
en er ultrakorte bedver-
haaltjes bij te schrijven.
Sommige van zijn ver-
tellingen vallen nogal
stroef uit, Zaza is op zijn
best als hij de absurdi-
teit die meestal in de
prenten schuilt ten top
drijft.

Zoals in ‘Vossen moe-
ten flossen’, waar een
lepe vos een lesje tand-
hygiëne krijgt van een
ooievaar-tandarts. (PJ)

Rariteiten-
kabinet

Zaza, Snotapen (korte verhalen
voor het slapengaan),
Luster, 68 p., 7+

Cartoonist Zaza
kwam op het lumi-
neuze idee om fasci-
nerende oude gra-
vures uit de 19de
eeuw op te delven
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Dichter van december
Poëzie.De dood is eindeloos enwij
zijn eindig. LuukGruwez geeft de
vergankelijkheid een sterke stem in
zijn nieuwe bundelDe eindelozen.

PAUL DEMETS

De eindelozen opent met ‘De dag van
het laatste gedicht’. Op die dag laat hij
een meisje verschijnen: ‘in haar eentje
zal zij regels zingen/ die eenieder doen
verstommen, waarop/ de poëzie
opnieuw beginnen kan. En opnieuw’. De
dichters horen dus bij de eindelozen.
Ze duiken altijd weer op om de eindig-
heid te bezingen. Maar ook de doden
laten ons niet los.

Over de eindigheid gaat het nadruk-
kelijk in De eindelozen. De dood is hevig
aanwezig, bijvoorbeeld
in de titelcyclus waarin
hij al die vergeefs
gestorvenen van de
Eerste Wereldoorlog
herdenkt. Maar
Gruwez vergeet niet om
de waanzin te counte-
ren door het over de
vleselijke genoegens te
hebben, waardoor de
absurditeit des te
schrijnender wordt.
Want er zijn verschil-
lende soorten ‘liggen’:
‘op bevel van rücksicht-
slose wellust/ of van een
liefde die platvloersheid
commandeert./ Maar
ook kan je gaan liggen
omdat iemand,/ gega-
randeerd op een ver-
keerd moment, je stom-
toevallig/ dwingt te
sneuvelen. Voor niets
dan niemandsland.’

Verlakkerij
Gruwez zoekt het ook
dichterbij. Zo kruipt hij in ‘Vorstin van
rattekot’ in de huid van zijn familielid
Regina Gruwez, die op zoek ging naar
de jongeman die haar zwanger had
gemaakt. Hij memoreert nog eens zijn
moeder, die misschien beter een doch-
ter had gebaard. Hij heeft het in meer-
dere gedichten over zichzelf: hoe zijn
lijf hem beter gegoten zit dan zijn ziel.
Want die ‘houdt van vertes en savannes,
mijmerijen’.

Met de poëzie loopt hij niet hoog op,
want hij noemt ze ‘simpelweg verlakke-
rij/ waarmee ik mijn gecompliceerde zelf/
kraakzindelijk probeerde op te blinken’.
Toch zal de dichter moeten toegeven
dat zijn poëzie heel wat vermag. Het
leven van anderen oproepen, bijvoor-
beeld. Ook wanneer je dat liever niet
ziet gebeuren.

Dat doet hij in de laatste afdeling
‘Slachtoffers en daders’. In een reeks
gedichten geeft hij ons een inkijk in de
gedachtewereld van de seriemoorde-
naar András Pandy. De man
beschouwde zich niet bepaald als
dader, maar eerder als slachtoffer. Hij
doet aan zelfbeklag: ‘András vindt dat
men te veel van hem vindt.’ En iedereen
zou een moordenaar kunnen zijn,
maakt Gruwez duidelijk in het gedicht
dat ik koos. In ‘Medea zegt’ laat hij de
moordenares bedenken: ‘En is er wel
verschil tussen scheppen,/ nekken,
maken, kraken?’

Zeker door zijn vorige bundel
Wijvenheide (2012), maar ook door
andere gedichten in zijn eerder werk
kunnen we Luuk Gruwez, ondanks alle

weemoed en het besef van de verganke-
lijkheid, de dichter van de utopie noe-
men. In zijn vorige bundel lazen we nog
‘In Wijvenheide ligt een groot geheim:/ de
zilverreiger broedt er op een spiegelei’.
Maar in zijn nieuwe bundel overheerst
toch de dystopie. ‘Ik ben de dichter van
december’ lezen we in ‘Engelenmaand’.
Zo is het hier inderdaad. In De eindelo-
zen staat de meest genadeloze poëzie
die ik al van hem gelezen heb. Daardoor
is dit een indringende bundel.

András Blauwbaard

András dweept met Béla Bartók, maar
niet zozeer met Blauwbaards Burcht.
Als was hij nog het liefst zelf Blauwbaard
zonder een zweem van concurrentie.
‘De Donau,’ zegt hij. ‘Dunakeszi.
Ja, toentertijd was ik nog jong.’ Ik zie
de tachtig jaren van zijn handen
waarin een hamer kwam te liggen.
‘Natuur, dat is iets raars,’ beweert hij,
‘je denkt soms dat je lichaam András heet
en dat je het manhaftig commandeert,
maar heet het niet gewoonweg Blauwbaard,
ben je niet enkel wat je wordt genoemd?
Zo gaat je lichaam soms zijn gang,
heeft ergens elders vreedzaam lief,
maar eer je ’t weet slaat het wreedaardig toe.’

Luuk Gruwez
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Luuk Gruwez,
De eindelozen,
De Arbeiderspers,
63 p., 17,99 euro.


