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Devrouwelijke 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 DEMETS

Dichters die hetwillenwaarmakenophet
podiumweten dat hun gedichten verha-
lend genoegmoeten zijn, verrassend,
beeldend. Endusmoet de betekenis ervan
meteen duidelijk zijn. Als ze poëzie in
bundelvormpubliceren, valt deze laatste
noodzaaknatuurlijkweg.Maar het valt
ophoeCharlotte VandenBroeck enEllen
Deckwitz, die allebei hun eerste stappen
ophet podiumhebben gezet, hun erva-
ring gebruiken om tot poëzie te komendie
een sterk appel aan de lezer doet.
Charlotte VandenBroeck (°1991) is nog

erg jong,maar dat is aanhaar debuutbun-
delKameleonnauwelijks temerken.Of
het zou aande thematiekmoeten liggen.
Haar poëzie gaat in sterkemate over de
zoektocht naar identiteit: over de verande-
ring die ieder van ons eigen is,maar speci-
fiek ook die vanmeisje tot vrouw. Ze hecht
veel belang aan lichamelijke details, zoals
blijkt uit het gedicht hiernaast. En ze heeft
het overmannen en vrouwen enwat ze
met elkaar doen: ‘Slechts dit afgelegen
tijdstipwaaropweonze vormverloren./
Volgens dewetten vanwederkerigheid/
kanhet steedsweer aanhet begin komen//
weer armenuit de jurk gehaald, elkaar/ in
beweging brengen/ ritme vinden.’
In haar stromende versregels vol asso-

ciaties lijkt ze ervoor te pleiten de ratio
opzij te schuiven,maar dewerkelijkheid
blijft aanwezig: ‘We gooiden een anker,
zeidenhier stopt alle Rede./ Alswe ooit
weerwilden denken,/ kondenwenaar dat
anker terugkeren.’
De schijnbare naïviteit vanhetmeisje

in haar poëzie valt op. Achter haar schuilt
een vrouwdie verdomdgoedweet hoe de
dingennaar haar hand te zetten en zich te
handhaven in dewerkelijkheid. ‘Vind je
me lekker,wil je nogmeer’, vraagt ze in
‘Charlottepudding’. Om te eindigenmet:
‘Ikweet nietwat jij hetmooiste vindt,/
maar geluk ismaakbaar/ volgens
bepaalde afdelingen in boekenwinkels/
dus kneedmijn gezicht/ in eenderwelke
vorm/ tot het lijkt ophetmasker van je

Kameleon

Dekamerkrijgt koorts endenacht is de lappendeken.
Eerst de lokroepdanhet beven, zowachtenweaf
met de ruggennaar elkaar gericht.
Twee gespannenbogen.

Ik zouhet kunnen, je ruggengraat
uitduwenals nopjesplastiek.

Waarschijnlijk verliezenwe tochalle substantie
datgenewat permanent is in dedingendie veranderen
maar alles verandert enniets
blijft aan zichzelf gelijk, ookwij
wordenanders, trager
krijgen schubbenoponze schouderbladen.

We rollenonze tongenop, houdenenmondvol
losbandig zwijgen. Inhet terrariumgloeit stilaanhet kameleonwijfje.
Ze krijgt de kleur vanwangennahet vrijen
vanmannendie op vakantie enkel kaartjes naarhun stamkroeg schrijven.

Het soort rooddat elke schakeringop schaamtedoet lijken.

Charlotte Van denBroeck

blijspel.// Ik benminder tragisch dan je
denkt.’
Charlotte VandenBroeck plaatst zich

met haar debuut in het gezelschap van
dichters die de voorbije jarenhet poëzie-
landschap inVlaanderenmet verrassend
sterke poëzie vol ongewone beelden een
opmerkelijke, vrouwelijke toets hebben
gegeven.Kameleon is een vroegrijp,maar
zeker geenprematuur debuut, dat ons
regelmatig een andere kleur doet krijgen.

Waterpsalm
InDe blanke gave, de derde bundel die
EllenDeckwitz (°1982) in korte tijd publi-
ceerde, naDe steen vreestmij (2011) enHoi
feest (2012), vindenweweliswaar spreek-
talige uitdrukkingen als ‘ach jong’ en
‘hallo’,maar haar poëzie is zeker niet een-
duidig. Dat komt onder andere doordat zij
ons doet reizen door de geschiedenis.

Zo heeft ze het in ‘Eerstewaterpsalm’
over dieren die een kar voorttrekken en
belandenwe via het gebed vande vader in
hetOudeTestament: ‘Af en toe loeit er
eentje zacht. Zijwetenniet/ dat zeweg-
gaan. Zijmoeten zich veiliger voelen// dan
ik. De vader bidt vaak voor zijn aardap-
pels/met vlees.Hij heeft vooraf graag een
citaat// en houdt vanNoach.Met de dieren
naar eenplek/waar nietsmeer vloeit.’
Ofwe zitten plots in de zestiende eeuw,

aanhetNoordzeestrand,waarbij Filips de
Tweede van Spanje enWillemvanOranje
elkaar lijken te ontmoeten: ‘Ze ontdeden
zich van kanten kragen. Legden/met bont
gevoerdemantels af. Hunpenningen/
rustten tussen even lege schelpen.’ Vande
onderhandelingenmaken ze een jongens-
achtig spelletje: ‘Wie het verst kan, zei er
een, en ging/ kopje onder. Zo verdwenen
ze in de golven./ Toenwas dat nog een
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vormvanpraten.’ Je zouwillen dat de
politici van vandaag de problemenook zo
zouden aanpakken.Maar je beseft tegelijk
dat het sprookjesachtige karakter en de
graad van surrealiteit in de poëzie van
EllenDeckwitz groot zijn. Datmaakt ze
ook zo aantrekkelijk.
Veel gedichtenhebbenmet hetwater te

maken.Misschien is datwel een bezorgd-
heid vande dichter: enerzijds dreigt er in
grote delen vandewereld ernstigewater-
schaarste, anderzijds bestaat er een steeds
groter gevaar voor overstromingen. In de
bundel vindenwedanook vijf ‘waterpsal-
men ‘ terug,waarinweonder andere deze
toekomstbeelden lezen: ‘Hoe langnog,
mijmert een oude zandzak,/ voorwede
overstroming zee zullen noemen.// Een
colonnewolken zwengelt aan.Hoe/ lang
nog voor het droge zich tot oever/ africh-
ten laat.’
Sommige gedichten zijn ook onheil-

spellend, bijvoorbeeldwanneermensen
opdieren beginnen te lijken. Dewereld
waarnaar EllenDeckwitz onsmeevoert, is
niet zomaar een verwijzing naar klimato-
logische omstandigheden. Zowordt in
‘Een jas’ hetwater ook eenmetafoor voor
een relatie die op de klippen lijkt te lopen:
‘ik dacht aandemuntjes/ diewe in eenput
wierpen// om jewensen te laten ontko-
men/ komthet steeds ophetzelfde neer//
jewilt iets verlaten/ en gooit het opwater.’

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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Achter Charlottes
schijnbare naïviteit schuilt
een vrouw die verdomd
goed weet hoe de dingen
naar haar hand te zetten

► Charlotte
Van den Broeck (l.)
en Ellen Deckwitz
op het Saint
Amour-podium in
Sint-Niklaas.
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