
Biografie Dimitri Verhulst

Dimitri Verhulst is een schrijver, columnist en dichter. Hij is geboren op 2 oktober in Aalst en
groeide op in Nieuwerkerken, Hij had een zeer moeilijke jeugd. Zijn vader, een
alcoholistische postbode en zijn moeder waren niet langer samen. De jonge Dimitri woont bij
zijn moeder. De dag dat zijn moeder wist dat ze zwanger was, was ook de dag dat ze Dimitri
op straat zette. Dimitri zijn vader, Pierre is ondertussen ingetrokken bij zijn moeder wie ook
nog eens onderdak biedt aan Dimitri zijn drie nonkels. Zijn vader en drie nonkels die tevens
ook allemaal grote consumenten zijn van alcoholische dranken blijven vaak tot een kot in de
nacht plakken op cafe. Deze nieuwe omgeving was natuurlijk niet ideaal voor een jongen
van 12. Hijzelf zei het volgende: “Er werd ongelofelijk veel gevochten thuis, de pils vloog
door de woonkamer, er hing altijd agressie in de lucht”. Na een aantal jaar ingewoond te
hebben bij zijn oma en nonkels beslist Dimitri om te gaan praten met een leerlingbegeleider.
Hierdoor komt  hij terecht in een pleeggezin. Hij bleef niet lang bij het pleeggezin en keerde
terug naar het weeshuis. Hijzelf zegt dat hij een zeer mooie tijd heeft beleefd in het
weeshuis. Na de dood van zijn vader is Dimitri Germaanse filologie gaan studeren. Hiermee
stopte hij omdat hij er geen bal aan vond. Na zijn studies heeft hij nog een aantal andere
baantjes gehad maar hij besloot zich meer bezig te houden met schrijven.

Zijn schrijf carrière komt echt op gang bij het uitbrengen van de gedichtenbundel ‘De kamer
hiernaast.’ Hierna schreef hij ook nog een hele reeks andere boeken zoals: ‘Problemski
hotel’ en ‘De helaasheid der dingen’. Deze boeken zijn gebaseerd op waargebeurde feiten.
Zo gaat ‘De helaasheid der dingen’ over zijn jeugd bij zijn vader en zatte nonkels en
‘Problemski hotel’ over het leven van vluchtelingen in een asielcentrum. Na deze boeken
volgde er nog een hele reeks bestsellers. Het boek ‘De helaasheid der dingen’ heeft tevens
een Gouden Uil gewonnen. Dit is niet de enige keer dat Verhulst in de prijzen viel met een
van zijn boeken. Hij won ook de Humo’s Pop Poll 2008 voor ‘Godverdomse dagen op een
godverdomse bol.’ In 2017 was verhulst ook te zien op TV, hij legde pen en papier even neer
en maakt een TV programma genaamd ’made in Europe’ In dit programma zoekt Verhulst
naar de kunst die de Europese landen met elkaar verbindt. van Beethoven tot Pussy Riot,
van James Joyce tot de minirok, en van Dracula tot Lego. Alles passeert de revue.

Verhulst is ook niet bang om zijn stem te laten horen. Zo zal hij zijn politieke mening laten
horen door een voorwoord te schrijven in het boek van Peter mertens. Die toen voorzitter
was van de PVDA. Ook is hij ambassadeur van een dierenwelzijnsorganisatie die zich inzet
voor het welzijn van mannelijke varkens.

Eind februari 2020 trok Verhulst zich terug uit de openbaarheid nadat hij toegaf dat hij een
heftig drugsverleden heeft, waarna hij overmand werd door alle reacties die daarop kwamen.
Hij ging toen in frankrijk wonen. Dit is niet de eerste keer dat Verhulst wegtrekt uit België.
Toen hij in 2013 wegtrok uit België om de ‘love of his life’ te volgen naar Zweden ging hij
daar wonen. Dit was van korte duur, na een jaar verhuisde Verhulst terug naar belgië
wegens een relatie breuk.
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