
Geachte laureaat, beste Luuk, 

Dames en heren, 

geachte aanwezigen, 

 

Luuk Gruwez ontvangt te weinig prijzen. Hij is zonder meer een van de 

belangrijkste hedendaagse dichters, getuige daarvan het aantal 

opgenomen gedichten in maatgevende bloemlezingen, en zijn 

voortdurende aanwezigheid in de belangrijkste poëzietijdschriften. 

Niemand zal ontkennen dat hij geprezen wordt, maar echt in de prijzen 

vallen – dat lijkt toch alweer eventjes geleden. Mij is gevraagd om een 

huldetoespraak te houden naar aanleiding van de bekroning van Gruwez 

met de VWS-prijs. Ik wil die taak erg ruim opvatten, en dus voor ik inga op 

het prijzenswaardige werk van Luuk Gruwez, wil ik eerst hulde brengen aan 

de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, die heeft ingezien dat het hoog 

tijd was voor een oeuvreprijs voor deze dichter die met 14 bundels poëzie 

en 8 boeken proza ontegensprekelijk een onmiskenbaar oeuvre van hoge 

kwaliteit tot stand heeft gebracht. Dat had Gruwez, ooit op zoek naar meer 

zachtheid in het leven verhuisd van het West-Vlaamse land van de handen 

naar het Limburgse land van de wangen vast nooit durven denken. Dat 

uitgerekend de mercantiele en op nuttigheid gerichte provincie zoveel oog 

heeft voor iets zo nutteloos als poëzie, poëzie die bovendien er zichzelf ook 

nog eens van bewust is dat ze weinig te betekenen heeft, dat moet niet 

alleen enige verwondering wekken, maar vast ook bijzonder deugd doen. 



En nog voorafgaand aan mijn eigenlijke hommage aan de schrijver die we 

hier vandaag vieren wil ik aan nog iemand hulde brengen. In het meest 

recente nummer van Poëziekrant publiceerde Luuk Gruwez het magistrale 

gedicht ‘Alida’, dat hij schreef naar aanleiding van zijn verblijf in het 

Lijsternest, en waarin de vrouw van Stijn Streuvels aan het woord komt. Ze 

zegt: 

‘De wereld kijkt mij amper aan, wanneer ik in Stijns schaduw / sta.’  

en  

‘De vraag die ik mij dikwijls stel is niet: hoelang duurt roem / meestal voor 

zo’n middelgroot genie? Maar wel: wanneer / aait hij nog eens mijn wang, 

wanneer kust hij het topje // van mijn neus of meer, mijn mooie meneer?’ 

Het is een prachtig gedicht over de vrouw achter de schrijver. Ook Luuk 

Gruwez heeft zo’n vrouw, die hij hopelijk af en toe de wang aait en het 

topje van de neus kust, of meer, en die in tal van rollen optreedt in zijn 

werk (in dit gedicht dus als Alida), maar die toch steeds enigszins in de 

schaduw blijft: Mieke. Soms is het goed dat men dat ook weet.  

Dank VWS, dank Mieke, maar uiteraard, en daarover word ik geacht te 

spreken: dank Luuk Gruwez.  

Heel vaak wordt terecht beweerd dat essayisten en critici niet zouden 

bestaan zonder de schrijvers, en dat geldt uiteraard ook voor directeurs 

van het Poëziecentrum. Voor deze directeur van het Poëziecentrum geldt 

dat zelfs bij uitstek en in het bijzonder met betrekking tot Luuk Gruwez. Ik 



ben namelijk afgestudeerd op een scriptie over de poëtica van Gruwez, en 

heb met zijn werk dus niet minder dan een diploma verdiend. En ook mijn 

eerste stappen als auteur over poëzie heb ik gezet met stukjes over zijn 

werk – mijn eerste artikel in Poëziekrant was een essaytje over een gedicht 

van Gruwez; mijn eerste bijdrage aan het Lexicon van literaire werken: een 

update van het stuk over het werk van Gruwez. Het is mij dan ook een 

bijzondere eer dat ik naar aanleiding van de heuglijke gebeurtenis van de 

toekenning van de VWS-prijs aan Luuk Gruwez het essay mocht schrijven 

voor Jaarwerk, het jaarboek van de VWS, en het is mij een groot genoegen 

dat ik de dichter van hieruit mag toespreken. Ik weet eigenlijk niet of ik 

hem daar al een keertje met zoveel woorden voor bedankt heb, namelijk 

dat mijn carrière in de literatuur eigenlijk voortkomt uit zijn literaire 

carrière. Toch niet min voor een dichter die af en toe met de nodige ironie 

hartsgrondig twijfelt aan de concrete impact van zijn gedichten. En dat is 

dan nog maar een voorbeeld van de invloed van zijn werk op het domein 

van de handen; dan hebben we het niet eens gehad over de niet te peilen 

inwerking op het hart van zovele lezers. De meisjes en jongens die een 

poster met Gruwez’ gedicht ‘Sourdine’ op hun kamer hadden of hebben, 

bijvoorbeeld, maar ook de trouwe fans die bundel na bundel Gruwez 

hebben zien evolueren van een doodserieuze neoromanticus tot de 

ironisch-pragmatisch romantische dichter die hij vandaag is. Die evolutie 

wil ik hier kort schetsen.  

De titel van zijn debuut Stofzuigergedichten (1973) is programmatisch voor 

Gruwez’ poëtica: deze dichter wil met poëzie schoonmaken, en wel in een 



dubbele betekenis van het woord. Enerzijds moeten de gedichten het vuil 

wegnemen, anderzijds willen ze ook mooi(er) maken: schoonheid 

scheppen. Dat is een tegelijk romantische en esthetiserende 

literatuuropvatting, die eigenlijk tot op de dag van vandaag opgaat zijn 

poëzie. Het gedicht wordt gezien als een uiterst fijnzinnig object van 

schoonheid als antwoord op de doffe ellende van alledag: met 

bedwelmend klankrijke verzen tracht Gruwez toevluchtsoorden te bieden 

voor wie even wil ontsnappen aan het tranendal dat het leven is.  

In een eerste periode doet hij dat aan de hand van de grote romantische 

thema’s: de onbereikbare geliefde, de vergankelijkheid, onvervulbaar 

verlangen, heimwee en het gevoel van ontijdigheid. Die onderwerpen 

worden gevat in retorische gedichten die stilistisch opgetuigd zijn met 

behulp van een heel arsenaal van stijlmiddelen, waarvan assonantie en 

binnenrijm de meest opvallende zijn – wat deze stijlmiddelen op het niveau 

van de zin doen, namelijk woorden met elkaar verbinden, beoogt Gruwez 

op het niveau van het gedicht: samenhorigheid creëren, zoals in een van 

mijn lievelingsgedichten ‘Samenhorig’ wordt betoogd, al dringt het besef 

door dat het een illusie is om te geloven dat je geborgenheid vindt in taal:       

omdat ik nooit één vers verzonnen heb 

dat zich om jouw schouders leggen liet 

als een warme arm of als een sjaal, 

maar je schraal slechts in mijn taal onthaalde, 

tochtig als de smalste gangen 



heet het in het gedicht ‘Jaren later’.  

In plaats van de vlucht in een geësthetiseerde wereld, komt vanaf de 

bundel De feestelijke verliezer de werkelijkheid in haar ruw- en rauwheid 

centraler te staan. Gruwez zweert de hooggestemde dichterlijke aspiraties 

af en verschuift de focus van het eigen ik naar de ander. Poëzie is niet 

langer de uitdrukking van momentane gevoelens of eigen preoccupaties, 

maar wordt een forum voor mensen die in het dagelijkse bestaan geen 

stem hebben. De dichter vertolkt niet langer zijn persoonlijke besognes, 

maar wordt een spreekbuis voor anderen. Zijn interesse gaat daarbij vooral 

uit naar weinig benijdenswaardige figuren: zonderlingen, mislukkelingen 

en outcasts die zich elk op hun eigen manier proberen te affirmeren, met 

als  prototype de ‘Dikke mensen’ uit de gelijknamige bundel.  

Dat is een scharnierbundel in het oeuvre, zowel institutioneel, thematisch 

als poëticaal. Het is de eerste bundel van Gruwez die in Nederland 

uitgegeven wordt, en ook de eerste die in de ogen van de dichter in zijn 

volledigheid genade vindt wanneer hij in Garderobe een keuze uit z’n werk 

maakt. Inhoudelijk is het de bundel waarin de ik-betrokken lyriek ingeruild 

wordt voor poëzie over personages, terwijl de autobiografie vanaf nu 

verder onderzocht wordt in proza (Het bal van opa Bing (1994), Het land 

van de wangen (1998), Krombeke retour/Deerlijk retour (2011)). Ten slotte 

is het de bundel waarin de inzet van de poëzie gemilderd wordt: ze moet 

functioneren als een verweer tegen de tijd.  



Gruwez heeft immers een sterk eindigheidsbesef en snapt dat er in het licht 

van de dood niet zo heel veel overblijft. Alle vlees is vergankelijk, van de 

geliefde rest slechts een herinnering zolang er nabestaanden zijn en poëzie 

is al helemaal niet voor de eeuwigheid. Het enige wat ze vermag, is de 

herinnering een beetje langer bewaren. Ze kan wie veel te vaak of al te 

gauw vergeten wordt even aan de banaliteit onttrekken: de wc-dame 

(‘Juffrouw Pipi’), de man die onder de plak van zijn vrouw ligt (‘De hel onder 

een rok’) of de zoon die niet uit de schaduw van zijn vader kan treden (‘Een 

zoon van niemendal’). Is de echte wereld hard voor dit soort gesjeesde 

personages, in de poëzie van Gruwez worden zij hartelijk onthaald en 

krijgen zij een teder portret. ‘Alleen wat weerloos is en eindigt / verdient 

een voortbestaan’, zo klinkt het programmatisch in ‘Oma’s memo’. Met 

deze paradox biedt Gruwez een antwoord op een van de bekendste verzen 

van de grote dichter Lucebert ‘alles van waarde is weerloos’. Tegen dat 

afgrondelijke inzicht verzet Gruwez zich. Hij houdt een pleidooi voor 

zachtheid en beschouwt het als zijn taak om wie onmondig is en zich niet 

kan verdedigen tegen de voortschrijdende tijd een langer leven te geven 

op papier. Dat is de conserverende kracht van de literatuur; dat is de 

tederheid van de dichter. 

In de bundels die volgen op Dikke mensen lijkt de dichter zijn stem en zijn 

stijl gevonden te hebben. In Vuile manieren (1994), Dieven en geliefden 

(2000), Allemansgek (2005), Lagerwal (2008), Wijvenheide (2012) en De 

eindelozen (2015) worden dezelfde obsessies telkens opnieuw verwoord 

en uitgewerkt: de idee dat poëzie geen verheven bezigheid is, de 



opvallende preoccupatie met lichamelijkheid, lelijkheid, sterfelijkheid en 

de interesse voor het platvloerse en het aberrante. 

Gruwez’ evolutie hangt samen met een steeds groter wordende twijfel aan 

de verhevenheid van de dichter en diens impact. Bezit hij in zijn 

neoromantische periode het geloof in de poëet als profeet van een 

mooiere wereld, later brokkelt het vertrouwen in de macht van de schrijver 

steeds sterker af. Het gedicht is een vertwijfelde poging om extra tijd te 

kopen, maar onsterfelijkheid levert het allerminst op. In ‘Dichter’ uit 

Allemansgek luidt het: ‘Nog voor zijn dood verdween zijn gedicht. / Daar 

was geen donder aan te doen.’ Scripta manent? Geloof dat maar niet! De 

idee dat je de eeuwigheid bereikt door te prutsen met woorden is 

potsierlijk.  

Enerzijds is dat natuurlijk gekoketteer, dat neerzien op de poëzie en de 

dichter, zeker als je dat in gedichten doet, anderzijds noopt die houding ten 

opzichte van het dichtersgild en hun bezigheden tot een enigszins 

wijzigende invulling van de schrijfpraktijk. In het poëticale gedicht ‘Tongen’ 

uit Allemansgek noteert Gruwez een recept voor het maken van poëzie:  

Men menge het futiele en het subtiele 

het sublieme en het imbiciele. 

Men menge de lijfgeur met de lijkgeur, 

het perfecte met het perverse, 

dit alles in gelijke mate. 

Het is een idee die ook doorklinkt in de titel van de essaybundel Ik wil de 

hemel en ik wil de straat (2016): dichters mogen zich niet alleen met het 



onwereldse en het mooie bezighouden, Gruwez pleit er resoluut voor om 

meer aandacht te schenken aan alles wat des vlezes is, om meer oog te 

hebben voor het bedenkelijke en om met ten minste één voet stevig op de 

grond te staan. Die opvatting zorgt ervoor dat de gedichten van Gruwez 

niets verbloemen en eerder ontluisteren dan idealiseren. 

Net zoals in de Renaissance pleit Gruwez ervoor de mens centraal te stellen 

in de poëzie, maar het is geen geïdealiseerde engel die de dichter bezingt. 

Hij geeft zich rekenschap van de mens zoals die is, in zijn lichamelijkheid, 

kleinheid, lelijkheid. In plaats van te zingen over een schone nimf geeft 

Gruwez’ poëzie een stem aan hoeren en loeders. De dichter is een 

‘allemansgek’, volgens het woordenboek een sukkel die zich door iedereen 

laat beetnemen – opnieuw de ironisering van het dichterschap –, maar bij 

Gruwez ook een metafoor voor de schrijver die dol is op mensen. 

In zijn recentste bundel, De eindelozen, noemt Gruwez zichzelf in het 

gedicht ‘Engelenmaand’ ‘de dichter van december’. De laatste maand van 

het jaar is zíjn maand: ‘een maand vol toen en thans, / maar met zo weinig 

straks’. Enerzijds de maand van het engelenhaar, dat dienst doet als hint 

van de hemel met zijn onstoffelijke en onsterfelijke wezens, anderzijds de 

maand van de terugblik en van het definitieve einde. Dat is een perfecte 

typering voor de dispositie van de dichter Gruwez die zijn hooggestemde 

verwachtingen van de poëzie en het dichterschap uit zijn neoromantische 

periode heeft weten te temperen. Gruwez heeft niets van een 

omhooggevallen poëet met sterallures, hij is een mens onder de mensen, 

maar wel een die het verdomd mooi weet te zeggen. 


