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Relaxed slentert Charly Luske het terras op van 
The Boathouse. Linnen broek, grijs shirtje, 
zonnebril, en gehuld in een air van laat maar 
waaien. ‘Oh,’ zegt hij, ‘trekt het management 
maar anderhalf uur uit voor het interview? Nou, 
ik heb alle tijd hoor. Geen probleem.’ Lachend 
ploft hij neer, stralender dan de zon. Hier zit een 
man die alles heeft. Toch?Te
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charly luske maakt zich geen zorgen

Hé, 
zolang 
m’n 
vrouw
mij 
maar 
leuk 
vindt!

interviewinterview

H
ij heeft the looks, the perfect wife (Tanja 
Jess, red.), twee bloedjes van kinderen 
(Billy van 9 en Bobby van 5), en niet te 
vergeten: een villa in overgooi. na The 

Voice brak hij snoeihard door in de vaderlandse 
muziekwereld. ‘ik ben van m’n leven nog nooit 
zo gelukkig geweest. ik lééf mijn droom!’ Hoe 
perfect zijn leven er van de buitenkant ook uit mag 
zien, in de loop van het gesprek toont Charly zich 
een vergaarbak van emoties, met onzekerheid 
als megahit. ‘gelukkig is dat de laatste tijd wat 
minder, hoor,’ meldt hij met een glimlach. ‘Vlak 
voor The Voice zette ik de knop om. eerder was 
ik echt ongezond bezig met mijn uiterlijk. Heel 
veel sporten, nooit de deur uit zonder eerst een 
kam door m’n haar. Dat soort dingen. nu denk ik: 
wat maakt ’t uit, hoe je eruit ziet en wat anderen 
misschien van je denken? Zolang mijn vrouw me 
maar leuk vindt, is ’t goed. Toch?’

Ik kijk niet graag naar mezelf
oké, Tanja vindt haar man leuk. Maar hoe ziet 
Charly zichzelf? is er iets, waarmee hij stiekem 
best wel blij is? Charly zwijgt. staart naar z’n 
uitsmijter, alsof  daar het antwoord in verscholen 
ligt. eh, Charly? ‘Je bedoelt mijn uiterlijk, toch?’ 
yep, je innerlijk leggen we later bloot. Hij schudt 
zijn hoofd en draait z’n gezicht weg. ‘ik zou het 
niet weten,’ klinkt hij ineens resoluut. ‘Daarom 
wil ik ook geen close ups tijdens de fotoshoot 
straks. ik kijk écht niet graag naar mezelf.’ Hij 
reageert een stuk sneller, als we vragen naar z’n 
onvolkomenheden. ‘Mijn ogen,’ zegt hij meteen. 
‘Ze zijn niksig van kleur én vorm. Maar goed, Tanja 
vindt ze juist mooi. en hé, daar gaat ’t dus om! 
schiet me trouwens net iets te binnen, waar ik wél 
blij mee ben. nou ja, blij... Het kan ermee door: de 
verhoudingen van m’n lijf. ik heb de bouw van mijn 
vader, die ooit Mr. Benelux was met fitness. ik hoef 
vrij weinig te doen voor een sixpack. Wil je weten 
hoeveel chocola en chips ik eet?’

Kort lontje…
Chocola en chips. Tja. Tijd voor een blik naar 
binnen. De rode draad in Charly's verhaal is zijn 
onweerstaanbare drang naar gerechtigheid. 
op klein niveau (‘een wedstrijd moet eerlijk 
gaan’), en op groot niveau (‘ik kan huilen bij die 
reclamespotjes over arme kinderen in afrika. Dat 
die kinderen doodgaan, terwijl wij drinkwater 
door de gootsteen spoelen’). Z’n drang naar 
gerechtigheid. Die mooie eigenschap inspireert 
Charly bij z’n inzet voor uiteenlopende goede 

doelen: straatmuzikanten stopt ’ie steevast een 
handjevol geld toe, hij is vaste donateur van 
meerdere organisaties, en doet mee aan onder 
andere de Cliniclowns Theatertour. af en toe komt 
zijn verlangen naar een rechtvaardige wereld hem 
echter duur te staan. Hij heeft een kort lontje. ‘ik 
ben er niet trots op,’ mompelt hij. ‘Maar inderdaad, 
ik heb wel eens iemand geslagen. laatst was ik 
in de supermarkt. ik zag een vader z’n kind door 
elkaar schudden. Dan vliegt dus alles meteen op 
rood in mijn hoofd. ik moet op zo’n moment weg. 
Weg! Want het liefst breek ik zo’n man ter plekke 
allebei z’n armen. Beseft zo'n type wel wat hij 
doet? Hij leert zijn kind dat het normaal is, om op 
zo’n idiote manier met elkaar om te gaan.’

Ik heb ADHD
De oorsprong van zijn rechtvaardigheidsgevoel ligt 
in Charly’s jeugd. als oudste in een gezin met vier 
kinderen voelde hij veel verantwoordelijkheid. Hij 
kreeg ook regelmatig de schuld, als z’n broertjes 
of zusjes iets hadden uitgehaald. ‘Mijn ouders 
hadden het best druk met vier kinderen. gebeurde 
er iets, dan keken ze mij er al snel op aan. Heel 
verklaarbaar. Maar lang niet altijd leuk.’

zo iemand leert zijn kind 
dat ’t normaal is, om op 
zo’n idiote manier met 
elkaar om te gaan...
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ook op school had Charly - toen nog keurig 
Charles - het verre van makkelijk. ‘op de 
basisschool,’ herinnert hij zich, ‘was ik de enige 
in mijn soort. ik had een zwaar amsterdams 
accent, en droeg leren jacks en joggingbroeken. 
in Baarn! een soort van Danny de Munk tussen 
oilily en corduroy. ik werd altijd gepest en mocht 
nooit meespelen met de andere kinderen. 
Verschrikkelijk vond ik dat.’ Charly was de kleinste 
van de klas, maar had wel de grootste mond. 
‘ik was een ramp voor de leraren. Ben zelfs 
van de middelbare school gestuurd, omdat ik 
de wiskundedocent had natgespoten met een 
brandslang.’ Dat de kleine Charly regelmatig uit 
de bocht vloog, is achteraf makkelijk te verklaren: 
aDHD, gekoppeld aan een scherpe geest. ‘ik 
verveelde me gewoon,’ zegt hij. ‘er was in die 
tijd nog weinig bekend over aDHD, en de leraren 

Wonen in almere beschouwt 
men als rijden in een skoda.

wisten niet of ik nou een ettertje was, of juist heel 
slim. Toen ik met mijn CiTo-resultaat bij de beste 
0,6% van nederland bleek te horen, dachten ze 
meteen dat ik had afgekeken.’

Liever een Ferrari
Met al dat gepest was z’n jeugd bepaald geen 
pretje. Maar daarin, vindt hij, ligt wél de basis voor 
zijn gigantische drive. ‘Met mijn ambitie,’ vertelt hij, 
‘heb ik collega's wel eens voor het hoofd gestoten. 
ik heb heel grote dromen. Mijn hoofdrol in de 
musical We Will Rock you vond ik bijvoorbeeld 
niet genoeg. ik wilde meer. Mijn collega’s 
verwarden die ambitie met arrogantie en voelden 
zich persoonlijk aangesproken. achteraf snap ik 
’t wel. Het is een beetje als boos zijn dat je in een 
Mercedes rijdt, omdat je een Ferrari wilt. Maar hé, 
zonder die drive had ik hier nu niet gezeten.’

Stomverbaasde gasten
Wat zijn ambitie precies is? Muziek maken: ‘lekker 
optreden, liedjes schrijven, lol maken.’ Dat hij 
daarmee in the spotlights staat, vindt ’ie eerder 
een noodzakelijk kwaad, dan iets dat hij koestert. 
Charly: ‘in m’n eentje op het podium? niks aan. 
op de rode loper, poserend voor de fotografen, 
denk ik altijd: 'Jongens, kan dit afgelopen zijn?’ 
ik heb er niks mee.’ geld en status doen ’m 
ook weinig. ‘Dat we in een mooi huis wonen in 
overgooi,’ zegt hij bijna verontschuldigend, ‘is niet 
vanwege het aanzien. ik heb gewoon veel ruimte 
nodig vanwege mijn aDHD. ik trek het niet als 
mijn spullen tussen die van Tanja en de kinderen 
liggen. en privacy is voor ons ook erg belangrijk. 
Heb je ’t trouwens over status, dan had ik beter 
ergens anders naartoe kunnen gaan. Wonen in 
almere beschouwt men als rijden in een skoda. 
Het kan nóg zo'n luxe bak zijn, mensen hebben 
meteen hun mening klaar. eigenlijk is dat wel 
komisch, moet ik zeggen. 'Joh, vind mij maar 
lekker zielig,' denk ik altijd. 'Jullie moesten eens 
weten…' krijgen we gasten op visite, dan valt 
hun mond steevast open van verbazing. Juist dat 
verkeerde beeld doet het 'm voor mij.’

Hé, dat is toch die  
vent van Tanja?
sinds z’n succesvolle deelname aan The Voice of 
Holland is Charly niet meer de 'man van'. ‘Toen 
Tanja en ik elkaar ontmoetten,’ vertelt hij, ‘was ik 
21 en zij 33. Zij had al een dijk van een carrière, 
en haar zaakjes financieel helemaal op orde. ik 
woonde nog bij m’n ouders. als we op feestjes 
kwamen, was het altijd: ‘Hé, dat is toch eh... 
die vent van Tanja?’ Ze wisten niet eens hoe ik 
heette. Terwijl ik in die tijd toch ook al m’n eigen 
zang- en acteercarrière had. achteraf denk ik dat 
die scheve verhouding zwaarder op me drukte, 
dan ik op dat moment wilde toegeven. Het doet 
me in ieder geval goed, dat het nu (financieel) 
rechtgetrokken is. niet dat Tanja mij daar ooit 
een slecht gevoel over gaf, hoor. Juist het 
tegenovergestelde! Maar toch...’

En daarna de politiek in…
Charly heeft z'n ambitie grotendeels vormgegeven, 
liet z’n oud-klasgenoten 'eens even wat zien', kan 
steeds beter overweg met zichzelf, en is in balans 
- en zelfs heel gelukkig - in zijn relatie. er moet 
toch ook een keerzijde zijn? Hoe voelt bijvoorbeeld 
een man van 33 zich, die z'n dromen al heeft 
waargemaakt? ‘Zodra ik mezelf erop betrap,’ 

reageert hij, ‘dat ik makkelijk ga denken over wat 
ik heb, verleg ik meteen mijn grenzen. ik doe veel 
aan introspectie. ik monitor - en veroordeel dus - 
mezelf constant. Voor vertrutting ben ik absoluut 
niet bang.’ Uiteraard droomt Charly momenteel 
over vervolgstappen in de muziek. Hij is druk bezig 
met zijn single Meant To Be en wil graag weer 
zelf liedjes gaan schrijven en een CD opnemen. 
een paar hoofdstukken later in zijn levensverhaal 
ziet hij zichzelf nog wel de politiek ingaan. ‘ik zou 
me dan vooral bezighouden met een eerlijker 
verdeling van middelen en kansen. Het kán toch 
niet, dat sommige mensen in nederland door 
geldgebrek een boterham met pindakaas eten als 
avondmaal? geef elk kind gelijke kansen. en begin 
daar al mee op school. Voor ouders zou een soort 
van 'opvoed-bewijs' geen gek idee zijn. iedereen 
gaat er maar vanuit, dat je van nature weet hoe 
je een goede papa of mama moet zijn. Maar daar 
klopt dus niets van.’

het is een beetje als 
boos zijn dat je in een 
Mercedes rijdt. omdat je 
een Ferrari wilt.
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voor ouders  
zou een soort 
van 'opvoed-
bewijs' geen 
gek idee zijn.

Misselijk van de nachtmerries
‘Tanja is de beste moeder van de wereld,’ gaat 
hij verder. ‘als vader doe ik m’n best. ik heb 
met Tanja afgesproken, dat ze me er meteen 
op aanspreekt als ik te ongeduldig ben. Zelfs 
wanneer de kinderen erbij zijn. Dat is slecht voor 
mijn ego, want af en toe gaat haar kritiek alsmaar 
door. Dan vreet ik mezelf helemaal op. Maar goed, 
ik word er wel een beter mens van en ik heb zelf 

om die feedback gevraagd. laten we ’t er maar 
op houden, dat het voor the greater cause is.’ 
Hij heeft zich ook voorgenomen z’n kinderen niet 
te slaan. nooit. ‘Tot m’n schaamte,’ bekent hij, 
‘moet ik eerlijk toegeven, dat het me één keer is 
overkomen. Billy had Bobby zo hard geslagen, 
dat z’n hand in zijn broertjes gezicht stond. in een 
reflex gaf ik hem een pets. ik heb me zó schuldig 
gevoeld, en heb zó zitten huilen… Het maakte 
diepe indruk. op ons allemaal. 'Weet je dat nog, 
pap?' vraagt Billy nog wel eens. 'Ja, schat, dat 
weet ik nog.' 'Dat gebeurt nooit meer, hè pap?' 
'nee, jongen, dat gebeurt nooit, nooit, nooit meer.' 
Met z’n ogen verscholen achter zijn zonnebril kijkt 
Charly uit over het water. Zojuist vertelde hij, dat 
hij 's nachts regelmatig misselijk wakker schrikt 
van nachtmerries waarin zijn kinderen overlijden. 
‘ik baal er wel eens van,’ zegt hij, ‘dat mijn 
vermoedens over hoe mensen in elkaar zitten, niet 
ontkracht worden. ik zie zoveel dingen in mezelf, 
die ik liever anders zag.’ Hij neemt een grote slok 
van zijn spa rood. Zucht. Haalt z’n schouders 
op. ‘Weet je,’ besluit hij dan, ‘ik zou willen dat ik 
gewoon één of andere negatieve lul was, die het 
allemaal verkeerd ziet. Die op een dag wakker 
wordt en denkt: oh, zit de wereld zó zit in elkaar. 
Veel leuker dan ik dacht!’ Charly luske. Met een 
verrassende mix van gevoelens. een man die ’t 
allemaal heeft. The looks, the wife, de kinderen, 
en een veelbelovende carrière. Maar die ook zegt: 
‘Menselijk en wenselijk zijn twee heel verschillende 
begrippen.’

alle kleding die Charly op de foto's draagt, is verkrijgbaar bij 

siempre, Diagonaal 189, (036) 530 63 04, www.siemprealmere.nl

De zonnebril op pagina 5 is van het huis opticiens, 
Citadel 9, (036) 530 29 06, www.hethuisopticiens.nl
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