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‘Jaren achtereen heb ik 
aantekeningen gemaakt.
Voortdurend ben ik door 
haar werk heen gegaan.

In verscheidene van mijn 
romans heb ik Charlotte 
geciteerd of over haar ge-
schreven.
Zo vaak heb ik getracht dit 
boek te schrijven. 

Maar hoe?
Moest ik haar verhaal romantiseren?
Welke vorm moest ik mijn obsessie geven?
Ik begon, ik probeerde, dan gaf ik het op.
Het lukte me niet twee zinnen achter 
elkaar te schrijven.
Op elk punt voelde ik dat ik vast zat.
Onmogelijk om verder te gaan.
Het was een fysieke gewaarwording, een 
beklemming.
Ik merkte dat het nodig was steeds op 
een nieuwe regel te beginnen, om lucht 
te krijgen. 

Toen begreep ik dat ik het zo moest 
schrijven.’

Dit zijn regels uit de roman Charlotte van 
de Franse schrijver David Foenkinos. De 
Charlotte waar hij over wil, bijna moet 
schrijven, is Charlotte Salomon. Deze 
kunstenares werd in 1917 in Berlijn gebo-
ren en in 1943 in Auschwitz binnen een 
uur na haar aankomst vermoord, terwijl 
ze vijf maanden zwanger was. Salomon 
was de laatste Joodse studente aan de 
kunstacademie van Berlijn, waar haar 
talent ongekend bleek, maar niet aan het 
licht kon komen. Na de Kristallnacht in 
nazi-Duitsland kon zij zich als Joodse 
nergens meer vertonen en voegde ze zich 
op aandringen van haar vader en stief-
moeder eind 1938 bij haar grootouders 
van moeders kant, die een paar jaar eer-
der al naar Zuid-Frankrijk waren ge-
vlucht. Charlotte liet haar grote liefde 
Alfred achter, die ze nooit meer zou zien.

Het leven van Charlotte is een aaneen-
schakeling van traumatische momenten. 
In 1940 springt haar grootmoeder voor 
haar ogen uit het raam. Van haar opa 
hoort ze eerdaags dat ze uit een zelfmoor-
denaarsfamilie komt. De drie laatste ge-
neraties van haar familie van moeders-

nen. Tegelijk toont hij hoe de kunstena-
res zijn leven heeft veranderd en verrijkt. 
Wie wordt aangeraakt door het werk van 
Salomon, koestert haar voorgoed in het 
hart.

Beide boeken, de roman en het kunst-
werk, zijn zo indrukwekkend en tot tra-
nen toe aangrijpend dat ik daar als recen-
sent niets aan toe heb te voegen. Citeren 
volstaat.
Hierbij.
Foenkinos schrijft over het besluit van 
Charlotte om niet te kiezen voor de dood, 
maar voor de kunst: 
‘Op de terugweg haalt ze diep adem.
Op die dag wordt haar werk Leven? of 
Theater? geboren.
Al lopend denkt ze aan de beelden van 
haar verleden.
Om te overleven moet ze haar verhaal 
schilderen.
Dat is de enige uitweg.
Ze herhaalt het, nog eens en nog eens.
Ze moet de doden tot leven wekken.
Bij die zin blijft ze staan.
De doden tot leven wekken.
Ik moet nog dieper de eenzaamheid in.
Moest ze tot het uiterste gaan van wat te 
verdragen is?
Om uiteindelijk de kunst te zien als de 
enige mogelijkheid om te kunnen leven.

Ze wilde dood, er komt een glimlach op 
haar gezicht.
Van nu af aan telt niets meer.
Niets meer.
Weinig kunstwerken komen zo tot stand.
In zo’n mate van verzaking van de wereld.
Alles is duidelijk.
Ze weet precies wat ze moet doen.
Er is geen aarzeling meer in haar handen.
Ze zal haar herinneringen schilderen op 
de wijze van een roman.
De tekeningen zullen vergezeld gaan van 
lange teksten.
Het is een verhaal om te bekijken maar 
net zo goed om te lezen.
Schilderen en schrijven.
Dat samengaan is een manier om tot vol-
ledige zelfexpressie te komen.
Of beter gezegd, tot volkomen expressie.
Het is een wereld.’

Wie wordt 
aangeraakt door 
het werk van 
Salomon, koestert 
haar voorgoed

 LEVENSKUNST

DE ONTDEKKING  
VAN CHARLOTTE
Tegen het decor van een steeds grimmiger wereld 
in oorlog tekende een onbekende Joodse haar 
levensverhaal op. Schrijver David Foenkinos werd 
gegrepen door deze graphic novel en schreef een 
roman over deze Charlotte Salomon. Levensverhaal 
en roman komen nu samen uit. 
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kant pleegden allemaal zelfmoord. Ook 
haar moeder en tante. Charlotte is de 
enige die nog leeft. 
Na de dood van haar oma staat ze voor de 
keuze: ‘Een eind aan haar leven te maken 
of iets krankzinnig bijzonders te onderne-
men.’ Ze voelt ‘dezelfde aanleg, de neiging 
tot wanhoop en tot sterven’, maar stort 
zich op aanraden van een arts op de kunst. 

HET GROTE ZWIJGEN
Charlotte begint aan een omvangrijke cy-
clus gouaches, waarbij ze teksten schrijft 
met referenties naar muziek, film en the-
ater. Het is een autobiografisch meester-
werk, een graphic novel avant la lettre met 
de titel Leven? of Theater? Bij leven geeft 
Charlotte het werk aan de vriendin van 
haar ouders, bij wie ze in Frankrijk heeft 
gewoond. Zij geeft het weer aan Salomons 
vader en stiefmoeder. Tien jaar lang we-
ten ze niet wat ze met Charlottes werk 
moeten doen. 
Na de oorlog begint het grote zwijgen, om-
dat het verleden te pijnlijk is. Ze zijn be-
vriend met Otto Frank, die het dagboek 
van zijn dochter Anne net heeft uitge-
bracht, maar ze durven het hem niet te 
geven en laten zes met linnen gevoerde 
dozen maken waarin het werk wordt be-
waard. 
Pas in de jaren zestig wordt Salomons 
werk voor het eerst tentoongesteld. Met 
de grote expositie in het Centre Pompidou 
in 1992 krijgt Charlotte internationaal er-
kenning als kunstenares. Toch kennen 
veel mensen het werk niet. Twee uitgeve-
rijen – Le Tripode in Parijs en Uitgeverij 
Cossee in Amsterdam – hebben nu samen 
gezorgd dat het levenswerk van Salomon 
is gedrukt en uitgegeven zoals zij het heeft 
bedoeld, onder auspiciën van Stichting 
Charlotte Salomon, eigenaar van de au-
teursrechten en het Joods Historisch Mu-
seum, eigenaar van de werken zelf. 

Cossee verwierf daarnaast de vertaal-
rechten van Charlotte van Foenkinos, dat 
in Frankrijk al een bestseller is. De twee 
boeken zijn in elkaar verweven als stren-
gen van hetzelfde dna. Foenkinos kruipt 
met zoveel empathie en liefde in de huid 
van Charlotte, dat je denkt haar te ken-

Leven? of Theater?, Charlotte Salomon 
(Cossee, introductieprijs tot 1 januari 
2016 € 99,50, daarna € 129,50)

Charlotte, David Foenkinos 
(Cossee € 19,90) is ook te 
bestellen via opzij.nl/shop
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Bij deze gouache heeft 
Charlotte een tekst 
gekalligrafeerd, die bij deze 
scène hoort. Ze schrijft ook 
voor welke muziek hier  
moet klinken, in dit geval: 
Am Weihnachtsbaum die 
Lichter brennen. 
De tekst gaat over haar 
moeder, die zelfmoord zal 
plegen. Of over het 
personage dat de moeder  
is geworden in het boek  
van Charlotte. 


