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PORTRET DELPHINE LECOMPTE

Zelfdestructie als hobby
En toen werd Delphine Lecompte een Bekende Vlaming.
Ze kreeg een nieuwe liefdespartner, een boekhouder en
doodsbedreigingen. Maar de dichteres bestaat nog altijd
uit wonden en brutaliteit. Portret van een behoeftige
beschermvrouwe.

Ann-Sofie Dekeyser
Zaterdag 9 oktober 2021 om 3.25 uur
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Toen ik vier jaar geleden voor het eerst afsprak met Delphine
Lecompte (43) dacht ik dat ik een personage ging interviewen. Een
goed gevonden personage, geestig, verrassend, slim, koketterend met
perversie en haar geflirt met de waanzin. Een dikke laag gecultiveerd
imago die de non-fictievrouw eronder verborgen hield en haar poëzie
beter moest doen verkopen. Snel werd duidelijk dat ik me had
vergist.
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Delphine Lecompte is, sta me toe voor één keer het vermaledijde en
overdadig gehypte woord te gebruiken omdat het hier nu eens wel op
zijn plaats is, authentiek. Ze is wie ze uitdraagt te zijn. En ze is
origineel. Verder wil ik aan dat woord authentiek geen
waardeoordeel hechten (of toch geen eenduidig positief). Ik zou niet
met Lecompte willen/kunnen samenleven. Ik vermoed dat de
mensen die dat wel doen, zich daar geregeld over beklagen. Met
Lecompte op café gaan, of eender waar een lang gesprek aanknopen,
doe ik wel met het grootste plezier. We spreken af.

Ogen open
Deze week is Beschermvrouwe van de verschoppelingen II
verschenen bij De Bezige Bij. Opnieuw een niet noodzakelijk
waarheidsgetrouwe autobiografie in korte verhalen en enkele
columns. Ook het eerste deel was een bundel intieme herinneringen
en wilde meningen, waarmee ze de longlist van de Boekenbon
Literatuurprijs (de vroegere AKO Literatuurprijs) haalde. Ze dong
mee naar de titel beste Nederlandstalige literaire boek en de
bijbehorende 50.000 euro. En dat voor een vrouw die zichzelf
beloofd heeft altijd neer te kijken op mensen met meer dan drie
bankbriefjes in hun buidel. Deel twee (256 pagina’s) verschijnt
amper acht maanden na deel één (224 pagina’s). Haar tempo is, net
als haar stijl, onnavolgbaar. Een dag niet geschreven is een dag niet
geleefd. Overdaad is de kern van haar schrijverschap. Net als vrolijke
verwoesting. Ze huilt niet meer op de cover. Dit keer zijn haar ogen
open. De titel vormt opnieuw een aureool boven haar hoofd.
Beschermvrouwe van de verschoppelingen is goed gekozen,
Lecompte laat zich, in haar werk en leven, bij voorkeur in met
figuren die door de rest van de maatschappij zijn verguisd en aan de
kant geschoven (of daar zelf zijn gaan zitten). Ze neemt het voor hen
op, met niet-aflatende hartstocht. Maar ze is een beschermvrouwe
die ook zelf ontferming behoeft. Ze is minder weerloos dan ze
eruitziet, maar goed voor zichzelf zorgen, doet ze niet. Haar
avondeten bestaat doorgaans uit een bus slagroom (haar
verstikkingsfobie hindert haar om zorgeloos te eten, slagroom heeft
een veilige textuur).
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Delphine Lecompte is authentiek. Verder
wil ik aan dat woord geen waardeoordeel

hechten. Ik zou niet met Lecompte
willen/kunnen samenleven. Ik vermoed dat

de mensen die dat wel doen, zich daar
geregeld over beklagen

Hoewel ze minstens drie truien boven elkaar aan heeft (groen, rood
en roze), oogt ze nog tenger. Maar zelfverzekerder dan voorheen en
met stralende ogen. Die blijven twijfelend hangen boven de sectie
bieren op de kaart van het Brugse café, maar ze kiest toch voor
groene thee, die ze met beide handen vastklemt. Ze is gestopt met
drinken. (Maar daarover straks meer.)

Toen Delphine Lecompte vorig tv-seizoen in De slimste mens ter
wereld ging zetelen, dacht ik: ze maken haar kapot: of ze wordt
weggezet als een freak, of ze wordt doodgeknuffeld. Weer was ik mis.
Als Delphine Lecompte ten onder gaat, zal het haar eigen verdienste
zijn.

Vlak nadat televisiekijkend Vlaanderen haar enthousiast in de armen
had gesloten, vond ze het nodig om Bart De Pauw te verdedigen nu
die wordt verdacht van belaging en onder luid knallend vuur ligt. Ze
vroeg zich in een lezersbrief in Humo af ‘waarom deze wonderlijke
onnavolgbare televisiemaker aan de schandpaal moet worden
genageld’ en plaatste zijn slachtoffers letterlijk tussen
aanhalingstekens. (En passant bekende ze zelf ooit ‘behoorlijk over
de schreef’ te zijn gegaan en de Nederlandse presentator en dichter
Jeroen van Kan te hebben gestalkt met ‘minstens 20.000 sms’en in
negen maanden tijd’. Ze sprak daarover haar spijt uit.) Het werd haar
niet in dank afgenomen.
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Maar dat was klein bier in vergelijking met de shitstorm die ze over
zich heen kreeg toen ze het in een opiniestuk in hetzelfde tijdschrift
opnam voor ‘de pedofiel’. Ze noemde pedofielen ‘een
gemarginaliseerde kwetsbare groep die al jaren als ziekelijk uitschot
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wordt behandeld door de fatsoenlijke moralistische goegemeente’. Ze
had gelijk toen ze benadrukte dat er een wezenlijk verschil is tussen
een pedofiel (‘de meeste pedofielen gaan nooit over tot pedoseksuele
daden’) en een pedoseksueel (die wél handelt naar zijn pedofiele
fantasie). Ze stelde dat pedofielen doorgaans lijden onder hun
‘noodlottige eenzame kwelling’. Maar haar oproep om te aanvaarden
dat ‘pedofilie in elk van ons huist’ was op niets gebaseerd. En haar zo
kenmerkende schrijfstijl (waarmee ze de ‘argeloze onbezoedelde
vranke oogopslag van een 8-jarige misdienaar, een 6-jarige
zadelmakerzoon of een 5-jarig Roemeens bloemenverkoopstertje’
roemt) sloeg als een tang op een varken in een opiniestuk over zo’n
delicaat onderwerp. Zelfs een staatssecretaris (Sammy Mahdi) en een
minister (Matthias Diependaele) tikten haar op de vingers, ze vonden
het ‘ranzig’. Ze viel met een harde klap van haar ‘Slimste mens’-
sokkel.

Geen circusdier
Dat vijf bodybuilderachtige politieagenten haar op haar volgende
poëzielezing zouden beschermen na doodsbedreigingen, haar foto
over heel online Europa zou verspreid worden met daarnaast slogans
in voor haar onbegrijpelijke talen (ze is nochtans een talenknobbel)
en dat Breitbart.com, de website van alt right, een uitgebreid artikel
aan haar zou wijden, had ze niet kunnen voorspellen. Maar dat ze
met haar woorden stennis en afkeer zou opwekken, wist ze natuurlijk
wel. Ze is en blijft een provocateur, haar nieuwe rol als
publiekslieveling maakte haar onrustig. Zelfdestructie blijft haar
hobby en het kostuum van misfit zit haar als gegoten.

Ze is blij met de nieuwe lezers die erbij zijn gekomen, maar ze bekent
dat ze heeft geworsteld na haar optreden in De slimste mens. ‘Door
dat programma ben ik tien jaar verouderd. En mijn verstikkingsfobie
kwam terug, with a vengeance.’ Ze wist niet goed wat ze aan moest
met dat deel van het publiek dat haar enkel kende van tv, verwachtte
dat ze aan de lopende band grappig zou zijn en naar haar wees terwijl
ze het kroost te luid toefluisterden: ‘kijk, kijk’. ‘Ik ben geen
circusdier’, zegt ze. Plots kreeg ze invitaties voor tv-programma’s als
Dancing with the stars, Het rad van fortuin, en iets met een Grieks
eiland waar ze haar 48 uur in de watten zouden leggen. (‘Ik eet niet,
ik sport niet, ik drink niet meer en ik zit vol fobieën, hoe gingen ze
me in de watten leggen?’). Winkelketens vroegen haar om reclame te
maken, een uit het oog verloren familielid dook op in de hoop een
graantje mee te pikken van het succes, een fan eiste een selfie op een
begrafenis. De fotograaf van Het Laatste Nieuws vroeg haar te
poseren op de motorkap van een blinkende oldtimer (‘Dacht die man
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dat hij bij Véronique De Kock was terechtgekomen?’) Gelukkig kwam
dezelfde dag van de uitnodiging voor de live danswedstrijd ook de
vraag van literair tijdschrift DW B om aan de slag te gaan met een
teruggevonden dichtregel van Maurice Gilliams. Iets minder glitter
en glamour, iets meer haar ding.

‘Mensen hadden een verkeerd beeld van me, ineens was ik een
“sympathiek, guitig vrouwtje”, een “goedlachse schattige dame”.’
Straks zouden de mensen haar nog graag gaan zien. Wat moest ze
daarmee? Nee, dan leest ze nog liever verwensingen als ‘Pak een
koord, gestoord wijf.’ Optreden werd een kwelling, ze moest nog
meer Xanax slikken om te kunnen voordragen. Ze geeft veel op een
podium, verkeert in een verhoogde staat van gevoeligheid. Ze sleurt
haar trauma’s, neuroses, onzekerheden en demonen mee. Op een dag
smeekte ze haar 88-jarige geliefde Omer: ‘Wat moet ik doen om niet
te hoeven optreden? Mijn gezicht bewerken met een mes?’ Ze
meende het.

Zelfdestructie overwint alles. Ze schopte om zich heen, schreef in
columns dat ze spuwde op haar ongewenste BV-schap, dat ze nooit
had moeten deelnemen, dat het allemaal vuile opportunisten zijn en
eiste het recht op om als vanouds perfide en onbevallig te zijn. Oef!

Demonen verslaan
Lecompte zal altijd in de hand bijten die haar voedt. Ze houdt ervan
te schofferen. Haar moeder kreeg er in het verleden flink van langs
en werd geregeld vakkundig om het leven gebracht in haar gedichten.
Hun band was allesbehalve vanzelfsprekend in het ware leven. Haar
moeder zette Delphine als baby af bij haar grootouders, ze verbleef er
de eerste negen jaar van haar leven. Lecomptes gedichten
hadden/hebben naast hun literaire waarde ook een functie: het zijn
creatieve manieren om haar demonen te verslaan, actief eigenaar te
worden van het leed dat haar in het verleden is aangedaan en
vehikels om te communiceren met haar ouders. Met haar moeder
heeft ze dankzij de poëzie een en ander kunnen bespreken. De laatste
jaren is hun relatie er sterk op vooruitgegaan, zegt Delphine. Terwijl
haar moeder vroeger ‘een theatrale, manipulatieve, wrede,
narcistische, nymfomane vrouw’ was, schrijft ze tegenwoordig dat ze
‘zo kleurrijk en geestig en intelligent en flamboyant’ is. Zeldzame
complimenten in haar werk. Al wordt het nooit eenduidig.
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‘Ik was niet opgewassen tegen het succes. Ik
vond het magisch en spectaculair maar ook
ondraaglijk en onbegrijpelijk. Ik vond dat ik
het applaus niet verdiende, en het maakte

me kwaad omdat het toch geen echte liefde
was. Waar waren ze toen ik in de goot lag?’

‘Ik zie haar eindelijk graag’, vertelt Lecompte. ‘Mijn vader niet.
Omdat hij het niet toelaat.’ Hij wordt neergezet als ‘een bittere
verbolgen gefrustreerde kille calvadosverslaafde ukelelespelende
kobold’. Het contact tussen hen is onlangs verbroken.

Wel nog prominent aanwezig in haar leven is haar (tegenwoordig
platonische) geliefde Omer (de oude kruisboogschutter uit haar
gedichten), die tevens haar ‘muze en pispaal’ is. Hij is er al bij van in
het prille begin van haar carrière (tenminste haar poëziecarrière, we
laten even haar vroegere werkzaamheden als bejaardenverzorgster
en rekkenvulster in de Carrefour voor wat ze zijn), toen ze in 2010,
met een paarse kinderlijke tas van Kipling op de rug, de C.
Buddingh’-prijs ging ophalen in Rotterdam. Die won ze met haar
eerste gedichtenbundel De dieren in mij. Omer voert haar nog altijd
overal heen en mag graag vertoeven in het gezelschap van
(internationaal) geëerde dichters, die hij al eens trakteert op een
declamatie van ‘Boerke Naas’, hij houdt namelijk zelf het meest van
gedichten op rijm.

Met hem leidt ze een gezapig leventje: strandwandelingen met de
hondjes, uitstapjes naar oorlogsmusea en de bouwmarkt, onder een
dekentje oude films kijken. Zelfopoffering is hem niet vreemd, hij
doet haar was, is haar rots in de branding en keert altijd terug, om
haar op te rapen waar ze gevallen is. Terwijl zij bleef drinken, haalde
hij frambozen, yoghurt, spinazie en multivitaminen voor haar in
huis. Hij is eerder een bezorgde vaderfiguur. Af en toe krijgt ze een
bloedhekel aan zijn fatsoen, aan zijn manchetknopen en aan zijn
siertegels. Dus stort ze zich elke dinsdag op Frank, de voormalige
vrachtwagenchauffeur met de lange haren en AC/DC- T-shirts die in
een beschimmelde huurwoning woont en zich laaft aan Cara-pils.
Haar tedere redneck uit Brugge. Haar seksuele bevrediger. Frank
leest Konsalik, Cyriel Buysse en de columns van Delphine. Poëzie
vindt hij een brug te ver, al dwingt ze hem soms om Het Liegend
Konijn in handen te nemen.
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Nog een constante in haar leven, zij het van iets meer afstand:
Francis Bacon. Toen haar leraar kunstgeschiedenis van het vierde
middelbaar haar confronteerde met zijn werk, wist ze meteen dat ze
‘de prachtigste krachtigste machtigste meest bloedstollende
afschuwelijkheid ter wereld aan het aanschouwen was’ en ‘er nooit
genoeg van zou krijgen’. Zijn werken gaven haar de bevestiging dat
kunst walgelijk en wanstaltig mocht zijn. Hij is haar held gebleven.
‘Mijn afschuwelijke integere compromisloze radicale held, antiheld,
voorbeeld, icoon.’ (In tegenstelling tot David Hockney, die ze maar
‘bespottelijk, kneuterig, laf, behaagziek en steriel’ vindt.)

Ongetwijfeld is haar werk ook gekleurd door wat ze als kind allemaal
meekreeg. Voor haar achtste had ze al, samen met oma en opa, het
gros van het oeuvre van Ingmar Bergman gezien. De bibliotheek van
haar grootouders was gevuld met Solzjenitsyn, Toergenjev, Brodsky,
Bataille, Reve, Céline e tutti quanti. Ze hoorde haar grootvader (‘een
katholieke zondaar, een rechter en verdienstelijk vrouwenversierder’,
‘hij was het beest en het feest, de beker en de orgie’) en haar
grootmoeder (‘een vrouw met neuroses die iedereen almaar opsloot’
en ‘dweepte met de donkere zwartgallige fatalistische wereld van
Sartre’) tijdens veelvuldige feestjes gesprekken voeren over de
Dreyfusaffaire, de merites van Brancusi, over Azteekse goden en over
dokter Mengele. Haar moeder legde Delphine als kind ethische
vraagstukken voor, als: ‘Vind jij dat Freddy Horion Berlijnse bollen
mag eten in de gevangenis?’

Zelf lijkt Lecompte briljant, gekweld en intellectueel te willen zijn én
tegelijk ook ongecompliceerd volks en vulgair. Ze staat in een spagaat
tussen twee werelden. Ze vertoeft graag in de marge, en is daar
observator van haar eigen leven. Haar kleine gehuurde
arbeiderswoning is gespeend van luxe. Er staan opgezette dieren
waar de mot in zit. Er liggen pralines van de Aldi die ze niet lust maar
wel gretig eet.

verschoppelingen
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Voor haar achtste had ze al, samen met oma
en opa, het gros van het oeuvre van Ingmar
Bergman gezien. De bibliotheek was gevuld

met Solzjenitsyn, Toergenjev, Brodsky,
Bataille, Reve, Céline. Haar moeder legde
Delphine als kind ethische vraagstukken

voor, als: ‘Vind jij dat Freddy Horion
Berlijnse bollen mag eten in de gevangenis?’

‘Nu ik niet meer drink, hoopt Omer dat alles weer normaal zal
worden. Welk normaal? Er was eerst zelfverminking, dan anorexia,
dan drankmisbruik en kleptomanie is een constante. Ik was nooit
een normale vrouw om een dame blanche mee te gaan eten in een
Brugse tearoom.’

Van haar opnames in de psychiatrie maakt ze geen geheim. Ze leerde
er dat ‘de gekken’ haar bondgenoten waren. Haar voorliefde voor
verschoppelingen, uitgestotenen is deels te verklaren door haar
baldadigheid. Maar het is evenzeer een teken van haar onzekerheid.
Ze zoekt hen op, omdat ze zo onder de indruk is van zelfverzekerde,
flamboyante, charismatische mensen. Ze voelt zich dan een kneusje,
onbeholpen. Bij psychiatrische patiënten of clochards vindt ze
makkelijker warmte, aanvaarding en vriendschap. Haar zelfbeeld
schommelt tussen grootheidswaan en totale zelfvernedering.

Haar laatste passage in een psychiatrisch centrum dateert van medio
vorig jaar, maar werd al ingeluid door een literaire tournee het jaar
ervoor. Toen Delphine Lecompte door Behoud de Begeerte
uitgenodigd werd op Saint Amour 2019, dacht ze dat het voor haar
een ontwenningskuur zou zijn. Ze dronk immers niet als ze moest
voordragen. Een februari van geheelonthouding zou haar goed doen,
ze was te verknocht geworden aan alcohol. Ze heeft zich vergist. Net
als de beoogde drooglegging in Amerika in de jaren 20 van de vorige
eeuw, had ook die van Lecompte een averechts effect. Tussen Ilja
Leonard Pfeijffer, Tommy Wieringa en Philippe Claudel dronk ze
meer dan ooit. Ze was er toen niet best aan toe, haar verscheurende,
onbeantwoorde verliefdheid op Jeroen van Kan (in haar gedichten
‘de bedeesde zeepzieder’) maakte haar haast psychotisch. Ze doolde
’s nachts door hotelgangen, kotste op het kamerbreed tapijt in het
Madison, kroop bij de receptionist op schoot en ontsnapte weer uit
haar kamer waarvan Wieringa nochtans dacht de deur stevig
gebarricadeerd te hebben. Omer had niets meer te zeggen. Zijn
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aanmaningen, met de handen in de zij, om de flessen te laten staan,
waren geroep in de woestijn. Overal was drank: in de lounge, in de
minibar, in de kleine tourbus, backstage. ‘Ik was niet opgewassen
tegen het succes. Ik vond het magisch en spectaculair maar ook
ondraaglijk en onbegrijpelijk. Ik vond vooral dat ik het applaus niet
verdiende, en het maakte me kwaad omdat het toch geen echte liefde
was. Waar waren ze toen ik in de goot lag?’

Vanaf dan ging het snel bergaf. Ochtendlijke drinkgelagen en
nachtelijke paniekaanvallen. ‘Ik wist dat de drank de oorzaak was, ik
stak nog een tandje bij: twee flessen witte wijn en een fles vermout
was mijn dagelijks rantsoen. Soms nog een Westmalle of twee.’ Ze
was niet meer in staat te focussen of te lezen. Haar handen beefden,
haar tanden klapperden. Er volgden vechtpartijen, politiesirenes,
burenruzies, woedeaanvallen. Nadat ze drie keer met de ambulance
was afgevoerd en op haar verjaardag moest worden gereanimeerd
met 4 promille alcohol in haar bloed, liet ze zich opnemen.

Woelratsnoetjes
Wie of wat zou Delphine Lecompte zijn zonder kwelling? Wellicht
geen dichteres. Haar leven en haar werk zijn met elkaar verstrengeld.
In beide koestert ze het exces. In beide is ze genadeloos voor de
mensen rondhaar en voor zichzelf. In beide is ze egocentrisch.
Vermakelijk subversief, dat zeker ook.

‘Een gedicht van Delphine Lecompte is een toegankelijke, komische,
zorgzame klap in je gezicht’, schreef Arjen van Veelen. Haar werk
wordt wel vaker toegankelijk genoemd, wellicht omdat haar poëzie
heel verhalend is. En omdat het je geregeld hardop doet lachen. Maar
evenzeer is haar werk dissonant en roept het viscerale walging op.

Met ongebreidelde verbeelding waar moralisme geen vat op heeft,
schept ze een eigenzinnig universum, waarin Japanse
kogelvisfileerder, transseksuele coniferenscheerder en Picardische
touwslager gangbaarder beroepen zijn dan pakweg postbode en
bankbediende, waarin zelfmoord wordt gepleegd met
abrikozenpitten, waarin ze verkracht wordt door veertien Bulgaarse
laminaatverkopers, vijftien pedofiele tuinmannen, zestien norse
lamaverzorgers en zeventien incestueuze imkers en waarin
gemasturbeerd wordt met een diepvrieskreeft.

De barokke overdaad in haar teksten verraadt taalplezier.
Eigengereide beelden vloeien rijkelijk (zo zijn tepels als ‘minuscule
pasgeboren nieuwsgierig opgerichte woelratsnoetjes’, en klinken
zwarte ouderwetse kindersandalen als ‘kwade eenden die hun kroost
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verdedigen’). Verrassende bijvoeglijke naamwoorden eisen
hoofdrollen op. Ze laat de adjectieven over elkaar heen tuimelen. En
ze lijkt af en toe termen puur om hun klank te gebruiken, wie anders
bezigt ‘sibillijns’, ‘somptueus’, ‘petomaan’ of ‘assegaai’. Woorden
gebruikt als objets trouvés. Haar gedichten dragen titels als:
‘Darmkanker in kleermakerszit’, ‘De hazen zijn bang, de patrijzen
zijn panisch’ en ‘De dood is een tijdverdrijf als een ander’.

Lecompte is getormenteerd, maar nimmer sentimenteel (al zou een
kniesoor bepaalde passages wellicht puberaal pathetisch durven
noemen). Aan zelfmedelijden bezondigt ze zich niet. Integendeel.
Lecompte maakte, als kind en later als jongvolwassene, seksueel
misbruik mee. In haar werk probeert ze amechtig zelf dader te
worden. Met elke tekst over het thema lijkt ze het slachtofferschap
van zich te willen afschudden. De ik-figuur in haar laatste boek wordt
op vijfjarige leeftijd gepenetreerd door de pedofiele tuinman.
Lecompte schrijft: ‘Eigenlijk heb ik hem verleid. Ik zei tegen de
buurman: streel me in de struiken, ik heb het nodig. Ik wacht al zo
lang.’

Ze mag graag over haar seksleven uitweiden. Ze schrijft een voorkeur
te hebben voor pijnlijke penetratie. Is dat realiteit of omwille van de
alliteratie? Fabelzucht is haar niet vreemd, de uitvergroting is een
door haar geliefkoosde stijlfiguur. Maar hoe absurd en surrealistisch
de belevenissen en personages ook zijn, altijd is er een kern van
waarheid. Dat maakt haar werk ontstellend. Dat maakt haar werk
(tout court).

Delphine Lecompte ís haar gedichten.
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