messe, samen met Arnon 
Grunberg. Haar tweede bundel 
Nachtroer werd dit jaar be-
kroond met de Paul Snoek-
prijs. 
Dit najaar verschijnt haar eer-
ste prozaboek, ‘Waagstukken’. 
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Oliver Sacks na een zwempartij in 1996. © New York Times

Essays - Oliver Sacks was de romancier van de hersenwetenschap. Zijn
postume mijmeringen zijn immer relevant en een genot om te lezen.
 ALEXANDRA DE VOS

S NA P S H O T S  U I T  H E T  L E V E N  VA N    O L I V E R  SAC K SESSAY

nent gepresenteerd in Frankfurt, toen 
Nederland en Vlaanderen Schwerpunkt 
van de Buchmesse waren. Sindsdien 
heeft haar schrijverscarrière een vlucht 
genomen, inclusief verzoeken uit het bui-
tenland voor optredens. Voor haar nieu-
we boek reisde ze tot in de Rocky Moun-
tains, en dat terwijl ze pas op haar ze-
ventiende voor het eerst buiten België 
was en haar moeder altijd in Turnhout 
blijft. Ze twijfelt of ze binnenkort naar 
Maleisië zal reizen voor een literair festi-
val, omdat ze zich zorgen maakt over 
haar ecologische voetafdruk. Waarom zou 
ze dan gaan? ‘Omdat ik zo radicaal ben 
in mijn werk.’ Ze heeft sinds kort een li-
terair agent in de arm genomen die haar 
agenda beheert en praktische zaken re-
gelt, ‘dus ik moet nu de controle afgeven’ 
zegt ze lacherig. Ze twijfelt of het niet 
protserig is, een dichter met een agent, 
maar alles zelf managen kost haar te veel 
energie, gewend als ze is om overal ja op 
te zeggen. Ze had een paar ervaringen 

met ‘oudere mannen die een afwijzing 
om te komen optreden heel persoonlijk 
namen’ en na enkele scheldtirades koos 
ze eieren voor haar geld. ‘Dichter zijn is 
zeer oneconomisch, voor de royalty’s 
moet je het niet doen’, licht ze toe. Pas 
sinds oktober is ze zelfstandige, daarvóór 
financierde ze haar studies met werk bij 
een bakker en zomers in een fabriek. Ze 
leeft nu van optredens en heeft voor het 
eerst een beurs voor een nieuwe dicht-
bundel gekregen waardoor ze een jaar 
vooruit kan. Ze onderzocht of een kun-
stenaarsstatuut in haar geval een goede 
vorm zou zijn, maar een schrijver valt 
onmogelijk in te passen in het stramien. 
‘Er is slechts een handvol schrijvers in 
Vlaanderen die kunnen leven van hun 
beroep. Voor een schrijver in België be-
staat eigenlijk geen goed statuut.’ Haar 
materialistische verwachtingen zijn niet 
hoog, ze hoeft geen huis of auto te ko-
pen, maar stopt haar geld in tijd; tijd om 
te schrijven. Is het niet raar dat níet de 
schrijver en wél de uitgever en boekhan-
delaar kan leven van zijn werk? ‘Eigenlijk 
wel, maar geld en werk zijn twee aparte 
sporen in mijn hoofd.’

Toen ze vorig jaar workshops gaf in 
een psychiatrisch ziekenhuis besefte ze 
hoe dun de grens is tussen ‘normale’ 
mensen en ‘psychiatrische patiënten, 
waar geniale schrijvers tussen zitten!’ 
‘Kwetsbaarheid is nodig om te kunnen 
schrijven’, concludeert ze. Zelf probeert 
Van den Broeck het midden te vinden 
tussen het woelige, destructieve, losban-
dige kunstenaarsleven dat sommigen as-
sociëren met schrijvers, en het huiselijke 
gezinsleven dat ze haar vriendinnen ziet 
opbouwen. ‘De middenweg is onrust en 
daar zit ik meestal. Ik ben nooit op de 
juiste plek met het juiste temperament. 
Als ik reis, verlang ik ernaar hier thuis 
rustig in mijn stoel te zitten naast mijn 
boekenkast. Als ik mij terugtrek om te 
schrijven voel ik mij heel alleen, nutte-
loos, en denk ‘zo moet het niet’. Alleen 
als ik op het podium sta, is de tegenstel-
ling opgeheven. Dan voel ik de verbin-
ding, want dan gaat het niet alleen over 
mijzelf en laat ik andere mensen toe.’

‘Voor een schrijver in België 
bestaat eigenlijk geen goed 
statuut’
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