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De vrouwelijke toets
Poëzie. Met Charlotte Van den
Broeck en Ellen Deckwitz voert
Saint Amour twee jonge
dichteressen op die het gewoon
zijn op een podium te staan. En
dat merk je aan hun poëzie.
PAUL DE ME T S

Dichters die het willen waarmaken op het
podium weten dat hun gedichten verhalend genoeg moeten zijn, verrassend,
beeldend. En dus moet de betekenis ervan
meteen duidelijk zijn. Als ze poëzie in
bundelvorm publiceren, valt deze laatste
noodzaak natuurlijk weg. Maar het valt
op hoe Charlotte Van den Broeck en Ellen
Deckwitz, die allebei hun eerste stappen
op het podium hebben gezet, hun ervaring gebruiken om tot poëzie te komen die
een sterk appel aan de lezer doet.
Charlotte Van den Broeck (°1991) is nog
erg jong, maar dat is aan haar debuutbundel Kameleon nauwelijks te merken. Of
het zou aan de thematiek moeten liggen.
Haar poëzie gaat in sterke mate over de
zoektocht naar identiteit: over de verandering die ieder van ons eigen is, maar speciﬁek ook die van meisje tot vrouw. Ze hecht
veel belang aan lichamelijke details, zoals
blijkt uit het gedicht hiernaast. En ze heeft
het over mannen en vrouwen en wat ze
met elkaar doen: ‘Slechts dit afgelegen
tijdstip waarop we onze vorm verloren./
Volgens de wetten van wederkerigheid/
kan het steeds weer aan het begin komen//
weer armen uit de jurk gehaald, elkaar/ in
beweging brengen/ ritme vinden.’
In haar stromende versregels vol associaties lijkt ze ervoor te pleiten de ratio
opzij te schuiven, maar de werkelijkheid
blijft aanwezig: ‘We gooiden een anker,
zeiden hier stopt alle Rede./ Als we ooit
weer wilden denken,/ konden we naar dat
anker terugkeren.’
De schijnbare naïviteit van het meisje
in haar poëzie valt op. Achter haar schuilt
een vrouw die verdomd goed weet hoe de
dingen naar haar hand te zetten en zich te
handhaven in de werkelijkheid. ‘Vind je
me lekker, wil je nog meer’, vraagt ze in
‘Charlottepudding’. Om te eindigen met:
‘Ik weet niet wat jij het mooiste vindt,/
maar geluk is maakbaar/ volgens
bepaalde afdelingen in boekenwinkels/
dus kneed mijn gezicht/ in eender welke
vorm/ tot het lijkt op het masker van je

blijspel.// Ik ben minder tragisch dan je
denkt.’
Charlotte Van den Broeck plaatst zich
met haar debuut in het gezelschap van
dichters die de voorbije jaren het poëzielandschap in Vlaanderen met verrassend
sterke poëzie vol ongewone beelden een
opmerkelijke, vrouwelijke toets hebben
gegeven. Kameleon is een vroegrijp, maar
zeker geen prematuur debuut, dat ons
regelmatig een andere kleur doet krijgen.

Waterpsalm

In De blanke gave, de derde bundel die
Ellen Deckwitz (°1982) in korte tijd publiceerde, na De steen vreest mij (2011) en Hoi
feest (2012), vinden we weliswaar spreektalige uitdrukkingen als ‘ach jong’ en
‘hallo’, maar haar poëzie is zeker niet eenduidig. Dat komt onder andere doordat zij
ons doet reizen door de geschiedenis.

Zo heeft ze het in ‘Eerste waterpsalm’
over dieren die een kar voorttrekken en
belanden we via het gebed van de vader in
het Oude Testament: ‘Af en toe loeit er
eentje zacht. Zij weten niet/ dat ze weggaan. Zij moeten zich veiliger voelen// dan
ik. De vader bidt vaak voor zijn aardappels/ met vlees. Hij heeft vooraf graag een
citaat// en houdt van Noach. Met de dieren
naar een plek/ waar niets meer vloeit.’
Of we zitten plots in de zestiende eeuw,
aan het Noordzeestrand, waarbij Filips de
Tweede van Spanje en Willem van Oranje
elkaar lijken te ontmoeten: ‘Ze ontdeden
zich van kanten kragen. Legden/ met bont
gevoerde mantels af. Hun penningen/
rustten tussen even lege schelpen.’ Van de
onderhandelingen maken ze een jongensachtig spelletje: ‘Wie het verst kan, zei er
een, en ging/ kopje onder. Zo verdwenen
ze in de golven./ Toen was dat nog een

Kameleon
De kamer krijgt koorts en de nacht is de lappendeken.
Eerst de lokroep dan het beven, zo wachten we af
met de ruggen naar elkaar gericht.
Twee gespannen bogen.
Ik zou het kunnen, je ruggengraat
uitduwen als nopjesplastiek.
Waarschijnlijk verliezen we toch alle substantie
datgene wat permanent is in de dingen die veranderen
maar alles verandert en niets
blijft aan zichzelf gelijk, ook wij
worden anders, trager
krijgen schubben op onze schouderbladen.
We rollen onze tongen op, houden en mond vol
losbandig zwijgen. In het terrarium gloeit stilaan het kameleonwijfje.
Ze krijgt de kleur van wangen na het vrijen
van mannen die op vakantie enkel kaartjes naar hun stamkroeg schrijven.
Het soort rood dat elke schakering op schaamte doet lijken.
Charlotte Van den Broeck

Achter Charlottes
schijnbare naïviteit schuilt
een vrouw die verdomd
goed weet hoe de dingen
naar haar hand te zetten
vorm van praten.’ Je zou willen dat de
politici van vandaag de problemen ook zo
zouden aanpakken. Maar je beseft tegelijk
dat het sprookjesachtige karakter en de
graad van surrealiteit in de poëzie van
Ellen Deckwitz groot zijn. Dat maakt ze
ook zo aantrekkelijk.
Veel gedichten hebben met het water te
maken. Misschien is dat wel een bezorgdheid van de dichter: enerzijds dreigt er in
grote delen van de wereld ernstige waterschaarste, anderzijds bestaat er een steeds
groter gevaar voor overstromingen. In de
bundel vinden we dan ook vijf ‘waterpsalmen ‘ terug, waarin we onder andere deze
toekomstbeelden lezen: ‘Hoe lang nog,
mijmert een oude zandzak,/ voor we de
overstroming zee zullen noemen.// Een
colonne wolken zwengelt aan. Hoe/ lang
nog voor het droge zich tot oever/ africhten laat.’
Sommige gedichten zijn ook onheilspellend, bijvoorbeeld wanneer mensen
op dieren beginnen te lijken. De wereld
waarnaar Ellen Deckwitz ons meevoert, is
niet zomaar een verwijzing naar klimatologische omstandigheden. Zo wordt in
‘Een jas’ het water ook een metafoor voor
een relatie die op de klippen lijkt te lopen:
‘ik dacht aan de muntjes/ die we in een put
wierpen// om je wensen te laten ontkomen/ komt het steeds op hetzelfde neer//
je wilt iets verlaten/ en gooit het op water.’
Charlotte Van den Broeck en Ellen
Deckwitz zijn nog tot 19 februari te
zien op de literaire tournee Saint
Amour.
www.begeerte.be.
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► Charlotte
Van den Broeck (l.)
en Ellen Deckwitz
op het Saint
Amour-podium in
Sint-Niklaas.
© FRANKY VERDICKT

9

